
NOVINE
SREMSKI INFORMATIVNI NEDEQNIK •GODINA XVIII

16. MAJ 2018. • BROJ 856 • CENA 50 DINARAM

Dr @ivko Vrceq 
direktor Bolnice:
7000 operacija 
godi{we

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“,
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ТргВојвођанскихбригада14/I
22000СремскаМитровица

Телефони:022/610-069,624-657,621-065
Факс:022/610-070

Дежурнаслужба:064/8894-580

Бесплатнателефонскалинијазапотрошаче:
0800-100-122(раднимданомод8до12часова)

www.sremgas.rsE-mail:o�  ce@sremgas.rs

Kuvar Mihajlo 
Isakovi}:

Kako sam „skuvao“ 
Crnogorce

STREQA[TVO:

Zlato iz
Ju`ne
Koreje
stiglo
u Jamenu



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

ДанОпштеболнице
Митровачка Општа болница, у

четвртак 10.маја, обележила
је192годинепостојањаира

да.Тимповодомуприличена јесве
чаностуЕдукативномцентруболни
це.Насвечаностисуприсуствовали
представници Покрајинског секре
таријата за здравство, представни
циГрадаСремскаМитровица,каои
бројни сарадници, начелници и ше
фовислужбииодељењаипредстав
ницисестринскогкадра.
Др Снежана Бојанић, помоћница

покрајинскогсекретаразаздравство
изјавилаједаПокрајинскавладане
себичноулажеуздравствонатери
торијиВојводине.
–Улагањау здравство су јако ве

лика.Упитањусусумекоједостижу
милијарду и осамсто хиљада дина
разасвеустанове.Морамдакажем
дасутуиустановепримарнездрав
ственезаштите,којесусредствамо
глададобијупрекоУправезакапи
тална улагања, док је Покрајински

секретаријат за здравство углавном
улагаоуонеустановечијијеоснивач
Покрајина – изјавила је др Бојанић
и додала да јемитровачка болница
веомазначајназавојвођанскоздрав
ствојерпокриватериторијусавели
ким бројем становника и заслужује
подршкуПокрајинскогсекретаријата.
Директор митровачке Опште бол

ницедрЖивкоВрцељизјавио једа
јеоваболницакроз192годинесвог
постојања прошла кроз лепа, али и
тешка времена увек извршавајући
својезадатке.
–Свизаједносетрудимодадамо

свој максимум у раду и да грађани
Сремскогокругабудузадовољнини
воомпружањаздравственезаштите
у нашој установи. Болница има око
940запослених,аодтогаоко170ле
кара из различитих области. Ми на
хирургијиимамооко7.000операција
годишње, а у породилишту се роди
око1.500беба–рекао једрВрцељ
идодаода јењеговажељадаубу

дућностибудемноговишепослаза
породилиште имногомање у обла
стихирургије.
На свечаности је присуствовао и

начелник Градске управе за здрав
ствену и социјалну заштиту Воји
слав Мирнић, који је изјавио да је
ГрадСремскаМитровицаупретход
номпериодуреализоваонизмањих
пројеката са митровачком болни
цом,аоноштонасочекујеунаред
ном периоду је један већи пројекат
са Канцеларијом за јавна улагања
иОпштомболницом, гдећесереа
лизовати реконструкција одређених
зграда и блокова у оквиру болнице.
НачелникјетакођетимуОпштебол
ницепожелеомногосрећеудаљем
радуипохвалиоњеговпрофесиона
лизам.
Данпосле,11.маја,уЕдукативном

центруОпштеболницеорганизована
је и свечаност поводом Дана меди
цинскихсестара.

Н.Милошевић

ДрСнежанаБојанић ДрЖивкоВрцељ ВојиславМирнић

СасвечаностиуБолници
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Приватна својина
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Почетком маја, навршило се 200 година од рођења 
Карла Маркса, у његовом родном Триру, постављен 
му је импозантан споменик.

Мада неки на Карла Маркса гледају као на шаљивџију, 
отац „Капитала“ је у многим стварима био у праву. Црвена 
линија између класа дефинисана је (једино) тиме у чијим 
се рукама налазе средства за производњу. Без обзира на 
то да ли људи живе у робовласничком, феудалном или 
капиталистичком друштву, јер је једино капитал битан, све 
остало су финесе. Зато се Марксу, поводом 200 година од 
рођења, још увек постављају споменици. И многи су 
убеђени да то није без смисла.

Ми који смо живели у социјалистичком друштву, 
вешајући на исти зид, једног поред другог, Лењина, 
Стаљина, Тита и Маркса, нисмо се баш најбоље 
сналазили у спознаји света у ком смо се налазили. Бркали 
смо Маркса са људима које он није ни познавао, а камо 
ли да их је имао у виду кад је писао своје капитално дело. 
Тако је и сироти Маркс дошао на „стуб срама“ по 
мерилима задружних активиста, који су мислили да он 
има неке везе са гулазима, голооточким причама, јахањем 
попова и народним кујнама. Такви тиквани су изгласавали 
чудесне законе, са којима данас безуспешно покушавају 
да створе демократско друштво.

Зато нико од нас не може а да макар у себи не 
прокоментарише ону сцену из неког од америчких 
филмова, где је у некој вукојебини, на жичаној огради 
окачено обавештење да се ради о приватном поседу:

PRIVATE!

У овој једној речи је казано све. Даље нећеш моћи, 
што би рекао онај надрндани чича у филму „Ко то тамо 
пева“.  

Другим речима, ко год се дрзне да без питања прескочи 
ограду, ризикује да буде упуцан, без додатног упозорења. 
Док је код нас сасвим другачије. Недавно смо сви имали 
прилике да читамо у новинама, како се на суду, као 
оптужени за убиство, нашао човек који је упуцао битангу 
која му је усред ноћи, ради крађе и наоружана, провалила 
у стан, у коме спавају његова супруга и деца. Оптужени је 
наводно прекорачио нужну одбрану, док се лопов са 
пиштољем у руци шеткао кроз његов стан као по корзоу?

Овај пример ми је некако пао на памет када сам се 
упознао са случајем Владана Радовановића, чију 
је кућу запосео др Душко Ребић, његов (бивши?) 

станар. Тако се Радовановић нашао у чудесној ситуацији. 
Др Душко Ребић га је тужио суду због „ометања 
државине“, држећи се уговора о закупу куће, који 
предвиђа одређено време за отказни рок. Чудне ствари. 
Др Ребић тужи власника, не желећи да изађе из његове 
куће и позива се на уговор који сам не признаје, чинећи 
га ништавним, пошто не испуњава своје обавезе. 

Пријатељи који покушавају да схвате у каквом се сосу 
нашао Радовановић, кажу му да треба да буде срећан 
ако Суд не дозволи др Ребићу да до окончања судског 
поступка не настави да борави у Владановој кући.

Нема то везе са судијом који суди у овом поступку, већ 
има везе са Судом, односно нашим законодавством.

Заиста: шта ће бити с кућом?!

Владан Радовановић Др Душко Ребић
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Про лећ на сетва у рум ској општи
ни је завр ше на. Као и прет ход
них годи на нај ви ше повр ши на је 

под куку ру зом, а под овом кул ту ром је  
19.233 хек та ра. Сун цо крет је посе јан 
на 1.545, а соја на 2.340 хек та ра.

У одно су на про шлу годи ну забе ле
жен је пад повр ши на под куку ру зом  
и сојом за  10 про це на та и пове ћа ње 
повр ши на под сун цо кре том и пше ни
цом тако ђе за 10 одсто.

Вре мен ске при ли ке у вре ме сетве  
су биле повољ не тако да је захва љу
ју ћи топлом вре ме ну  дошло до брзог 
ница ња засе ја них кул ту ра. 

– Про бле ми са нејед на ким ница
њем су наста ли на повр ши на ма где 
је извр ше на лоши ја пред се тве на при
пре ма и где су упо тре бље не лоши је 
сеја ли це. У тим слу ча је ви ма је семе 
плит ко посе ја но у суво земљи ште па 

је изо ста ло ница ње. До ница ња ће 
доћи након првих киша, исти че Горан 
Дроб њак из Пољо при вред не струч не 
слу жбе Рума.

Код пше ни це се у овом тре нут ку оба
вља ју трет ма ни про тив боле сти,  пре 
све га зашти та кла са од фуза ри ју ма и  
бор ба про тив ште то чи на.

Ове  годи не је на свим кул ту ра ма 
због бла ге зиме забе ле же на већа број
ност ште то чи на.  

– Висо ке тем пе ра ту ре у апри лу и 
мају пред ста вља ју про блем за раз
вој усе ва јер дово де до ису ши ва ња 
земљи шта и скра ће ња фаза раз во ја. 
Рата ри жељ но оче ку ју кишу и нешто 
ниже тем пе ра ту ре које би допри не
ле бољим усло ви ма за раст и раз ви
ће биља ка, рекао је за наше нови не 
Горан Дроб њак.

С. Џ.

Рата ри жељ но чека ју кишу

Горан Дроб њак

ЈП „ВОДО ВОД“ РУМА

Уско ро набав ка цистер не
На јед ном од кон кур са Покра јин

ског секре та ри ја та за пољо при
вре ду, водо при вре ду и шумар

ство доби је на су сред ства у вред но сти 
2.179.567 дина ра за про је кат побољ
ша ња водо снеб де ва ња у Малим 
Радин ци ма. Уче шће рум ске општи не 
ће изно си ти 950.000 дина ра. 

 Надам се да ћемо пумп ну ста ни
цу ура ди ти до лета и тако побољ ша ти 
водо снаб де ва ње гра ђа на, пого то во у 
нај кри тич ни јој, Новој ули ци, где жите
љи има ју нај ви ше про бле ма. Изград
ња пумп не ста ни це би, пове ћа њем 
при ти ска, дове ла до бољег снаб де ва
ња Мало ра дин ча на водом, као што је 
то био слу чај у Сте ја нов ци ма – каже 
дирек тор ЈП „Водо вод“ Сло бо дан Ста
нић.

Под се ти мо, у Сте ја нов ци ма је пре 
више од годи ну дана ура ђе на таква 
под ста ни ца и сада је тамо про блем са 
водо снаб де ва њем решен.

  Ми такве про бле ме има мо у више 
места, немо гу ће је реши ти све одјед
ном. Рума се шири, инду стриј ске зоне 
тако ђе, тако да су потре бе за водом 

све веће. Већ дужи низ годи на ради мо 
са мак си мал ним капа ци те том, нема мо 
резер ви, зато мора мо стал но да гра ди
мо нове буна ре и нову водо вод ну мре
жу. Коли чи на пит ке воде која може да 
се про из во де на Фабри ци воде је око 

250 лита ра мак си мал но и ми смо сада 
на 230 лита ра у секун ди. Мора мо да 
раз ми шља мо где су нам нова изво ри
шта и како ћемо у будућ но сти гра ди ти 
нове капа ци те те како би задо во љи ли 
сво је потре бе – исти че Ста нић.

Јав на набав ка за купо ви ну цистер не 
за пит ку воду је рас пи са на и посто ји 
могућ ност да се у овом месе цу наба
ви. ЈП „Водо вод“ је обез бе дио сво јих 
око шест мили о на дина ра за купо ви ну 
цистер не, а пет мили о на даје локал на 
само у пра ва.

  Реч је о јед ној од нај бо љих цистер
ни у нашем окру же њу, она има капа
ци тет осам тона пит ке воде, има тер
мо и зо ла ци ју што зна чи да ће вода 
која се допре ма гра ђа ни ма, у слу ча ју 
потре бе, бити хлад на. Нама је потреб
на још јед на цистер на и ту би ири шка 
општи на тре ба ла да буде суин ве сти
тор, мада ћемо ми про ба ти да са овом 
јед ном реша ва мо про бле ме када се 
поја ве у водо снаб де ва њу и за рум ску и 
ири шку општи ну – каже дирек тор Сло
бо дан Ста нић.

С. Џ.

Сло бо дан Ста нић

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Добра реа ли за ци ја буџе та
у првом квар та лу
Изве штај о реа ли за

ци ји буџе та у првом 
квар та лу наја вљу је 

да би ове годи не, по оном 
ако се по јутру дан позна
је,  могло да се сли је у 
општин ску касу две мили
јар де дина ра, што би било 
нај ве ћи буџет и нај ве ће 
оства ре ње пла ни ра ног до 
сада – закљу че но је на 54. 
сед ни ци Општин ског већа  
Руме која је одр жа на 9. 
маја.

Наи ме, изве штај о 
оства ре њу буџе та је под
не ла Биља на Дамља но
вић, шефи ца Оде ље ња 
за финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду  која је  
иста кла да  су укуп но оства
ре ни при хо ди и при ма ња, 
са пре не тим неу тро ше ним 
сред стви ма из прет ход
не годи не, дости гли цифру 
од 568,4 мили о на дина ра 
у првом квар та лу што је 
оства ре ње про јек то ва ног 
буџе та од 25,64 про цен та. 
У струк ту ри при хо да нај ви
ше је уче шће при хо да од 
поре за на дохо дак, добит и 
капи тал не добит ке – ско ро 
31 про це нат, сле де тран
сфе ри са дру гих нивоа вла
сти док су тре ћи по уче шћу 
при хо ди од поре за на имо
ви ну, што је и уоби ча је на 
струк ту ра при хо да сва ке 
годи не. 

Рас хо ди у посма тра
ном тро ме сеч ном пери о
ду изно се 365,8 мили о на 
дина ра или 16,3 одсто од 
пла ни ра них за целу годи ну.

 – Нај ве ћи про це нат извр
ше ња у овом пери о ду има 
соци јал на зашти та, обра
зо ва ње, зашти та живот не 
сре ди не и здрав ство, док 
кре дит ног заду же ња није 
било, рекла је Биља на 
Дамља но вић.

Сво је задо вољ ство реа
ли за ци јом буџе та је изра
зио и пред сед ник Општи
не Сла ђан Ман чић који је 
рекао да ови пока за те љи 
упу ћу ју на то да ће се лако 
доћи до про јек то ва них две 
мили јар де дина ра. 

– То ће бити и нај ве ћи 

буџет у исто ри ји Руме, а у 
овом тре нут ку на тен де ри
ма има мо око 500 мили о
на дина ра, то нема нико у 
окру же њу, и ника квих дуго
ва ња, пого то во што су ово 
пода ци за први квар тал који 
су увек лоши ји, због мно гих 
пра зни ка. Већи на про је ка та 
за које смо доби ли новац 
се и при во де кра ју – расве
та на Рум ској петљи, ули це 
у Буђа нов ци ма, пре чи стач 
и рекон струк ци ја Глав не  
ули це која тре ба да кре не. 
Дакле, могу да кажем да 
је финан сиј ска ситу а ци ја 
апсо лут но добра, а и ана
ли зе у дру гом квар та лу су 
добре, иста као је Ман чић.

На овој сед ни ци је име
но ва но и Рад но тело за 
упра вља ње и кон тро лу 
рада базе на у пред сто је ћој 
купа ли шној сезо ни на чијем 
челу је Алек сан дар Бун да
ло, члан Општин ског већа 
заду жен за спорт.

 После пар годи на иску
ства рада базе на, који је 
отво рен 4. јула 2014. годи
не, одлу чи ли смо се за ову 
меру јер нисмо пот пу но 
задо вољ ни финан сиј ским 
оства ре њи ма, па чак и дуго
ва њи ма која се беле же. Не 
тра жи мо да базен финан
си ра сам себе, али да бар 
током купа ли шне сезо не не 

буде губи та ка и да гра ђа ни 
буду задо вољ ни услу га ма. 
Неће мо дозво ли ти да тих 
мину са у купа ли шној сезо
ни даље буде и ово рад но 
тело тре ба да пока же да је 
то могу ће, кон ста то вао је 
Сла ђан Ман чић.

Чла но ви Општин ског 
већа су инфор ми са ни и 
о раду ЈП „Кому на лац“ у 
про те клој годи ни, а в. д. 
дирек то ра Дра ган Панић 
је иста као да је пред у зе ће 
реа ли зо ва ло план при хо да 
са гото во 86 про це на та, те 
да је оства ре на нето добит 
од 844.000 дина ра. Он је 
иста као и знат но пове ћа
ње при хо да у послед њем 
пери о ду про шле годи не од 
ваша ра, као и мере ња на 
сточ ним вага ма, те инве
сти ци је у нове ваге, као и 
више од 60 резер ви са них 
места за вашар који сада 
тра је гото во три дана.

 – Про блем нам је број 
запо сле них који је мањи 
за 32 рад ни ка, док је обим 
посла пове ћан, рекао је 
дирек тор Панић.

Кон ста то ва но је и да ово 
Јав но пред у зе ће све боље 
ради, да се ства ри орга ни
за ци о но поста вља ју на сво
је место. 

– Нама је бит но да нам јав
на пред у зе ћа нису у мину су 

и да су гра ђа ни задо вољ ни 
њихо вим радом, рекао је 
Сла ђан Ман чић.

Све ти слав Дамјан чук, 
шеф Оде ље ња за дру
штве не делат но сти је 
инфор ми сао о рас по де ли 
10 мили о на дина ра које су 
опре де ље не по кон кур су за 
цркве и вер ске зајед ни це. 
Поде ље но је 9,5 мили о на 
дина ра – кон ку ри са ло се са 
осам про је ка та, а сред ства 
су поде ље на за шест и то 
уз кон сул та ци је са црква
ма. По овом кон ку р су нај
ви ше сред ста ва је добио 
Храм  сила ска Све тог духа 
на апо сто ле у цен тру Руме 
у којој се врше и нај ве ћи, 
по оби му, радо ви на рекон
струк ци ји. Они су за поме
ну те радо ве доби ли нешто 
пре ко седам мили о на дина
ра. С. Џ.

Сед ни ца Општин ског већа

Дра ган Панић

Про је кат „РУМСКА ПАНОРАМА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Рума.
Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.
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ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Спо ме ник
Милун ки Савић
С обзи ром на то да је 

2018. годи на зна
чај ног јуби ле ја, 100 

годи на од завр шет ка Вели
ког рата, у скла ду са тим 
Општи на Инђи ја поста ви
ће спо ме ник нај по зна ти јој 
срп ској херо и ни Милун ки 
Савић. Како је и рани је наја
вљи ва но, спо ме ник ће бити 
поста вљен надо мак инђиј
ских Леја, а на тој повр ши

ни нићи ће ома њи трг који 
ће носи ти име поме ну те 
срп ске херо и не. Пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак недав но је наја вио 
да уско ро почи њу радо ви 
који ће бити завр ше ни до 
28. јуна, на Видов дан., за 
када је и пред ви ђе но све
ча но откри ва ње спо ме ни ка 
Милун ки Савић. 

 Ових дана ће кре ну ти 

уре ђе ње трга и наша жеља 
је да баш на Видов дан 
откри је мо спо ме ник. Трг 
Милун ке Савић биће лепо 
уре ђен, поред спо ме ни ка, 
биће поста вље не клу пе и 
аде кват на јав на расве та. На 
том месту има ће мо све оно 
што тре ба да чини један леп 
град ски трг мањих раз ме ра, 
који нема уло гу да буде цен
тар оку пља ња, већ место на 
којем даје мо почаст срп ској 
херо и ни за све што је учи
ни ла за наш народ  рекао 
је Гак. 

М. Ђ.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак 
потвр дио је да ће ових 
дана бити завр ше на про
јект на доку мен та ци ја за 
изград њу још јед ног трга у 
Инђи ји. Нови трг нала зи ће 
се у цен тру гра да, на месту 
где је сада сме штен пар кић 
надо мак Гим на зи је. За те 
радо ве недав но су реба
лан сом буџе та обез бе ђе на 
сред ства у изно су од око 

60 мили о на дина ра.  
 На овом тргу, поред 

фон та не, биће поста вље
не и клу пе, јав на расве та 
али и расве та на самој 
повр ши ни којом ће кора ча
ти наши сугра ђа ни  каже 
Гак и обја шња ва:

 Мора ће мо на неки 
начин дели мич но да изме
ни мо изглед тог дела цен
тра гра да. Уки ну ће мо неких 
шест, седам пар кинг места 

на почет ку Ново сад ске 
ули це како би све изгле да
ло она ко како тре ба. Још 
увек не зна мо коли ко ће 
тра ја ти радо ви, јер после 
про јект не доку мен та ци је 
тре ба да рас пи ше мо јав ну 
набав ку, али пре ма неким 
про це на ма већ у окто бру 
ове годи не наши сугра ђа ни 
ће моћи да ужи ва ју у чари
ма новог трга  каже пред
сед ник Општи не Инђи ја. 

Ниче још један нови трг у Инђи ји

Милун ка Савић, срп ска херо и на

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПОБЕ ДЕ НАД ФАШИ ЗМОМ

73 годи не од завр шет ка
Дру гог свет ског рата
У сре ду, 9. маја, обе ле

жен је Дан побе де над 
фаши змом и у општи

ни Инђи ја. За уче сни ке и 
пошто ва о це ове тра ди ци је 
орга ни зо ван је све ча ни при
јем у згра ди општи не Инђи ја, 
којем су при су ство ва ли пред
став ни ци локал не само у пра
ве, Руске феде ра ци је, као и 
пред став ни ци ОО СУБ НОР. 
При сут ни ма се нај пре обра
ти ла пред сед ни ца ОО СУБ
НОР Дра ги ца Кова че вић која 
је иста кла да је Дан побе де 
над фаши змом веро ват но нај
зна чај ни ји зајед нич ки пра зник 
чове чан ства.

 Наша мала земља је дала 
огро ман допри нос побе ди, а 
тога дана, 9. маја 1945. годи
не, Срби ја је узе ла тапи ју и 
ула зни цу на пра во да буде 
део Евро пе и циви ли зо ва ног 
сло бод ног све та, јер Срби ја 
ника да није била на погре
шној стра ни  иста кла је пред

сед ни ца инђиј ског ОО СУБ
НОРа и дода ла:

 Овај дан је био и оста ће 
наш глав ни пра зник, то је дан 
наци о нал ног три јум фа за срп
ски и руски народ, дан народ
не гор до сти, дан туге и веч ног 
сећа ња али и дан сло бо де. 

Ми потом ци наших слав них 
пре да ка пам ти мо и пам ти ће
мо њихо ву побе ду и има мо 
оба ве зу да мла де гене ра ци
је вас пи та ва мо да оста ну на 
бољој стра ни све та јер су нас 
наши пре ци ту дове ли.

Пред сед ник Општи не Инђи

ја Вла ди мир Гак обра тио се 
при сут ни ма нај пре чести та
ју ћи Дан побе де над фаши
змом, речи ма да ника да не 
тре ба забо ра ви ти шта су 
наши пре ци тада учи ни ли за 
чита во чове чан ство.

 Заи ста смо поно сни на 
анти фа ши стич ку сло бо да р
ску тра ди ци ју нашег наро да, а 
сва ке годи не обе ле жа ва мо 9. 
мај при је мом наших сугра ђа
на који орга ни зу је Општин ски 
одбор СУБ НОРа. Поно сни 
смо јер смо увек били на стра
ни добра, што смо се бори ли 
про тив зла у било ком обли ку 
и сигур но да ћемо тако наста
ви ти и убу ду ће  рекао је Гак.

После при год ног про гра
ма у којем су уче ство ва ли и 
ђаци Основ не шко ле „Петар 
Кочић“, поло же ни су и вен ци 
на спо ме ник Поду нав скопар
ти зан ском одре ду у цен тру 
Инђи је.

М. Ђ.

Обе ле жен Дан побе де над фаши змом
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СИСТЕМ 48 У ИНЂИ ЈИ

Поче ли радо ви на поста вља њу 
рам пи у пешач кој зони
Поче ли су радо ви на 

поста вља њу бари је ра 
на ула зу у пешач ку 

зону, у ули ци Вој во де Сте пе 
у Инђи ји. То је инфор ма ци ја 
који су на послед њем 
састан ку Систе ма 48 у 
петак, 11. маја потвр ди ли 
пред став ни ци Јав ног пред у
зе ћа „Инђи ја пут“. Како су 
наве ли, поред сту би ћа, 
биће поста вље не и рам пе 
које ће у пот пу но сти кон тро
ли са ти број ула за ка и изла
за ка ауто мо би ла из пешач
ке зоне а самим тим и ути
ца ти на пове ћа ну без бед
ност пеша ка.

– Ми смо у прет ход ном 
пери о ду извр ши ли јед ну 
све о бу хват ну ана ли зу која 
је пока за ла да су сту би ћи 
модер ни ја, али мно го лоши
ја вари јан та од рам пи. При
ме ра ради, сту би ћи су про
јек то ва ни за ула зак и изла
зак око 200 вози ла  днев но, 
док рам пе могу да под не су 
фре квен ци ју од око 400 
вози ла, исти че Зоран Мили
ће вић, дирек тор ЈП „Инђи ја 
пут“ и дода је да ће радо ви 
на поста вља њу рам пи тра
ја ти око 20 дана. 

Про ла зак пешач ком 
зоном биће омо гу ћен само 
доста вља чи ма робе и ста
нов ни ци ма ули це Вој во де 
Сте пе, а самим тим биће 
сма њен број изда тих кар ти
ца, које ће кон тро ли са ти и 
изда ва ти Општин ска упра
ва под одре ђе ним усло ви
ма.

– На шета ли ште ће моћи 

да уђе само онај ко посе ду
је кар ти цу. Рани је смо има
ли 250 изда тих кар ти ца, 
што је вео ма велик број, 
али након поста вља ња 
рам пи та ситу а ци ја биће 
сасвим дру га чи ја, рекао је 
пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак  исти чу ћи 
да ће поред рам пи бити 
поста вљен и видео над зор 
како би се кон тро ли са ле  
евен ту ал не зло у по тре бе.

На састан ку Систе ма је 
било речи и о сме штај ним 
капа ци те ти ма инђиј ских 
врти ћа. Недав но је завр шен 
упис деце у Пред школ ску 
уста но ву „Бошко Буха“ и 
пре ма речи ма Јеле не Кре
со ја, дирек то ри це те уста
но ве ове годи не оста ће око 
250 мали ша на на листи 
чека ња. Раз лог је недо ста

так сме штај них капа ци те та, 
а како каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак једи но реше ње је 
изград ња новог врти ћа. 
Међу тим, како каже, тај 
про је кат ће мора ти да саче
ка реа ли за ци ју још неко 
вре ме јер је у току про ме на 
Пла на детаљ не регу ла ци је 
за земљи ште код Хра ма 
Цара Кон стан ти на и Цари
це Јеле не, у чијој бли зи ни 
тре ба да се гра ди обје кат.

– Има мо изме ну Пла на из 
неко ли ко раз ло га и зато 
касни мо, јер је пот пу но 
неис пла ти во да се мења 
само због изград ње врти ћа 
па да га опет то ради мо 
када буде мо тре ба ли да 
поч не мо са изград њом 
кадров ских ста но ва који ће 
се нала зи ти, тако ђе, у том 

делу гра да. Пуно је про це
ду ра и мора мо да се стр пи
мо са изград њом врти ћа, 
каже Гак и дода је да ће 
Општи на Инђи ја бити пио
нир у нашој земљи када су 
у пита њу ова кве мере које 
за циљ има ју да задр же 
мла де кадро ве.

– Има мо план да изгра ди
мо три згра де у који ма ће 
мла ди  из наше општи не 
моћи да доби ју ста но ве на 
кори шће ње на пери од од 20 
– 30 годи на, каже пред сед
ник Општи не Инђи ја.

Тако ђе, било је речи и о 
про те сти ма мешта на Чор
та но ва ца због про ла ска 
тешких маши на и ками о на 
кроз село, а који су анга жо
ва ни на про јек ту изград ње 
брзе пру ге Бео град – Будим
пе шта у том делу инђиј ске 
општи не. Како је потвр дио 
дирек тор ЈП „Инђи ја пут“ 
Зоран Мили ће вић са инве
сти то ри ма је дого во ре на 
изград ња оби ла зног пута и 
до сада су завр ше ни радо
ви на 500 мета ра од укуп но 
пред ви ђе них 1,5 кило ме та
ра.

– Тај пут се не може ура
ди ти за два дана јер има мо 
про блем са екс про при ја ци
јом. У наред ном пери о ду 
има мо обе ћа ња да ће тај 
посао ићи још брже, те да 
ће уско ро 80 одсто тешког 
терет ног сао бра ћа ја ићи 
оби ла зним путем, а тек 
један мањи део кроз само 
село, рекао је  Мили ће вић.

М. Ђ.

Гра ђе вин ска ком па ни ја 
„Зла ти бор град ња“ купи ла 
је земљи ште у севе ро и
сточ ној рад ној зони у Инђи
ји повр ши не 2,3 хек та ра. 
Недав но је завр ше на лици
та ци ја, а како је иста као 
први човек општи не Инђи
ја, уско ро би тре ба ло и да 
поч ну радо ви на изград њи 
објек та повр ши не 20 хиља
да мета ра ква драт них. 

– У пита њу је обје кат који 
је за пет хиља да ква дра та 
већи од недав но отво ре ног 

„Агро мар ке та“. „Зла ти бор 
град ња“ је јед на од седам 
ком па ни ја које сам наја вио 
пре месец, два, рекао је 
Гак и додао:

– Још увек не зна мо да 
ли ће „Зла ти бор град ња“ 
изгра ди ти логи стич ки цен
тар или про из вод ни погон, 
али то оста је на инве сти то
ру да одлу чи. За нас је нај
ва жни је да се отва ра ју нова 
рад на места и да ћемо 
има ти дирек тан при ход у 
буџет од поре за.

Нов инве сти тор
у инду стриј ској зони

Саста нак Систе ма 48
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Пошо ва ни Вла до,
у послед њем бро ју Мнови на од 09.05.2018. обја вио си 

чла нак под насло вом “Шта ће бити с кућом?!” у окви ру 
кога је део посве ћен мојој мален ко сти са обја вље ном 
мојом фото гра фи јом без моје сагла сност. Али нема везе, 
добро изгле дам, боље него ужи во. Но кроз цео чла нак 
про вла чи се моје име са пуно инси у на ци ја и нетач но сти 
које ште те мом име ну и угле ду. То је резул тат нетач них и 
лажних инфор ма ци ја које си добио од Вла да на Радо ва но
ви ћа, позна тог као Вла да Нос. Изја ва коју сам теби дао 
теле фо ном, пот пу но је тач на и у цело сти пре не та корект
но. Ја иза ње и даље сто јим.

Због лоших инфор ма ци ја које си имао, ја сам напи сао 

отво ре но писмо Вла да ну Радо ва но ви ћу и упу тио га њему 
лич но, као и на више дру гих адре са. 

У при ло гу овог емаи ла доста вљам ти то писмо уз тврд
њу да све што је у њему напи са но је тач но. 

Обзи ром да сам директ но про зван у делу члан ка под 
нази вом “При ја тељ ство занат нај ста ри ји”, пози вам те да 
сход но Зако ну о јав ном инфор ми са њу, у сле де ћем бро ју 
Мнови на  обја виш у цело сти моје отво ре но писмо Вла да
ну Радо ва но ви ћу, које ти доста вљам у при ло гу. Текст у 
писму у пот пу но сти одсли ка ва мој став и комен тар на 
обја вље ни чла нак.

Поздрав
Д. Ста ни шић

Отворено писмо
Вла да ну Радо ва но ви ћу
позна ти јем као Вла да Нос
„ЖИВОТ СЕ ИГРА СА НАМА: СЛУЧАЈ ВЛАДАНА РАДОВАНОВИЋА: Шта ће бити с 
кућом“, М Новине, број 855 од 9. маја 2018. године.

„Вла да не Радо ва но ви ћу, у послед
њем бро ју М  нови на од 09. 05. 
2018. дао си “интер вју“, па како си у 
њему и мене поме нуо, осе тим 
потре бу да ти се јав но обра тим и 
поку шам да обја сним да пре ста неш 
са лудо сти ма које чиниш послед њих 
15ак дана, или ти је нешто ствар но 
попи ло мозак па јур цаш у само у ни
ште ње...

Кре ни мо редом. У “интер вјуу“ 
кажеш да “Дра го сла ва Ста ни ши ћа 
позна јеш, али да се не би могло 
рећи да смо неки при ја те љи ..... те 
да си убе ђен да Ста ни шић држи 
стра ну др. Реби ћу и да у томе мора 
има ти неки лич ни инте рес.“

Е па Вла да не, кре ни мо од лич ног 
инте ре са. Изме ђу тебе и др.Реби ћа 
ја једи но имам инте рес у твом заса
ду лешни ка у Сала шу Ноћај ском. 
Да, у њега сам ја уло жио свој новац, 
надам се да те пам ће ње није скроз 
напу сти ло. Сећаш се бес па ри це 
(која је код тебе хро нич на болест), 
када си кукао како би заса дио 
лешни ке, али нема се. Бута је изва
дио новац и рекао Вла до само ради 
и не мораш ни да вра тиш (нарав но 
ниси ни вра тио). Сети се како си 
после заса ђи ва ња сад ни ца, пред ве
че, умо ран и поки сао до голе коже, 
дошао код мене кући, осу шио се уз 
каље ву пећ, био уго штен и напо јен 
као нај дра жи гост. Био је ту при су
тан и наш зајед нич ки при ја тељ, ти 
знаш који. Тако то раде они који 
има ју инте рес. Толи ко о мом инте
ре су. 

Вла да не хај де сад мало о нашем 
при ја тељ ству. Не знам да ли имаш 
амне зи ју, али сви ма нам је позна то 

да сам у децем бру 2017. за Св. 
Нико лу био гост у ста ну тво је живот
не сапут ни це Мир ја не Кола ров и да 
је Мир ја на са тво јим сином била 
гост за Св. Јова на у мојој кући. (Ти 
си тада лежао у бол ни ци). Тако је 
било и рани јих годи на.

Под се ти ћу те и на твој пре див ни 
викенд про ве ден са тво јим дру га ри
ма из вој ске, те на попод не и вече, 
про ве де но у мом уго сти тељ ском 
објек ту, који сам ти усту пио без ика
кве надок на де. То сам учи нио и 
орга ни зо вао из чисто дру гар ских 
раз ло га. Нарав но опет уз тво ју при
чу како је све ску по и нема се нова
ца.

Иста ситу а ци ја, само у дале ко 
већем оби му и бро ју гости ју било је 
и кад сте про сла вља ли дипло му 
Мир ја ни ног сина.

Морам да поме нем прво мај ске 
пра зни ке које смо про во ди ли зајед
но у твом Сала шу, па зајед нич ка 
путо ва ња у бању у Мађар ску и дуго
го ди шња дру жењ у кафи ћу. Ту 
морам бити искрен, да си увек био 
џек да пла тиш пиће, али хро нич ни 
“гост на црту“.  Пре ма твом “интер
вјуу“ све то раде људи за које се не 
би могло рећи да су неки при ја те љи. 
Толи ко о нашем при ја тељ ству.

Вла да не, а што се тиче фак си ми
ла рачу на у нови на ма, они гла се на 
тво је име. Па и да сам их ја пла тио 
сво јим нов цем, а нисам, тре ба да ми 
будеш захва лан да ти не оста ну 
дуго ва ња, којих и она ко имаш пре
ви ше. Ако су ти ти фак си ми ли глав
ни дока зи, морам ти рећи да баш и 
нису тако јаки. До пре неко ли ко 
дана имао си при чу да је у кући дуг 

за стру ју пре ко 80.000 дина ра. Е па 
видиш није тако, сам си при ло жио 
при зна ни це, које си про на шао при
ли ком пре тре са куће. Ја ти их сигур
но нисам дао.

Добро је да не мораш више да 
узи маш непо вољ не кре ди те, као 
онај код Raif fe i sen бан ке из 2013, 
који ти исти че у мају 2020. и за који, 
на кре дит око 140.000 дина ра, на 
кра ју тре ба да испла тиш око 300.000 
дина ра, више него дупло од оно га 
што си узео. Тре ба да избег неш и 
зеле на шке позај ми це и кама те на 
њих, о који ма си често при чао. Ја 
знам да си ти угле дан митро вач ки 
здрав стве ни рад ник, али знам и да 
ти еко но ми ја није јача стра на.

Вла да не дао си себи за пра во да 
про зо веш и одре ђе не људе из 
митро вач ке инспек ци је, али без 
довољ но хра бро сти да их име ну јеш.

Вла да не ја сам те пове зао и “упо
знао“ са тво јим сред њо школ ским 
дру гом из раз ре да. Доду ше он је 
годи ну дана мла ђи од тебе, али сте 
гене ра ци ја. Дого во ре и уго во ре сте 
пра ви ли без мене, тако да би тешко 
могао у целој ситу а ци ји да сто ји да 
сам ја “мен тор“ и да имам инте рес. 
У целу при чу сам одлич но упу ћен из 
изво ра са обе стра не. Питам, да ли 
се сећаш да сам те пре око месец и 
по дана позвао и рекао да ти и др. 
Ребић тре ба да раз го ва ра те, јер 
слу тим про блем. Отка чио си ме, 
рекав ши да ту нема шта да се раз го
ва ра и да ти имаш адво ка те. Од 
тада твој и др. Реби ћев про блем 
нисмо више поме ну ли.

Вла да не, народ каже “коли ки нос 
толи ки понос“. Код тебе то изгле да 
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није слу чај, бар по оно ме што си 
навео у свом “интер вјуу“. Тебе као 
да је од нај ло ши јег дрве та изде љао 
мај стор Ђепе то. Због тога ћу те 
нада ље осло вља ва ти са Пино кио.

Пино кио, у “интер вју“ дао си нови
на ру подат ке да су на тво јој кући 
рађе не интер вен ци је гра ђе вин ског 
типа без гра ђе вин ске дозво ле. 
Поно во те пам ће ње сла би је слу жи. 
Забо ра вио си Идеј ни про је кат од 
25.09.2015. који гла си на тво је име, 

као и Реше ње бр.351591/2015ВИ 
од 07.10.2015. којим се од Град ске 
упра ве за урба ни зам одо бра ва изво
ђе ње радо ва и то нарав но на тво је 
име. Није тач но да је твој 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 2018. Ако 
је то тако, зашто си ти извр шио 
23.04.2018. упад у кућу. Тач но је да 
је твој адво кат, Љуби ца Фили по вић, 
посла ла др. Реби ћу Позив за пла ћа

ње закуп ни не, са услов ним отка зом 
од 15 дана. Ти ни тај рок ниси испо
што вао.

Због прет ход но наве де ног, мета
фо рич ки сам те назвао Пино кио. Но 
нада ље ћу ти се обра ћа ти по име ну, 
веру ју ћи да је Вла дан и даље наш 
Влај ко, или Вла да Нос.   

Вла да не позна то ми је зашто ти 
сада мене окри вљу јеш за све про
бле ме које имаш. Немаш хра бро сти 
да ста неш пред огле да ло и погле
даш себе у очи и при знаш себи шта 
си учи нио и шта чиниш. Про блем је 
што сам се ја поја вио 23.04.2018. 
после 18х испред тво је куће, када си 
покре нуо офан зив ну акци ју исе ље
ња др.Реби ћа. Дошао сам као при ја
тељ обо ји це, да сми рим стра сти и 
да замо лим да не иде те даље у 
сукоб. Тада си ми ти рекао да одла
зим даље од тво је куће и да ми не 
дозво ља ваш ни на сте пе ни ца ма да 
седим. Тво ја Мир ја на ми је рекла да 
сам дошао да рас ку ћим туђу дедо
ви ну. Све то у при су ству више тво јих 
људи и поли ци је. Од тада нисам 
више ни про шао поред Пеј то на.

Вла да не не бих више рас пра вљао 
о теби... Ти наста ви сво јим путем, 
али добро раз ми сли о све му што си 
до сада учи нио и како ћеш даље. 
Нисам ја нај го ри у овом гра ду, а ти 
јеси ура дио сле де ће: про ва лио у 
кућу код свог закуп ца ноћу, око 
23.30, насил но про ме нио бра ве, 
насил но уки нуо стру ју, поба цао лич
ну гар да ро бу и хра ну, оне мо гу ћио 
доста ву хра не и леко ва, закљу чао 
чове ка да не може и ако хоће да 
иза ђе, звао теле фо ном људе који 
годи на ма у тво јој кући пома жу др. 
Реби ћу у одр жа ва њу исте, па им ти 
и тво ја Мир ја на, пре ти ли разним 
глу по сти ма, пра тио коли ма истог тог 
чове ка ноћу ули ца ма гра да, жељан 
сазна ња ко је он, ко доста вља хра ну 
и леко ве и као шлаг на тор ту ПОПИО 
САВ ВИСКИ ИЗ КУЋЕ КОЈИ ЈЕ 
ПРИ ПА ДАО др. Реби ћу (то се рачу
на на црту). Вла да не све непро ми
шље но и лоше по тебе.

 Немој више да дајеш интер вјуе, 
ниси ти баш томе вичан и молим те 
немој ме при мо ра ва ти да вадим и 
при ла жем дока зе за све што сам 
напи сао у овом писму. Веруј ми мно
го су јачи од оних обја вље них у М  
нови на ма. На кра ју молим те пре
ста ни да зау ста вљаш људе на ули
ци и да теле фо ни раш зајед нич ким 
при ја те љи ма и обја шња ваш сво ју 
при чу у којој сам ја носи лац глав не 
уло ге. 

Остај ми добро и срећ но ти било.“

Ср. Митро ви ца 10.05.2018.год.

 Твој “не баш неки при ја тељ“
Дра го слав Ста ни шић - Бута

РЕА ГО ВА ЊЕ ДР ДУШКА РЕБИ ЋА
Г. Ћоси ћу, 
у про шлом бро ју М нови на напи са ли 
сте и обја ви ли чла нак ШТА ЋЕ БИТИ 
С КУЋОМ ?! о живо ту који се игра са 
нама, слу ча ју Вла да на Радо ва но ви
ћа и рашо мо ни ја ди у којој се нашао.
Цео чла нак је пун нетач них или дели
мич но тач них чиње ни ца и скроз је 
јед но стра но ори јен ти сан.
Сма трам да сте као нови нар, про фе
си о на лац са дуго го ди шњим иску
ством, тре ба ли и мора ли бар део 
тек ста да посве ти те и дру гој стра ни, 
то јест мени, и да чује те моју стра ну 
при че. Део ње можда и зна те из мог 
апе ла и оста ле доку мен та ци је коју 
сам вам рани је доста вио mailом. 
Тре ба ло је, и тре ба да се као сред
ство јав ног инфор ми са ња, поза ба ви
те рашо мо ни ја дом у којој се ја нала
зим. Уз све напи са но у мом апе лу 
дода ћу само сле де ће. 
Ја се и данас, после 18 дана нала
зим закљу чан и зато чен у кући, без 
кљу че ва, доду ше са стру јом, укљу
че ном по нало гу суда, али без могућ
но сти за испу ња ва њем оста лих људ
ских потре ба. Хра ну при мам кроз 

про зор на спра ту, по ноћу помо ћу 
кор пе и коноп ца који спу штам. Ни са 
ким нисам био у лич ном кон так ту од 
23.04.2018. Морам вас оба ве сти ти 
да сам се после једа на ест дана про
ве де них без стру је први пут оку пао.
Због ситу а ци је у којој се нала зим 
озбиљ но раз ми шљам да започ нем 
штрајк гла ђу како би ани ми рао јав
ност. Разу ми те да морам да чувам и 
сачу вам сво ју ску пу опре му, којој од 
23.04.2018 немам при сту па, јер су 
про сто ри је у који ма се нала зи само
во љом Вла да на Радо ва но ви ћа 
закљу ча не.
Моје про бле ме са Здрав стве ном 
инспек ци јом ћу вам изне ти усме но и 
пре зен то ва ти дока зе за то. Начел ни
ца покра јин ске Здрав стве не инспек
ци је је сме ње на упра во због мог 
слу ча ја.
Пози вам вас да ме, ради пра вил ног 
и тач ног инфор ми са ња, посе ти те 
испод про зо ра куће у којој се нала
зим и да у сле де ћем бро ју М нови на 
о томе инфор ми ше те јав ност.

С пошто ва њем
Др. Душко Ребић
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ДУ „Дечи ја радост“  Ириг 
обе ле жи ла је  свој дан при
ред бом која је кра јем апри
ла одр жа на у сали Дома 
кул ту ре.

Тада су мали ша ни  при
прем них пред школ ских 
гру па обје ка та „Чаро ли ја“ и 
„Вила“, као и  деца мешо
ви тих гру па под руч них оде
ље ња Нера дин, Кру ше дол, 
Шатрин ци, Риви ца и Јазак 
зајед но са сво јим вас пи та
чи ма оди гра ли пред ста ву 
„Поро ди ца моја фина“. 

Дирек тор ка  уста но ве  
Јеле на Вида но вић је иста
кла да  у уста но ви тре нут но 
бора ви више од три сто ти не 
деце која су рас по ре ђе на у 

два објек та и пет под руч них 
оде ље ња. 

 Ква ли тет но ода бра ним 
про гра ми ма  вртић пру жа 
здра ву и под сти цај ну сре ди
ну за несме та но одра ста ње 
и раз вој потен ци ја ла сва ког 
дете та. Захва љу ју ћи подр
шци локал не само у пра ве у 
теку ћој рад ној годи ни отва
ре на је и опре мље на нова 
вас пит нообра зов на гру па 
у објек ту „Чаро ли ја“ у Ири
гу, реа ли зо ва ни су мно ги 
про јек ти, а тиме ство ре ни 
бољи усло ви за одра ста
ње, обра зо ва ње и бора вак 
деце – ука за ла је дирек тор
ка Вида но вић.

Међу реа ли зо ва ним про

јек ти ма она је посеб но 
иста кла  ком плет ну рекон
струк ци ја објек та „Вила“ у 
Врд ни ку. 

Вртић је познат по  еко
ло шким актив но сти ма и 
уче шћу у покра јин ском про
гра му „За чисти је и зеле ни
је шко ле у Вој во ди ни“, као и 
у Међу на род ном про гра му 
Еко шко ле. 

Ста тус Еко шко ле има 
врд нич ки обје кат „Вила“, 
под руч но оде ље ње у Кру
ше до лу, док ће обје кат 
„Чаро ли ја“ за тај ста тус 
апли ци ра ти у сеп тем бру 
ове годи не.

Уста но ва у Ири гу је и 
носи лац и орга ни за тор Лут

кар ског фести ва ла за који 
је  ове годи не доби је на 
акре ди та ци ја Педа го шког 
заво да Вој во ди не.

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Обе ле жен Дан уста но ве

Мали ша ни у пред ста ви

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ИРИГ

Треба више хра ни тељ ских поро ди ца
Рани јих годи на ири шка 

општи на је била у врху 
по бро ју хра ни тељ ских 

поро ди ца, али је послед њих 
пар годи на у овој општи ни 
све га 11 хра ни те ља што је 
недо вољ но у одно су на 
потре бе за хра ни тељ ским 
сме шта јем.

Јед на од кључ них уло га 
Цен тра за соци јал ни рад је 
збри ња ва ње деце без аде
кват ног роди тељ ског ста ра
ња.

 – Деца чија је без бед ност, 
здра вље или живот угро же
на у био ло шким поро ди ца ма 
заслу жу ју да одра ста ју у 
поро ди ци која ће им пру жи ти 
љубав и обез бе ди ти нор ма
лан раст и раз вој. Како сада 
нема мо довољ но хра ни тељ

ских поро ди ца, децу сме
шта мо код хра ни те ља из 
дру гих општи на. У неким 
слу ча је ви ма то је и у  инте
ре су деце, пого то во ако је 

раз лог изме шта ња било зло
ста вља ње. Међу тим, сада
шњи капа ци те ти су недо
вољ ни, наро чи то када се 
ради о ургент ном сме шта ју 
или збри ња ва њу деце на 
спе ци ја ли зо ва но хра ни тељ
ство, гово ри за наше нови не 
Сил ва на Лаћа рац, дирек тор
ка Цен тра за соци јал ни рад 
Ириг.

Она  дода је да посто је 
про бле ми и са сме шта јем 
одра слих у хра ни тељ ске 
поро ди це који нису спо соб ни 
да само стал но живе и нема
ју поро дич ну подр шку.

 – Зато нам као једи но  
реше ње оста је сме штај у 
спе ци ја ли зо ва не инсти ту ци
је соци јал не зашти те које 
већ функ ци о ни шу са попу

ње ним капа ци те ти ма, каже 
Сил ва на Лаћа рац.

То је и раз лог да Цен тар за 
соци јал ни рад Ириг пла ни ра  
да, кроз про јект не актив но
сти, ради на про мо ци ји хра
ни тељ ства и пове ћа њу сен
зи бил но сти јав но сти пре ма 
овим про бле ми ма, како би 
се поро ди це моти ви са ле за 
бавље ње овим хума ним и не 
баш лаким послом. 

– Заи ста апе лу јем на заин
те ре со ва не поро ди це да нам 
се јаве и ми ћемо их  детаљ
но инфор ми са ти о томе шта 
хра ни тељ ство под ра зу ме ва 
и како могу поста ти хра ни те
љи, исти че дипло ми ра на 
пси хо ло шки ња Сил ва на 
Лаћа рац.

С. Џ.

Јеле на Вида но вић

Сил ва на Лаћа рац 

Про је кат „ИРИГ ПРЕСТОНИЦА ФРУШКЕ ГОРЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Ириг.
Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.
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ИРИГ

Уско ро радо ви
на путу Врд ник - Јазак
Радо ви на рекон струк

ци ји пута Врд ник – 
Јазак тре ба ло би да 

поч ну до кра ја маја. На тен
де ру почет ком маја посао 
су доби ли рум ски „Срем пут“ 
и „Бау ма стер“ из Бео гра да, 
сле ди пот пи си а ва ње уго
во ра, а потом и уво ђе ње у 
посао. 

Вред ност радо ва је 20,2 
мили о на дина ра са ПДВ, 
а 20 мили о на је ири шка 
општи на доби ла од Упра ве 
за капи тал на ула га ња АП 
Вој во ди не. 

Дужи на пута је 1,7 кило
ме та ра, шири на коло во за је 
пет мета ра, а на овој дужи
ни се ради ком плет но нов 
асфалт и хори зон тал на и 
вер ти кал на сиг на ли за ци ја. 
Рок за завр ше так радо ва је 
60 рад них дана.

 Пут почи ње на Новој 
коло ни ји у Врд ни ку, а завр
ша ва се на самом скре та њу 
за Јазач ки Прња вор. Од те 
део ни це до мана сти ра пут 
је  рани је ура ђен и у добром 
је ста њу. Ово је јако важна 
ова део ни ца јер је у Врд ни
ку вели ки број тури ста који 

иду и у Јазак и Малу Реме ту 
где су мана сти ри, али у том 
делу су и број ни воћ ња ци, 
вина ри је и хлад ња че – каже 
дирек тор ЈП „Кому на лац“ 
Ириг Алек сан дар Маној ло
вић.

Овом Јав ном пред у зе ћу је 
од про шле годи не пове ре но 
и упра вља ње локал ним и 
нега те го ри са ним путе ви ма.  

Да би се тим оба ве за ма и 
одго во ри ло у овом пред у зе
ћу су мора ли да обез бе де и  
потреб ну  меха ни за ци ју.

 Наба ви ли смо  ком би но
ва ну гра ђе вин ску маши ну 
ИЦБ, гло да ли цу за опсе ца
ње рупа, ваљак, тарк тор са 
тару пом за уре ђе ње пут них 
поја се ва, при кључ не маши
не за копа ње кана ле, гре

дер за ниве ли са ње атар
ских путе ва и бан ки на, нове 
само у то ва ра ва ју ће поси па
че соли и ками он сан ду чар – 
каже дирек тор Маној ло вић.

Одр жа ва се укуп но 111 
кило ме та ра пут не мре же у 
ири шкој општи ни.

После зиме на низ лока
ци ја поја ви ле су се рупе због 
мра за и соли па су запо че ли 
радо ви  на крпље њу коло во
за  – у Ири гу, Врд ни ку, потом 
локал ни пут Јазак – Мала 
Реме та, ура ђе ни су слич ни 
радо ви и у  Риви ци  а током  
маја завр ша ва се посао у  
Шатрин ци ма , Добро до лу  и 
Кру ше до лу.

 Потом опет ради мо 
Врд ник, где има и нај ви ше 
посла – оста ле су још две 
рас кр сни це и још две ули це 
где је потреб но ура ди ти ком
плет но кана ле, па тек онда 
асфалт и сиг на ли за ци ју. То 
би тре ба ло да се завр ши 
до поло ви не јуна – исти че 
Алек сан дар Маној ло вић. 

За ове радо ве је локал на 
само у пра ва у теку ћој годи
ни обез бе ди ла 12 мили о на 
дина ра. С. Џ.

Алек сан дар Маној ло вић

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Узврат на посе та Пор ту га ла ца
ССШ „Бран ко Ради че вић“ је  8. маја била дома

ћин коле га ма из  про јект ног парт не ра на свом Ера
смус+ про јек ту „Усва ја мо зна ње за шко лу и живот“. 

То су њихо ве коле ге из пор ту гал ског гра да Бар
це лос и то про јект ни коор ди на тор из парт нер ске 
Средњe школe „Еско ла секун да риа Бар се лос“ Фер
нан до Кар ва љо и Мариа Гло риа Кар до со.

Иако су већ били у Срби ји, ово им је прва посе та 
Руми. Оби шли су ССШ „Бран ко Ради че вић“ у, упо
зна ли се са њеним школ ским про сто ром, опре мом 
и начи ном рада. 

 Раз го ва ра ли смо о нашем теку ћем про јек ту али 
и о новим могућ но сти ма које нам се пру жа ју као већ 
ста рим и поу зда ним парт не ри ма. Оно што је под
ста кло даљу сарад њу су добри одно си са нашим 
људи ма са који ма је коор ди на тор Фер нан до Кар
ва љо имао при ли ку да се упо зна током про јек та  
кул ту ра Срба, тра ди ци ја, спорт, али и све га оно га 
што би пор ту гал ски мла ди могли да виде и нау че у 
Руми и око ли ни у сек то ру обра зо ва ња.  Када наша 
Наци о нал на аген ци ја Тем пус буде одо бри ла дола
зак европ ских парт не ра у Срби ју, што и наја вљу ју у 
наред ном позив ном року за Ера смус+ про јек те, та 
сарад ња ће се наста ви ти   рекла је коор ди на тор ка 
про јек та у Руми Дани е ла Васић.

Посе та Бран ко вој шко ли
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Пред став ни ци аме рич ке аген ци је 
за међу на род ни раз вој (USAID), 
Про гра ма Ује ди ње них наци ја за 

раз вој (UNDP) и пред став ни ци локал
не само у пра ве, про шле неде ље 9. 
маја, зва нич но су отво ри ли обно вље
ни кошар ка шки терен и нову тере та ну 
на отво ре ном у насе љу Г2 у Шиду. 
USAID је обез бе дио 72.064 дола ра за 
обно ву кошар ка шког тере на на отво
ре ном, а све у циљу помо ћи гра до ви
ма и општи на ма које су нај ви ше пого
ђе не мигрант ском кри зом. За „Про је
кат јача ња капа ци те та локал них зајед
ни ца за реа го ва ње на мигрант ску кри
зу“, који се спро во ди у 10 локал них 
зајед ни ца укљу чу ју ћи и Шид, USAID је 
обез бе дио 1,3 мили о на дола ра. 
Основ ни циљ про јек та је јача ње 
локал не отпор но сти и зајед ни штва 
кроз побољ ша ње јав них услу га и 
инфра струк ту ре. Пред став ни ци 
локал не само у пра ве при ли ком отва
ра ња спорт ског тере на, иста кли су 
зна чај ове дона ци је како за локал но 
ста нов ни штво тако и за мигрант ску 
попу ла ци ју, а прва утак ми ца на новом 
тере ну, оди гра на је изме ђу еки па ОШ 
„Бран ко Ради че вић“ и деце из при

хват ног цен тра Прин ци по вац.
– Ми смо реа ли зо ва ли овај про је кат 

зато што смо виде ли да су  овде  у 
Шиду а ли  и у дру гим гра нич ним општи
на ма где су сме ште ни мигран ти од 
почет ка мигрант ске кри зе, људи пока
за ли оно нај бо ље што је у њихо вој 
души. Сред ства смо обез бе ди ли да би 
општи на као што је Шид, могла да се 
суо ча ва не само са овом кри зом, него 
евен ту ал но и са дру гим кри за ма које 
их могу сна ћи, иста кла је дирек тор ка 
Кан це ла ри је за демо крат ски и еко ном
ски раз вој USAID Лара Павло вић.

Поред обно вље ног кошар ка шког 
тере на, на радост шид ских мали ша на, 
отво ре на је и тере та на на отво ре ном.

– Ми смо се тру ди ли да зајед но и уз 
помоћ изу зет не сарад ње Општи не 
Шид, иден ти фи ку је мо све оне потре
бе Шида које су баш биле важне да се 
задо во ље. Опре ма, вози ла,  спорт ски 
тере ни попут овог у насе љу Г2, од 
чега корист има ју гра ђа ни Шида, изја
вио је вођа тима за витал ни раз вој 
про гра ма УНа у Срби ји Жар ко Перо
вић.

Испред локал не само у пра ве, 
USAIDu и UNDPu, захва лио се 

помоћ ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Иви ца Јовић.

– Овај терен је сада добио ново 
рухо, на задо вољ ство ста нов ни ка који 
овде живе, а пого то во деце и спорт
ских клу бо ва који егзи сти ра ју у нашој 
општи ни, иста као је Иви ца Јовић.

У при хват ном цен тру у Шиду, тре
нут но је сме ште но 260 лица, док је на 
Прин ци пов цу сме ште но њих 130. Из 
Коме са ри ја та за избе гли це исти чу 
зна чај отва ра ња модер ног спорт ског 
тере на, али и добру сарад њу са 
локал ном само у пра вом и локал ном 
зајед ни цом:

– Овај спорт ски терен зна ча јан је и 
за све нас који се нала зи мо на овом 
про сто ру и бави мо се мигрант ским 
послом. Локал на зајед ни ца нам изла
зи у сусрет од првог дана нашег 
борав ка овде. Ти одно си се сва ко
днев но уна пре ђу ју, бива ју озбиљ ни ји 
и толе рант ни ји. Чак и наши кори сни ци 
пола ко поста ју део ста нов ни штва 
шид ске општи не и све више ула зе у 
закон ски систем Репу бли ке Срби је, 
рекао је Дра ган Вели ми ро вић коор ди
на тор Коме са ри ја та за избе гли це у 
при хват ном цен тру Ада шев ци.  М. Н.

ШИД

Спортски терен у новом руху
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ЈКП ВОДО ВОД ШИД

Буши се нов бунар у Батров ци ма
У циљу побољ ша ња 

водо снаб де ва ња гра
ђа на шид ске општи

не, про шле неде ље поче
ли су радо ви на изград њи 
новог истра жно екс пло а та
ци о ног буна ра, који ће уско
ро бити при кљу чен на реги
о нал ни водо вод Батров ци 
– Шид. Изград њу новог 
буна ра финан си ра локал
на само у пра ва Општи не 
Шид и ЈКП „Водо вод“, а 
вред ност инве сти ци је изно
си око 8 мили о на дина ра. 
У петак 11. маја, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић и дирек
тор ЈКП „Водо вод“ Алек
сан дар Јова но вић са сво
јим сарад ни ци ма, оби шли 
су радо ве на изво ри шту 
Батров ци.

– Суо че ни са више го ди
шњим про бле мом са водо
снаб де ва њем у лет њем 
пери о ду, који су наши гра
ђа ни нај ви ше осе ти ли на 
сво јој кожи, Општи на Шид 
је нало жи ла јав ном пред у
зе ћу „Водо вод“ да побољ
ша водо снаб де ва ње. 
Побољ ша ње ће се осе ти ти 

већ у пред сто је ћем лет њем 
пери о ду, а нада мо се и у 
свим годи на ма које дола зе, 
иста као је Семе но вић.

Зна чај ове инве сти ци је је 
за већи део гра ђа на шид
ске општи не немер љив 
посеб но што ће се реши
ти више го ди шњи про блем, 
као и рестрик ци је воде 
током ноћи.

– Ово је врло зна чај на 

инве сти ци ја за наше пред
у зе ће и гра ђа не шид ске 
општи не. Нови бунар ће 
додат но поја ча ти капа ци
тет нашег изво ри шта за 
ско ро више од 10 одсто, 
тако да ћемо овог лета 
има ти кон ти ну и ра но водо
снаб де ва ње. Радо ви ће 
бити завр ше ни за 15 дана, 
након чега сле ди опре ма
ње буна ра и до 15. јуна ће 

бити пуштен у рад, изја вио 
је Јова но вић.

Основ на функ ци ја буна ра 
13 јесте да обез бе ди додат
ну коли чи ну воде, како би 
се у лет њем пери о ду избе
гле рестрик ци је у водо снаб
де ва њу. Овај про је кат ујед
но је један од нај зна чај ни јих 
кому нал них про је ка та који 
ће бити реа ли зо ван у овој 
годи ни. М. Н.

Пред став ни ци локал не само у пра ве у оби ла ску радо ва

У ШИДУ СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Да рата више не буде
И у Шиду је 9. маја све

ча но обе ле жен Дан 
побе де над фаши

змом. Про грам под се ћа ња 
на тај дан 1945. годи не, 
када је окон чан Дру ги свет
ски рат, орга ни зо вао је 
општин ски СУБ НОР Шид у 
сарад њи са Дру штвом срп
ско  руског при ја тељ ства. 
Обе ле жа ва ње овог зна чај
ног исто риј ског дату ма, 
поче ло је све ча ном сед ни
цом у сали СО Шид, на којој 
су поред пред став ни ка 
СУБ НОРа, при су ство ва ли 
и пред став ни ци локал не 
само у пра ве и удру же ња, 
као и пред став ни ци основ
них и сред њих шко ла са 
тери то ри је шид ске општи
не. После инто ни ра ња хим
не и ода ва ња поча сти 
настра да лим бор ци ма, ску
пу су се обра ти ли про фе сор 
исто ри је у пен зи ји Душан 
Лукић под се ћа ју ћи при сут не 
на рат на деша ва ња  из1945. 
годи не, као и пред сед ник 

СУБ НОРа Шид Јови ца 
Сте па нић.

– Ово је 73. годи шњи ца 
од осло бо ђе ња од фаши
зма. СУБ НОР Шид сва ке 
годи не обе ле жа ва овај 
важан исто риј ски датум, а 
тако ће бити и убу ду ће. Овај 
датум не сме да се забо ра
ви, а сво јим при ме ром 
жели мо нау чи ти и нашу 

децу да цене исто риј ске 
дату ме . Исто ри ја и исто риј
ске чиње ни це се не сме ју 
мења ти, јер би то било на 
ште ту дана шњи це и будућ
но сти Срби је, иста као је 
Сте па нић.

Након све ча не сед ни це 
на којој је пред сед ник Дру
штва срп ско  руског при ја
тељ ства Мићо Ђукић, уру

чио награ де нај у спе шни јим 
уче ни ци ма на рас пи са ном 
лите рар ном кон кур су пово
дом обе ле жа ва ња Дана 
побе де, поло же ни су вен ци 
настра да лим бор ци ма код 
Пето кра ке, на Град ском гро
бљу у Шиду. Вен це су осим 
пред став ни ка СУБ НОРа 
Шид, пред став ни ка СПСа и 
неко ли ко удру же ња, поло
жи ли и пред став ни ци 
локал не само у пра ве.

– Пред став ни ци локал не 
само у пра ве су увек при сут
ни на ова квим дога ђа ји ма, 
како би ука за ли дру ги ма на 
важан исто риј ски дан. Сво
јим при су ством пока зу је мо 
да се сећа мо настра да лих 
бора ца, њихо вог вели ког 
допри но са за сло бо ду, а 
исто тако иска зу је мо наду 
да се таква рат на деша ва
ња, никад више неће поно
ви ти, рекао је пред сед ник 
СО Шид Вели мир Рани са
вље вић.

М. Н. Полагање венаца код Петокраке
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ОПШТИН СКО ВЕЋE ОПШТИ НЕ ШИД

Поде ље на сред ства
удру же њи ма гра ђа на
Чла но ви Општин ског 

већа Општи не Шид 
су на сед ни ци која је 

одр жа на про шле сре де, 9. 
маја, изме ђу оста лих тача ка 
днев ног реда усво ји ли пред
лог коми си је за рас по де
лу сред ста ва удру же њи ма 
и вер ским зајед ни ца ма на 
тери то ри ји шид ске општи
не, а усво је на је и подр жа
на ини ци ја ти ва за отва ра
ње мало гра нич ног пре ла за 
Јаме на – Рачи нов ци, као 

и изра да сту ди је њего ве 
оправ да но сти.

– То је тек поче так про
це ду ре и Веће је већи ном 
гла со ва подр жа ло ту ини ци
ја ти ву. У сарад њи са над ле
жним покра јин ским инсти ту
ци ја ма и секре та ри ја ти ма, 
затра жи ће мо мишље ње 
већа наци о нал них мањи
на и нада мо се да ће исход 
бити пози ти ван на обо стра
но задо вољ ство. Зна чај но 
је напо ме ну ти да су чла но

ви Већа усво ји ли и пред лог 
коми си је за рас по де лу сред
ста ва за финан си ра ње рада 
удру же ња и вер ских зајед
ни ца на тери то ри ји наше 
општи не, а подр жа но је и 
неко ли ко зах те ва за накна
ду ште те гра ђа ни ма, које су 
насту пи ле по разним осно
ва ма, иста као је након сед
ни це члан Општин ског већа 
Дра ган Гутић.

Поред ових тача ка днев
ног реда, чла но ви Већа 

усво ји ли су пред ло ге за про
ши ре ње и утвр ђи ва ње за 
око 70 нових нази ва ули ца и 
засе о ка у шид ској општи ни. 

Дра ган Гутић

Про је кат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Шид.
Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

ПРИ ЈЕМ ДОБРО ВОЉ НИХ ДАВА ЛА ЦА КРВИ У ОПШТИ НИ ШИД

Крв живот зна чи
Пово дом обе ле же ва ња 

Наци о нал ног дана 
добро вољ них дава ла

ца крви, у петак 11. маја, у 
сали СО Шид орга ни зо ван је 
при јем за више стру ке добро
вољ не дава о це крви из шид
ске општи не. При је му су 
при су ство ва ли и уче ни ци 
четвр тог раз ре да О.Ш. 
„Бран ко Ради че вић“ из 
Шида, уче сни ци лите рар ног 
кон кур са на тему „Крв живот 
зна чи“, који ма су том при ли
ком уру че не захвал ни це и 
при год ни покло ни. Добро
вољ не дава о це крви поздра
вио је и заме ник пред сед ни
ка Општи не Шид Зоран 
Семе но вић, а у име локал не 
само у пра ве добро вољ ним 
дава о ци ма њихов дан, 
чести тао је помоћ ник пред

сед ни ка Општи не Шид Иви
ца Јовић.

– Сва ки човек може бити 
хуман на раз не начи не, а 
само јед ним начи ном  даје 
део себе за спас дру гих. 
Општи на Шид ће и убу ду ће 
подр жа ва ти рад Црве ног 
крста Шид који орга ни зу је 
акци је добро вољ ног дава ња 
крви. Нај бит ни је је да крв 
чека паци јен та, а не обрат но 
и да увек буде довољ но 
једи ни ца крви у Општој бол
ни ци у Срем ској Митро ви ци, 
како паци јен ти не би мора ли 
да чека ју дава о це крви, 

иста као је Јовић.
У шид ској општи ни има 

пре ко 1.000 дава ла ца крви.
– Сле де ћу акци ју орга ни

зу је мо 18. маја у Шиду, а 
истог дана у Вишњи ће ву у 
здрав стве ној ста ни ци и оче
ку јем да ћемо у те две акци је 
при ку пи ти пре ко 100 једи ни
ца крви. Било би лепо да са 
Заво дом здра вља у Новом 
Саду започ не мо нову сарад
њу и да наста ви мо као и до 
сада, да крв увек чека паци
јен та, иста кла је секре тар ка 
Црве ног крста Шид Души ца 
Поле тан.

Међу при сут ним дава о ци
ма било је и оних који су до 
сада крв дали више десе ти
на пута. А у име њих, ску пу 
се обра ти ла Мир ја на Бућ ко.

– Поже ле ла сам свим 
добро вољ ним дава о ци ма 
крви који ме нису сти гли да 
ме стиг ну, а који то јесу учи
ни ли, да ме пре стиг ну. Овој 
дечи ци би пору чи ла да се 
угле да ју на сво је роди те ље и 
при ја те ље и да јед ног дана 
поста ну део људи који дају 
сво ју крв и спа ша ва ју туђе 
живо те, рекла је Мир ја на 
Бућ ко из Ерде ви ка. М. Н.

При јем у општи ни Шид

Мари ја Бућ ко
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УСКО РО НА ПЛА ТА ПЛА СТИЧ НИХ КЕ СА У МАР КЕ ТИ МА

Два ди на ра, дру же
Еко ло шка си ту а ци ја у на шој зе

мљи, као и у це лој Евро пи, ни је 
баш на за вид ном ни воу. От па

да на све стра не, и то све ви ше оног 
пла стич ног. Оту да и ове но ве при че 
о сма ње њу упо тре бе пла стич них ке
са. Уко ли ко же ли мо у Европ ску уни ју, 
мо ра мо пра ти ти и њи хо ве еко ло шке 
стан дар де. Та ко ће, ка ко пре но си пор
тал РТСа, и на ше Ми ни стар ство за 
за шти ту жи вот не сре ди не ове го ди не 
по че ти са из ра дом За ко на о ам ба ла
жи и ам ба ла жном от па ду, са по себ ним 
ак цен том на сма ње њу упо тре бе пла
стич них ке са, а ње го во до но ше ње оче
ку је се на ред не го ди не. 

Не ки тр го вин ски лан ци, по пут Де ле
за и ДМа већ су по че ли са на пла том 
пла стич них ке са по це на ма од два ди
на ра, уна пред пра те ћи оно што нам 
до но си бу ду ћи за кон. Ка ко се пи ше 
на по ме ну том пор та лу, из лан ца ДТЛ 
ка жу да ће сва ка њи хо ва чла ни ца од
ре ђи ва ти це ну ке са за се бе, а у дру
гим лан ци ма по пут Уни ве рек спор та и 
Идее још увек тра же аде кват но ре ше
ње за сма ње ње њи хо ве упо тре бе. 

Пре ма по да ци ма ко ји су об ја вље ни у 
Блицу, у Ср би ји сва ки ста нов ник у про
се ку го ди шње упо тре би око 300 ке са, 
док је у Не мач кој та број ка пе то стру
ко ма ња. Ме ђу тим, да ли је ова ме ра 
аде кват на и да ли ће за и ста ути ца ти 
на по ди за ње све сти ста нов ни штва о 
зна ча ју здра ве жи вот не сре ди не или 
ће слу жи ти ис кљу чи во за још ве ћу за
ра ду тр го вин ских ла на ца оста је нам да 

ви ди мо. Ако узме мо при мер ци га ре та, 
еви дент но је да се број пу ша ча ни ка ко 
не сма њу је по ве ћа њем њи хо вих це на, 
а пу ша чи пли ћег џе па на шли су ал тер
на ти ву у пи јач ном ре за ном ду ва ну. Два 
или три ди на ра за ке су ве ро ват но ће 
одво ји ти ве ћи на ку па ца, из у зев ши оне 
ко ји то не ће чи ни ти из ина та, а оне ће 

ве ро ват но и да ље ле те ти на шим ули
ца ма. Они ко ји су на ви кли на плат не не 
тор бе си гур но ће их ко ри сти ти и да ље, 
а љу ди на ви кли на пла стич не ке се те
шко да ће од то га од у ста ти због не ко
ли ко гво зде ња ка, ко ји ме ђу тим, тр гов
ци ма мо гу да до не су са свим при сто јан 
про фит.  Н. Ми ло ше вић

Да би смо ви де ли ка кво је рас по ло же ње 
у Сре му по во дом на ја вље ног уво ђе ња 
на пла те пла стич них ке са, пи та ли смо 
Ми тров ча не по др жа ва ју ли или не овај 
тренд.

Мо мир То пи си ро вић, Срем ска Ми тро-
ви ца: По ме ни, искре но, то је јед на кла
сич на пре ва ра. Ако су хте ли да из ба це 
ке се из упо тре бе тре ба ли су да их на пла
ћу ју сто ди на ра. Тај но вац иде са мо на 
ра чун тр го ва ца. Ја по др жа вам из ба ци ва ње 
пла стич них ке са, али то ни је ме ра.

Бор јан ка Јо ва но вић, Срем ска Ми тро-
ви ца: Не по др жа вам. За што би смо пла ћа
ли? Бо ље је да их уки ну скроз, па да ко ри
сти мо тор бе или па пир не ке се. А ово не би 
ра ди ли да не ма ју про фит. 

Би ља на Са рић, Срем ска Ми тро ви ца: 
По др жа вам. И то је ро ба као и сва ка дру га. 
На рав но да по др жа вам на пла ту. За што би 
их да ва ли џа ба?

Зо ран Ми лић, Срем ска Ми тро ви ца: 
Зна те шта, има не ког сми сла, али да ће то 
би ти ре ше ње на ду ге ста зе не ве ру јем. 

Они ми сле да је све ре ше но кад на род 
уда риш по џе пу. Опет ће ту би ти ба ца ња и 
за га ђи ва ња. 

Ду шка Са вић, Срем ска Ми тро ви ца: 
По др жа вам. Ми слим да је то ва жно пр вен
стве но због за шти те жи вот не сре ди не.

Бо жи дар Бар бу ло вић, Срем ска 
Ми тро ви ца: Не по др жа вам. Шта ја знам. 
И ова ко је ро ба ску па, па сад још и то. Зна
те шта, ако већ мо ра он да до бро, али 
за што не би би ла не ка за ме на, на при мер 
па пир не ке се. 

АН КЕ ТА

Ми шље ња по де ље на

Мо мир То пи си ро вић, Бор јан ка Јо ва но вић, Би ља на Са рић, Зо ран Ми лић, Ду шка Са вић и Бо жи дар Бар бу ло вић
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При ја вљи ва ње за упис 
деце у врти ће на тери
то ри ји општи не Ста ра 

Пазо ва поче ло је 7. маја и 
тра ја ће до пет ка 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 них 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 ју 
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. При ја ве за упис 
деце у ПУ „Поле та рац“ у 
Ста рој Пазо ви врше се сва
ког рад ног дана од 10 до 12 
часо ва у објек ти ма у Ста рој 
и Новој Пазо ви, Голу бин ци
ма, Вој ки и Крње шев ци ма, 
док се у ПУ „Радост“ у насе
љу Банов ци Дунав врше 
поне дељ ком, сре дом и пет
ком од 7 до 14 часо ва и 
утор ком и четврт ком од 10 

до 17 часо ва и то искљу чи
во у објек ту „Херој мајор 
Горан Савић“ у Новим 
Банов ци ма. Под се ћа мо, 
при ја ве тра ју до пет ка 18. 
маја, а оче ку је се да и у 
пред сто је ћој школ ској годи
ни у поме ну та два врти ћа 
бора ви бли зу 1.900 деце са 
тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва.
 С. С.

УПИС У ВРТИ ЋЕ

При ја ве у току

Ками он ста ро па зо ва чих 
реги стар ских табли ца про
био је заштит ну огра ду на 
над во жња ку изме ђу Ста ре 
Пазо ве и Ста рих Бано ва ца, 
и висио је изнад ауто пу та. 
Возач је успео да се спа си и 
иза ђе из ками о на, чија каби
на виси над ауто пу тем. Од 
сили не удар ца, заштит на 
огра да је завр ши ла у тра ци 
која води ка Бео гра ду, услед 

чега је сао бра ћај на том 
делу пута обу ста вљен. Сум
ња се да је раз лог ове сао
бра ћај не незго де, непри ла
го ђе на брзи на усло ви ма 
пута, услед чега је возач 
ками о на изу био кон тро лу 
над вози лом. Тако ђе, сао
бра ћај пре ко над во жња ка је 
био обу ста вљен док се 
ками он није укло нио. 

 С. С.

КАМИ ОН ВИСИО СА НАД ВО ЖЊА КА

Возач се спа сао
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 две осо бе из 
Бано ва ца због посто ја ња 
осно ва сум ње да су почи ни
ле кри вич на дела тешка 
кра ђа и уни ште ње и оште
ће ње јав них уре ђа ја, на 
ште ту Дирек ци је за воде не 

путе ве. Осум њи че ни се 
тере те да су на Дуна ву код 
Бано ва ца поде сним ала том 
исе кли метал ни ланац, а 
затим укло ни ли шко пац, 
врту љак, радар ски рефлек
тор и лам пу са бове, на којој 
се нала зи ла озна ка 1603. 
Лам пу за бове, осум њи че ни 
су потом одву кли до оба ле 
реке и поку ша ли да уто ва ре 
на ками он, у чему их је спре
чи ла поли ци ја. С. С.

УХАП ШЕ НИ БАНОВ ЧА НИ

Кра ли лам пе са бова

У про шлом бро ју М Нови на у тек сту о срем ском 
хај ду ку Лази Харам ба ши пот кра ла се гре шка да је 

овај хај дук живео и дело вао кра јем 17. и почет ком 
18. века. Пра ва исти на је да је са сво јом четом 

орди ни рао кра јем 18. и почет ком 19. века. Изви ња
ва мо се чита о ци ма због ове гре шке. 

ИСПРАВ КА
„Срем ски Робин Худ“, М нови не, број 855 од 9. маја 2018. годи не.
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НОВА ПАЗО ВА

Про на ђен неста ли 
ками он џи ја 

Три де сет че тво ро го ди шњи ками он џи ја 
Дар ко Вукић из Нове Пазо ве, про на ђен је 
жив и здрав, што је потвр ди ла за један 
днев ни лист њего ва супру га Биља на, коју 
су оба ве сти ли из Мини стар ства спољ них 
посло ва Срби је. Дар ко је нестао 30. апри ла 
на бен зин ској пум пи у месту Јаро ви це, код 
Бра ти сла ве у Сло вач кој, од тада поро ди ца 
није има ла ника кав кон такт са њим. С. С.

ФОЛ КЛОР

Пазов ча ни
бри љи ра ли

Од 10 гру па, коли ко се од 23 у мла ђем 
узра сту пла си ра ло на Музич ки фести вал 
деце Вој во ди не у Бач ку Топо лу, две су из 
ста ро па зо вач ке општи не: КУД „Бран ко 
Ради че вић“ из Ста ре Пазо ве и исто и ме но 
Дру штво из Нових Бано ва ца, који су има ли 
по 90 бодо ва. У ста ри јем узра сту је било 44 
гру пе на свим зона ма у Вој во ди ни, а на 
покра јин ском фести ва лу ће уче ство ва ти 
20, од којих је 5 пред став ни ка ста ро па зо
вач ке општи не. По оце ни селек тор ке Даја
не Костић то су гру пе КУДа „Бран ко Ради
че вић“, СКУДа „Херој Јан ко Чме лик“ и ФА 
Дукат из Ста ре Пазо ве и КУДа „Мла дост“ и 
ОКУДа „Све ти Сава“ из Нове Пазо ве. 
Музич ки фести вал деце Вој во ди не биће 
одр жан у Бач кој Топо ли 3. јуна. З. К.

ЕКО НО МИ ЈА

Кон курс за
пред у зет ни ке

Општи на Ста ра Пазо ва рас пи су је кон
курс за доде лу бес по врат них сред ста ва 
пред у зет ни ци ма, микро и малим прав ним 
лици ма у укуп ном изно су од 5 мили о на 
дина ра из сред ста ва обез бе ђе них одлу ком 
о буџе ту општи не за 2018. годи ну. Бес по
врат на сред ства се одо бра ва ју при вред ним 
субјек ти ма у јед но крат ном изно су од 50 
хиља да дина ра, а доде љу ју се за суб вен
ци о ни са ње тро шко ва набав ке нове или 
полов не опре ме, маши на, дело ве маши на 

или спе ци ја ли зо ва них ала та, репро мате
ри ја ла и сиро ви на. Циљ финан си ра ња је 
јача ње кон ку рент но сти при вред них субје ка
та, уна пре ђе ње тех но ло шких про це са, про
из во да и услу га као и пове ћа ње вред но сти 
и оби ма про ме та при вред них субје ка та и 
сма ње ња тро шко ва финан си ра ња опре ме 
и репро мате ри ја ла. При о ри тет при доде ли 
бес по врат них сред ста ва има ће при вред ни 
субјек ти који кон ку ри шу по први пут, а 
нема ју они који су доби ли сред ства на Кон
кур су 2017. годи не. Кон курс је отво рен до 
31. окто бра, а све инфор ма ци је у вези са 
Кон кур сом може те доби ти на теле фон 
022/310031, као и на општин ском сај ту 
www.sta ra pa zo va.rs. Ј. Д.

ЦРВЕ НИ КРСТ 
Актив но сти
током маја

8. маја се обе ле жа ва Свет ски дан Црве
ног крста, а од 8. до 15. маја Неде ља Црве
ног крста у скло пу које ће се одр жа ти низ 
актив но сти: дели ће се еду ка тив не бро шу ре 
у Новој и Ста рој Пазо ви. У петак 11. маја је 
одр жа но так ми че ње из прве помо ћи на 
расад ни ку „Брест”, а како је тај датум Наци
о нал ни дан добро вољ ног дава ња крви 
орга ни зо ва но је пре да ва ње, а 13. маја 
акци ја ће бити орга ни зо ва на у Новим 
Банов ци ма. У пла ну је оства ре ње и међу
на род не сарад ње са Црве ним крстом у 
Сло вач кој где ће пред став ни ци хума ни тар
не орга ни за ци је бора ви ти зајед но са локал
ном само у пра вом у више днев ној посе ти на 
„Дани ма Ста ре Пазо ве” у Бра ти сла ви. А 
народ на кухи ња је током ове неде ље при
пре ми ла за соци јал но нај у гро же ни је дода
так уз стан дард ни оброк у виду пла зма 
кек са. Орга ни за ци ја Црве ни крст ће наста
ви ти и у овој годи ни да пома же нај у гро же
ни ји ма и они ма који ма је помоћ потреб на, и 
то помо ћу волон те ра који пред ста вља ју 
око сни цу ове орга ни за ци је. Ј. Д.

НАСИ ЉЕ У ПОРО ДИ ЦИ

21 при ја ва

Од почет ка годи не у општи ни Ста ра 
Пазо ва 21 жена при ја ви ла је неки облик 
поро дич ног наси ља, а током про шле годи
не било их је бли зу 100 што зна чи да у про
се ку сва ког месе ца у овој срем ској општи ни 
5 жена жртви ску пи хра бро сти и суо чи се са 
овим про бле мом. Како би се ста ло на пут 
црној ста ти сти ци, ста ро па зо вач ки Цен тар 
за соци јал ни рад и ове годи не наста вља с 
реа ли за ци јом про јек та „Имам пра во на 
зашти ту“ који се спро во ди захва љу ју ћи 
подр шци 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. Ове годи не ресор ни 
секре та ри јат издво јио је мили он 400 хиља

да дина ра за реа ли за ци ју актив но сти у 
окви ру про јек та који се одно си на откла ња
ње после ди ца поро дич ног наси ља и осна
жи ва ње самих жртви, али и оних који су у 
непо сред ном кон так ту с њима. С. С.

ГАЛЕ РИ ЈА

Изло жба сли ка

У Гале ри ји Цен тра за кул ту ру Ста ра 
Пазо ва је отво ре на изло жба радо ва ака
дем ске сли кар ке из Бео гра да Мари је Нико
лић. Ово је темељ ака дем ског сли кар ства, 
нагла си ла је Таја на Кај тез, ака дем ска сли
кар ка, отва ра ју ћи ову изло жбу, на којој се 
нала зи 19 уља на плат ну. Сама аутор ка 
каже да њу фасци ни ра про цес настан ка 
сли ке, од зате за ња плат на, нано ше ња пре
па ра ту ре, држе ћи се тра ди ци о нал ног, до 
самог про из во да и сма тра да њена сли ка 
слу жи да сто ји на зиду и да ства ра неку 
врсту пове за но сти. Изло же не сли ке су 
наста ле у прет ход них пет годи на, мно го по 
узо ру на црте же које је ова мла да сли кар ка 
напра ви ла бора ве ћи у Пари зу, те се због 
тога поја вљу ју јаке боје са моти ви ма мртве 
при ро де и пеј за жи. З. К.

ФЕСТИ ВАЛ НАУ КЕ

Про зор у зна ње

У основ ној шко ли „Раст ко Нема њић Све
ти Сава” је одр жан фести вал нау ке под 
нази вом „Про зор у зна ње”. Прак тич на зна
ња из при род них нау ка уче ни ци од петог до 
осмог раз ре да при ка за ли су на поме ну том 
фести ва лу под сло га ном „Про зор у зна ње”. 
Екс пе ри мен ти из физи ке, хеми је, екс по на
ти из био ло ги је, мате ма ти ке су и овај пут 
поред зна ња пред ста ви ли и кре а тив ност 
мла дих науч ни ка. Фести вал нау ке у основ
ној шко ли „Раст ко Нема њић Све ти Сава” се 
одр жао шести пут и пред ста вља већ тра ди
ци ју коју уче ни ци спро во де уз помоћ 
настав ни ка. Фести вал има за циљ да уче
ни ке упо зна са нау ком и при бли жи им како 
би она поста ла састав ни део њихо вог 
живо та. Прво место гла со ви ма жири ја су 
осво ји ле девој чи це петог раз ре да које су 
пред ста ви ле оптич ке вар ке, а сви уче сни ци 
су били награ ђе ни дипло ма ма и нару кви ца
ма „Про зор у зна ње”.

 Ј. Д.

Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 
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ЧАЛ МА

При кљу че ње на
град ски водо вод
У поне де љак, 14. маја, 

дирек тор ЈКП Водо
вод Бори слав Бабић и 

начел ник Град ске упра ве за 
опште и зајед нич ке посло
ве и имо ви ну у Срем ској 
Митро ви ци Миро слав Јокић 
оби шли су црп ну ста ни цу у 
Чал ми. Повод овог оби ла
ска било је наја вље но при
кљу че ње ове црп не ста ни це 
на град ску мре жу, која иде 
од црп не ста ни це у Ман ђе
ло су. 

Начел ник Јокић изја вио 
је да је Покра јин ски секре
та ри јат за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство 
издво јио нај ве ћи део сред
ста ва за овај про је кат. Дони
ра на су сред ства од око 11 
мили о на дина ра, а посло ви 
ће, како каже, бити пове ре
ни ЈКП Водо вод и оче ку је се 
да ће у нај кра ћем вре мен
ском пери о ду радо ви бити 
изве де ни.

Дирек тор ЈКП Водо вод 
Бори слав Бабић изја вио је 

да у овом селу посто је про
бле ми у водо снаб де ва њу јер 
капа ци тет локал ног буна ра 
није довољ но вели ки. 

– Да бисмо реши ли овај 
про блем спо ји ће мо Чал
му на град ски водо вод и 

обез бе ди ти ква ли тет но 
водо снаб де ва ње, а затим 
ћемо овим да обу хва ти мо 
и Дивош. Обу ста ве у водо
снаб де ва њу неће бити, а 
радо ви би тре ба ло да поч ну 
за око два месе ца – рекао је 

Бабић и додао да се радо ви 
на про ши ре њу водо вод не 
мре же у Ноћа ју одви ја ју по 
пла ну и да је до сада ура
ђе но око осам кило ме та ра 
мре же. 

Н. М. 

Миро слав Јокић и Бори слав Бабић

САРАДЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ И МИТРОВАЧКИХ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Пројекат ,,Матура 2018”
Про шлог четврт ка 10. маја у сред

њој Пре храм бе но шумар ској и 
хемиј ској шко ли при пад ни ци 

Поли циј ске упра ве Срем ска Митро ви
ца одр жа ли су три би ну у окви ру про
јек та Мату ра 2018 којој су при у ство ва
ли мату ран ти ове сред ње шко ле. Циљ 
одр жа ва ња три би не био је уна пре ђе

ње без бед но сне кул ту ре мату ра на та и 
очу ва ње ста ња без бед но сти током 
матур ских про сла ва. 

Дирек тор сред ње Пре храм бе но 
шумар ско хемиј ске шко ле Небој ша 
Огње но вић подр жао је одр жа ва ње ове 
три би не и додао да је важна еду ка ци ја 
уче ни ка уочи матур ских про сла ва.

– Захва љу јем се Поли циј ској упра ви  
што се укљу чи ла у рад са мату ран ти
ма. Све што је пре вен тив но и што 
спре ча ва да се не десе неки про бле ми 
је добро. Ова еду ка ци ја пуно зна чи 
мату ран ти ма јер ће зна ти како да се 
пона ша ју пре и после мату р ске вече
ри, рекао је Небој ша Огње но вић 

Поли циј ски слу жбе ник Поли циј ске 
испо ста ве и школ ски поли ца јац Мића 
Тома ше вић је обја снио да се про је кат 
еду ка ци је мату ра на та реа ли зу је у 
свим сред њим шко ла ма у Срем ској 
Митро ви ци. Он је тако ђе додао да ће 
на три би ни бити речи о пре вен ци ји 
наси ља, зло у по тре би алко хо ла, опој
них дро га и без бед ном уче ство ва њу у 
сао бра ћа ју јер је како наво ди циљ  
три би не да се уче ни ци сред њих шко ла 
еду ку ју да би без бед но и без инци де
на та про сла ви ли мату ру.

Мату ран ти сред ње ПШХ шко ле 
Алек сан дра Митров и Срђан Мија то
вић су иста кли да су ове три би не јако 
кори сне јер ће им помо ћи да спре че 
неке ства ри које могу  директ но да 
ути чу на њихов живот.

А. Д.
Са трибине 
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Тим за бор бу про тив
тр го ви не љу ди ма
У сре ду, 9. ма ја, у про

сто ри ја ма Град ске 
ку ће у Срем ској Ми

тро ви ци одр жан је са ста нак 
по во дом уна пре ђе ња парт
нер ства на ло кал ном ни воу 
кроз ана ли зу ра да фор ми ра
них ло кал них ти мо ва за бор
бу про тив тр го ви не љу ди ма 
и из ра ду пре по ру ке за уна
пре ђе ње њи хо вог ра да. 

Ор га ни за тор овог са стан ка 
био је Цен тар за со ци јал ни 
рад Са ва, а при су ство ва ли 
су пред став ни ци ин сти ту ци
ја и дру гих ор га ни за ци ја ко је 
су укљу че не у овај про грам. 

Ди рек тор Цен тра за со ци
јал ни рад Са ва, Бра ни слав 
Вук мир, из ја вио је да је на 
ни воу ре пу бли ке 2017. го
ди не до не та стра те ги ја пре
ма ко јој су др жав ни ор га ни и 
ор га ни ло кал не са мо у пра ве 
ду жни да фор ми ра ју рад но 
те ло ко је је за ду же но за про
блем тр го ви не љу ди ма. 

– Циљ овог са стан ка је да 
се офор ми јед но рад но те
ло, ко је ће функ ци о ни са ти 
на ни воу ло кал не са мо у пра
ве и ко је ће чи ни ти чла но ви 

ло кал них ин сти ту ци ја, за ре
ша ва ње овог про бле ма. Оно 
што је пред ви ђе но је сте да 
се име ну ју сва ли ца из ин
сти ту ци ја ко ја ће би ти при
сут на на са стан ци ма, као и 
да се офор ми је дан ма ли бу
џет ко ји ће би ти пред ви ђен 
за ак тив но сти овог рад ног 
те ла – из ја вио је Вук мир. 

Је ле на Хр њак, про грам ски 
ме на џер Удру же ња гра ђа
на Ати на, ко је је укљу че но у 
овај про грам, из ја ви ла је да 

ће ово удру же ње кроз про је
кат ко ји тре нут но спро во ди 
по мо ћи на шој ло кал ној са
мо у пра ви и мре жи про фе си
о на ла ца ко ји се ба ве бор бом 
про тив тр го ви не љу ди ма да 
у на ред ном пе ри о ду по спе
ше сво је ре зул та те, умре же 
се бо ље, и кроз раз ли чи те 
тре нин ге пре по зна ју ве ћи 
број жр та ва тр го ви не љу
ди ма и да се њи ма ба ве на 
аде ква тан на чин. 

Н. Ми ло ше вић

Бранислав Вукмир Јелена Хрњак

ЈКП ВОДО ВОД СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Уско ро нова водо вод на мре жа
Радо ви на рекон струк

ци ји водо вод не мре же 
у Ули ци Вука Кара џи

ћа теку пред ви ђе ном дина
ми ком. До сада су ура ђе на 
три од чети ри чво р на места 
у који ма су поста вље ни 
нови вен ти ли и дру ги при
па да ју ћи еле мен ти. Инфра
струк тур но опре ма ње у 
скло пу изград ње нове сао
бра ћај ни це у овој ули ци 
пред ви ђа и заме не ста рих 
цево во да, а део тог посла 
упра во је завр шен. Наи ме, 
поста вљен је поли е ти лен
ски цево вод секун дар ног 
вода, преч ни ка 110 мили ме
та ра у дужи ни од 370 мета
ра. У наред ном пери о ду 
пла ни ра но је пола га ње 
новог цево во да при мар ног 

вода преч ни ка 250 мили ме
та ра, рекон струк ци ја још 
јед ног чво р ног места, као и 
изра да нових при кљу ча ка у 
тој ули ци. Над ле жни у ЈКП 
Водо вод пред ви ђа ју да би 
радо ви могли да буду завр
ше ни у наред не две неде
ље. Иску ства од рани јих 
годи на када су рађе не ова
кве рекон струк ци је гово ре 
да обно вље на дистри бу
тив на мре жа пове ћа ва ква
ли тет водо снаб де ва ња, јер 
је ризик од ква ро ва знат но 
сма њен. То прак тич но зна
чи да потро ша чи доби ја ју 
кон ти ну и ра ну испо ру ку 
воде за пиће по нај ви шим 
стан дар ди ма, у погле ду 
коли чи не и одго ва ра ју ћег 
при ти ска. 

Про је кат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Града Сремска 
Митровица. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

СРЕМ СКА
МИТРО ВИ ЦА

Саоп ште ње
за меди је

У четвр так 11. маја око 
12.00 часо ва у Сред њој тех
нич кој шко ли „Нико ла Тесла“ 
дого дио се несре ћан слу чај 
када је један уче ник услед 
пада задо био тешке повре ду 
десног бубре га. 

Вео ма смо се потре сли 
када смо чули за неми ли 
дога ђај који се дого дио у 
Сред њој тех нич кој шко ли 
„Нико ла Тесла“. Пред став ни
ци локал не само у пра ве су се 
чули са поро ди цом деча ка и 
пру жа мо им сву могу ћу подр
шку. Испи та ће мо окол но сти 
под који ма је дошло до 
несрећ ног слу ча ја јер нам је 
без бед ност деце у шко ла ма 
при о ри тет – рекао је начел
ник ГУ за обра зо ва ње, кул ту
ру и спорт Или ја Недић. 

Слу жба за инфор ми са ње 
Гра да Срем ска Митро ви ца
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САЈАМ ЗАПО ШЉАВ ЊА У ШИМА НОВ ЦИ МА

Кон ку ри са ли за
150 рад них места

На четвр том Сај му запо шља ва ња 
у општи ни Пећин ци, одр жа ном у 
петак 11. маја у Шима нов ци ма, 26 

посло да ва ца пону ди ло је укуп но 150 
рад них места за које је кон ку ри са ло 
неко ли ко сто ти на неза по сле них. Сајам 
су орга ни зо ва ли Општи на Пећин ци и 
Наци о нал на слу жба за запо шља ва ње, 
а пећи нач ка локал на само у пра ва је за 
неза по сле не орга ни зо ва ла и бес пла тан 
пре воз до Шима но ва ца.

Сајам је све ча но отво рио пред сед ник 
општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, 
који је том при ли ком под се тио да је 
резул тат про шло го ди шњег Сај ма запо
шља ва ња био пре ко сто ново за по сле
них у пећи нач кој општи ни.

– Један од при о ри те та општин ског 
руко вод ства је упо шља ва ње неза по
сле них гра ђа на, а сај мо ви запо шља ва
ња су се пока за ли као ефи ка сан начин 
да се на јед ном месту пове жу посло
дав ци и неза по сле ни. Да посло дав ци 
пре зен ту ју сво ју потре бу за кадро ви ма 
пред вели ким бро јем неза по сле них, а 
да исто вре ме но наши неза по сле ни 
гра ђа ни за само два сата сагле да ју 
ком плет ну пону ду посло ва у нашој 
општи ни и да одмах и кон ку ри шу за 
посло ве за које су заин те ре со ва ни. Да 
бисмо што лак ше упо сли ли наше гра
ђа не, тру ди мо се да при ли ком уво ђе
ња обра зов них про фи ла у сред њој 
тех нич кој шко ли у Пећин ци ма води мо 
рачу на о потре ба ма при вре де, па је 
општи на Пећин ци један од пио ни ра 
дуал ног обра зо ва ња у Срби ји, а цела 
прва гене ра ци ја инду стриј ских меха ни
ча ра из пећи нач ке сред ње шко ле је 
запо сле на у Бошу. Захва љу ју ћи вели

ком бро ју пред у зе ћа и ком па ни ја које 
су сво је посло ва ње веза ле за општи ну 
Пећин ци, пре ма пода ци ма НСЗ из 
апри ла ове годи не у нашој општи ни је 
неза по сле но 978 лица и то је нај ма њи 
број неза по сле них у Сре му. Због тога 
ће при вла че ње инве сти то ра и ства ра
ње усло ва за отва ра ње нових рад них 
места бити један од при о ри те та локал
ног руко вод ства и у наред ном пери о ду. 
Пред став ни ци ма Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње захва љу јем се на 
више го ди шњој успе шној сарад њи, 
посло дав ци ма желим да данас нађу 
ква ли тет не рад ни ке, а неза по ле ни ма 
да упра во данас про на ђу посао и 
започ ну нову успе шну послов ну кари
је ру, рекао је први човек пећи нач ке 
општи не, који је ујед но наја вио отва ра
ње нове рад не зоне у Сиба чу, као и 
могућ ност дола ска у ново о тво ре ну 
зону енгле ске ком па ни је која ће упо
сли ти већи број рад ни ка.

Мари ја на Гра бић, дирек тор ка фили
ја ле наци о нал не слу жбе за запо шља
ва ње Срем ска Митро ви ца, рекла нам је 
да је ово први Сајам запо шља ва ња у 
2018. годи ни у орга ни за ци ји срем ско
ми тро вач ке фили ја ле НСЗ.

– Поред пре ко 500 неза по сле них 
лица, дана шњи сајам посе ти ли су и 
уче ни ци завр шних раз ре да Сред ње 
тех нич ке шко ле „Милен ко Вер кић 
Неша“ из Пећи на ца како би се упо зна
ли са тим који су про фи ли су тре нут но 
нај по треб ни ји посло дав ци ма на тери
то ри ји општи не Пећин ци. Дра го нам је 
што је општи на пре по зна ла зна чај про
бле ма неза по сле но сти и што издва ја 
сред ства за финан си ра ње актив них 

мера запо шља ва ња и на тај начин, у 
сарад њи са нама и са дру гим соци јал
ним парт не ри ма, ути че на то да број 
неза по сле них буде све мањи, изја ви ла 
је Гра бић.

Сај му су при су ство ва ли и заме ник 
дирек то ра Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње Петар Јарић и дирек тор ка 
Покра јин ске слу жбе за запо шља ва ње 
Сне жа на Седлар, која је том при ли ком 
изја ви ла да посе ћу је све Сај мо ве запо
шља ва ња на тери то ри ји Вој во ди не и 
да сву да при ме ћу је исте тен ден ци је.

– Вели ки број посло да ва ца се поја
вљу је на сај мо ви ма и посто ји потре ба 
за вели ким бро јем рад ни ка. Посеб но 
бих иста кла да је пре ма пода ци ма од 
31. мар та ове годи не сто па неза по сле
но сти у Вој во ди ни мања за 12,3 одсто у 
одно су на март прет ход не годи не. Вој
во ди на поста је лидер у запо шља ва њу. 
Оно што сву да при ме ћу је мо, то је све 
већа тра жња за про из вод ним зани ма
њи ма машин ске, елек тро и ИТ стру ке, 
али и за воза чи ма, кува ри ма, коно ба
ри ма и свим оста лим про из вод ним 
зани ма њи ма. Општи на Пећин ци има 
сре ће што има спо соб но руко вод ство и 
одли чан гео граф ски поло жај. Овде је 
вели ки број инве сти то ра, а оче ку је мо 
их још више тако да ће, нада мо се, 
овде сто па неза по сле но сти уско ро 
бити још нижа, рекла је Седлар.

Пећи нач ка локал на само у пра ва је 
за све уче сни ке Сај ма обез бе ди
ла осве же ње, а рад ни ци Општин

ске упра ве су неза по сле ни ма бес плат
но фото ко пи ра ли рад не био гра фи је и 
оста лу доку мен та ци ју потреб ну за кон
ку ри са ње за посао. 

Са отва ра ња сај ма запо шља ва ња
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Општи на и при вред ни ци 
отво ре но о про бле ми ма
У окви ру Сај ма запо

шља ва ња, одр жа ног 
11. маја, пред сед ник 

општи не Пећин ци мр Жељ
ко Трбо вић састао се у 
хоте лу Евро па у Шима нов
ци ма са пред став ни ци ма 
пре ко два де сет пред у зе ћа 
и ком па ни ја које послу ју на 
тери то ри ји пећи нач ке 
општи не. Ово је дру ги 
саста нак овог фор ма та, 
први је одр жан про шле 
годи не тако ђе у окви ру сај
ма запо шља ва ња, а пред
сед ник Трбо вић је на почет
ку састан ка инфор ми сао 
при вред ни ке докле се сти
гло у реша ва њу про бле ма 
изне тих на про шло го ди
шњем састан ку.

Кон ста то ва но је да је 
добро што има пома ка у 
уна пре ђе њу инфра струк ту
ре, пре све га на реви та ли
за ци ји сао бра ћај ни ца у 
Шима нов ци ма и при кљу че
њу на водо вод ну и кана ли
за ци о ну мре жу, као и на 
уво ђе њу нових ауто бу ских 
лини ја пре ма Бео гра ду, али 
су при вред ни ци исто вре ме
но нагла си ли да на овом 
пољу има потре бе за 
даљим радом, посеб но на 
уре ђе њу сер ви сних сао бра
ћај ни ца кроз рад не зоне и 
на побољ ша њу јав ног пре
во за у међу ме сном сао бра
ћа ју на тери то ри ји општи не.

Трбо вић је при вред ни ке 
инфор ми сао да ће уско ро 
поче ти радо ви на реви та
ли за ци ји Голу би нач ке ули
це у Шима нов ци ма, као и 
да је у току изра да ела бо

ра та који тре ба да пока же 
које су то реал не потре бе 
пећи нач ке општи не за јав
ним пре во зом у међу ме
сном сао бра ћа ју.

– На осно ву ела бо ра та 
биће рас пи сан тен дер за 
пре во зни ка који ће врши ти 
услу гу јав ног пре во за у 
међу ме сном сао бра ћа ју и 
ја се надам да ћемо на тај 
начин доби ти опти ма лан 
јав ни пре воз у нашој општи
ни. Што се тиче сао бра ћај
ни ца у рад ним зона ма, обе
ћао сам при вред ни ци ма да 
ће наш про јект ни тим при
пре ми ти про јек те изград ње 
сао бра ћај ни ца, тако где 
недо ста ју, и да ћемо кон ку
ри са ти за сред ства код 
Репу бли ке и Покра ји не, 
каже Трбо вић.

Он је на састан ку обе ћао 
и да ће у врло крат ком вре

мен ском пери о ду бити одр
жан ини ци јал ни саста нак за 
осни ва ње При вред ног саве
та, на који ће бити позва ни 
пред став ни ци свих пред у
зе ћа и ком па ни ја које послу
ју у општи ни Пећин ци.

– Иде ја о осни ва њу При
вред ног саве та није нова, 
али ово тело ника да није 
зажи ве ло у нашој општи ни. 
На састан ку је било јасно 
да посто ји добра воља и од 
стра не локал не само у пра ве 
и од стра не пред став ни ка 
при вред них субје ка та да се 
ово тело конач но фор ми ра. 
У саста ву При вред ног саве
та биће пред став ни ци 
локал не само у пра ве и 
пред став ни ци при вре де и 
сигу ран сам да ћемо зајед
нич ким радом бити у ста њу 
да брже сагле да ва мо и 
реша ва мо про бле ме који 

могу да коче даљи при вред
ни раз вој наше општи не, 
изја вио је Трбо вић.

При вред ни ци су изне ли и 
став да је, због убр за ног 
раз во ја при вре де и све веће 
потре бе за рад ном сна гом, 
потреб но покре ну ти изград
њу нових стам бе них обје ка
та у Шима нов ци ма, што би 
омо гу ћи ло при лив ста нов
ни штва које је по осно ву 
запо сле ња већ веза но за 
ово насе ље. Први човек 
пећи нач ке општи не је 
инфор ми сао при вред ни ке 
да је Општи на већ обез бе
ди ла земљи ште за изград
њу згра де са 15 стам бе них 
једи ни ца за избе глич ке 
поро ди це и да је спрем на 
да обез бе ди гра ђе вин ско 
земљи ште и за дру ге инве
сти то ре спрем не да ула жу у 
стам бе ну изград њу. 

Мр Жељ ко Трбо вић на састан ку са при вред ни ци ма

РАС ПИ САН ЈАВ НИ ПОЗИВ

Доде ла 30 мон та жних кућа
Коме са ри јат за избе гли це и мигра

ци је Репу бли ке Срби је рас пи сао је 
Јав ни позив за пру жа ње помо ћи за 
реша ва ње стам бе них потре ба избе
гли ца доде лом 30 мон та жних кућа у 
једи ни ца ма локал не само у пра ве на 
тери то ри ји Репу бли ке Срби је. Помоћ 
за реша ва ње стам бе них потре ба 
избе гли ца се доде љу је пре ма усло ви
ма пред ви ђе ним Зако ном о избе гли
ца ма, а са циљем реша ва ња стам бе

них потре ба избе гли ца. 
Јав ни позив тра је до 25. маја 2018. 

годи не, а могу кон ку ри са ти лица која 
су услед дога ђа ја из пери о да од 1991. 
до 1995. годи не сте кле ста тус избе гли
це у Репу бли ци Срби ји, без обзи ра на 
њихов ста тус у вре ме реша ва ња стам
бе не потре бе, а о усло ви ма за избор 
кори сни ка, мери ли ма и потреб ној 
доку мен та ци ји заин те ре со ва на лица 
могу у одељ ку Јав ни позив или у Пове

ре ни штву за избе гли це општи не 
Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5, Пећин
ци, кан це ла ри ја број 18.

Заин те ре со ва на лица доку мен та ци ју 
доста вља ју у писар ни цу Коме са ри ја та 
или путем поште на адре су: Коме са ри
јат за избе гли це и мигра ци је, Народ
них херо ја 4, са напо ме ном “За Јав ни 
позив  Реги о нал ни стам бе ни про је кат 
 Пот про је кат 8, доде ла мон та жних 
кућа”.
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Дани Ста ре Пазо ве у Бра
ти сла ви, прва мани фе
ста ци ја ова квог типа орга

ни зо ва на је у дане викен да уз 
подр шку Општи не Ста ри Град 
сло вач ке пре сто ни це. У дво
днев ном про гра му на нај бо љи 
начин је пред ста вље на мул ти
ет нич ка сре ди на, кул ту ра, при
вре да, гастро но ми ја, тури зам и 
спорт. Отва ра њу мани фе ста
ци је у петак 11. маја у Зичи је вој 
пала ти, при су ство вао је амба
са дор Срби је у Сло вач кој Мом
чи ло Бабић који је нагла сио да 
се и на овај начин негу ју добри 
одно си две држа ве. 

– Пове за ност наших зема
ља и наро да још из вре ме на 
до кога сеже исто риј ско пам ће
ње, учи ни ла је да данас Срби 
и Сло ва ци има ју мно го тога 
зајед нич ког. Реци проч но раз
у ме ва ње и подр шка коју смо 
пру жи ли јед ни дру ги ма допри
не ла је ства ра њу брат ских веза 
изме ђу два наро да, рекао је 
Бабић.

Пред сед ник Општи не Ста
ри град Радо слав Шћев чик, је 
рекао да је Ста ра Пазо ва пока
за ла коли ко је бога та, када је 

кул ту ра у пита њу, и поже лео да 
Срби ја што пре уђе у ЕУ. 

– Вео ма ми је дра го, што 
се ова мани фе ста ци ја одр жа
ва, јер нам до сад није толи ко 
била позна та кул ту ра из Срби је 
а упра во ми може мо да допри
не се мо томе, да је при бли жи
мо овда шњем ста нов ни штву. 
Мислим да нас спа ја ју мно ге 
ства ри, о који ма ни не слу ти мо, 
рекао је Шћев чик. 

Пред сед ник Општи не Ста

ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић 
је изра зио задо вољ ство овом 
мани фе ста ци јом, којом се 
пред ста вља не само општи на, 
већ и Срби ја, и да заслу жу је 
сво је место у ЕУ.

– Ста ра Пазо ва је мул ти ет
нич ка сре ди на, где су након 
срп ског наро да, по број но сти 
Сло ва ци дру ги народ, где сви 
живи мо лепо и зајед но. И са 
Хрва ти ма, Мађа ри ма, Роми ма, 
тако да је наша сре ди на Евро
па у малом, изја вио је Ђор ђе 
Рда и но вић.

У про гра му су насту пи ли 
там бу ра ши Љубин ка Лази ћа, 
при ка зан је филм у про дук
ци ји РТВ Ста ра Пазо ва, отво
ре на изло жба радо ва чети ри 
ака дем ска сли ка ра из ста ро
па зо вач ке општи не Мари ја на 
Кара вле, Мари је Гужви ца, Вла
ди мир При це и Јана Агар ског, 
и фото гра фи ја Ста ре Пазо ве. 
Дру же њу су се при дру жи ли 
фуд ба ле ри Сло ва на из Бра ти
сла ве, Борис Секу лић и Алек
сан дар Чау рић. У вечер њим 

сати ма је оди гра на пред ста
ва Крч ма на глав ном дру му у 
режи ји Миро сла ва Бен ке. 

Дру ги дан мани фе ста ци је 
је почео дефи ле ом цен тром 
Ста рог Гра да на чијем је челу 
био Ђор ђе Ради но вић, пред
сед ник општи не Ста ра Пазо ва 
са Гора ном Јови ћем, пред сед
ни ком Скуп шти не Општи не и 
Љибу шком Лака тош, народ ном 
посла ни цом. Иза звао је вели ко 
инте ре со ва ње као и цен трал
ни дога ђај на Хвје здо сла во вом 
тргу, који је тра јао шест сати. 
Отво ри ли су га Радо слав Штев
чик, при ма тор Ста рог Гра да и 
Ђор ђе Ради но вић. Затим су се 
у про гра му низа ле срп ске и сло
вач ке песме и игре, у изво ђе њу 
ОКУДа Све ти Сава из Нове 
Пазо ве и ФА Кла сје из Ста ре 
Пазо ве. Усле дио кон церт Там
бу ра шког орке стра Љубин ка 
Лази ћа и на кра ју кон церт гру
пе Пан геа бојс. На штан до ви ма 
је пре зен то ва на гастро но ми ја 
овог кра ја, сре мач ка кухи ња уз 
неиз бе жне сло вач ке над лац ке 
и срп ске пље ска ви це, тури зам, 
при вре да и народ на ради ност 
захва љу ју ћи удру же њи ма жена 
и удру же њи ма гра ђа на из Ста
ре Пазо ве, Нове Пазо ве, Голу
би на ца, Нових Бано ва ца и Сур
ду ка. 

За уче сни ке про гра ма је 
била вели ка част да се пред
ста ве у глав ном гра ду Сло вач
ке а суде ћи по посе ће но сти, 
апла у зи ма, зајед нич ком сли ка
њу и пева њу, Дани Ста ре Пазо
ве су мани фе ста ци ја која је у 
нај леп шем све тлу пред ста ви ла 
не само Општи ну Ста ра Пазо
ва, већ целу Срби ју. 

Зден ка Кожик

У СЛО ВАЧ КОЈ ПРЕ СТО НИ ЦИ НА НАЈ БО ЉИ НАЧИН ПРЕД СТА ВЉЕ НА СТА РА ПАЗО ВА

Дани Ста ре Пазо ве
у Бра ти сла ви

Ђор ђе Ради но вић Амба са дор Мом чи ло Бабић

Чла но ви ОКУД „Све ти Сава“ у дефи леу

ФА „Кла сје“
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ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: ШЕГРТ СКА ШКО ЛА

Од шегр та до штрај ка ча

Кра јем девет на е стог века мла ди 
људи из Шида ишли су повре
ме но на кра ће кур се ве у сусед

не гра до ве или одре ђе на зна ња 
доби ја ли у тзв. Петов ни ци – про ду
же ним часо ви ма при основ ној шко
ли. Већи на првих уче ни ка је била 
из сиро ма шних поро ди ца. Деца 
имућ ни јих поро ди ца одла зи ла су на 
више шко ло ва ње. Кадро ва одре ђе
них зани ма ња у то доба није било. 
Овом про бле му покла ња се вели
ка пажња после осни ва ња шегрт ске 
шко ле у Шиду 1892. годи не. При пре
ме су поче ле још 1890. годи не када 
је учи тељ Узе лац, упу тио допис Кра
љев ској котор ској обла сти у Шиду да 
би она код виших вла сти затра жи ла 
дозво лу за отва ра ње шегрт ске шко
ле. У то вре ме у пуч кој шко ли раде 
и учи те љи Бање глав, Нико ла Јова
но вић, Јул ка Гор јан че вић и Нико ла 
Мети кош. Током 1891. годи не фор
ми ра се одбор за отва ра ње нове 
шко ле у који ула зе Сте ва Коич ки, 
Сава Тубић и учи тељ Узе лац. Одбор 
је послао допис свим општи на ма 
котар ске обла ти Шида да саста ве 
попис све деце која ће ићи у шко лу за 

шегр те, зана те за које уче, име мај
сто ра и коју годи ну изу ча ва ју. Шко ла 
је зва нич но поче ла са радом 2. јану
а ра 1892. годи не, а била је у саста ву 
Опће пуч ке шко ле. Пре да ва чи у овој 
шко ли били су Јован Дра го вић, Нико
ла Јова но вић, Мар ко Субо тић и др. 
Пла та учи те ља у то вре ме изно си ла 
је 300 форин ти, плус стан и башта. 
У шегрт ској шко ли било је 75 уче ни
ка. Пред поче так Првог свет ског рата 
било их је око 100. Јован Дра го вић 
био је упра ви тељ шегрт ске шко ле и 
то ће бити све до 1894. годи не када 
одла зи из Шида, а на њего во место 
дола зи Сте ван Пајић и на том место 
оста ти до 1925. Годи не . Шегр ти ма у 
то вре ме није ни мало било лако, а 
током мар та 1912. годи не дошло је 
и до њихо ве побу не. Због изу зет но 
тешких усло ва у ради о ни ца ма код 
мај сто ра где се ради ло од јутра до 
мра ка шест дана, а сед ми тј. у неде
љу су мора ли поха ђа ти шко лу. Били 
су глад ни и изну ре ни те су реши ли 
да спро ве ду штрајк и да неде љом не 
иду у шко лу. Нарав но било је и онда 
штрај кбре ке ра, па се цела ситу а ци
ја иском пли ко ва ла. И мај сто ри су се 

упле ли у целу при чу и на силу сво
је шегр те угу ра ва ли у шко лу. Све уз 
пору ку „даћу ја њему штрајк”. Про
тест се неслав но завр шио уз помоћ 
општин ских стра жа ра. Као коло во ђе 
овог штрај ка спо ми њу се Дими три је 
Ћулић, Мир ко Бибић, Сре та Пау но
вић. Изве сни број шегр та је и отказ 
добио. Сви су се пита ли ко сто ји иза 
ових дога ђа ја. Власт и изве стан број 
гра ђа на били су убе ђе ни да иза ово
га сто ји Соци јал де мо крат ска пар
ти ја Вито ми ра Кора ћа. Ова побу на 
шегр та у Шиду има ла је одје ка и на 
оста ле њихо ве дру го ве у сусед ним 
већим мести ма који су живе ли под 
истим тешким усло ви ма. Срп ско при
вред но дру штво „При вред ник” које 
је осно ва но у Загре бу кра јем девет
на е стог века оди грао је изве сну уло
гу у шко ло ва њу сиро ма шне деце за 
раз не зана те. У мањим мести ма су 
отва ра на пове ре ни штва, а јед но је 
било и у Шиду. Први пове ре ник био 
је др Дра гу тин Грчић, затим Сте ван 
Пајић, Спа со ја Томић, Кузман Хинић 
и Жив ко Јац ков који ће ту функ ци ју 
оба вља ти до 1940. Годи не.

Дра га на Попов

Згра да Шко ле уче ни ка у при вре ди у којој је изво ђе на наста ва од 1892. до 1950. год. 

Про тест се неслав но завр шио уз помоћ општин ских стра жа ра. Као коло во ђе овог 
штрај ка спо ми њу се Дими три је Ћулић, Мир ко Бибић, Сре та Пау но вић. Изве сни број 
шегр та је и отказ добио. Сви су се пита ли ко сто ји иза ових дога ђа ја. Власт и изве стан 
број гра ђа на били су убе ђе ни да иза ово га сто ји Соци јал де мо крат ска пар ти ја Вито ми-
ра Кора ћа. Ова побу на шегр та у Шиду има ла је одје ка и на оста ле њихо ве дру го ве у 
сусед ним већим мести ма који су живе ли под истим тешким усло ви ма
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У РАДИ О НИ ЦИ ПОРО ДИ ЦЕ ДАМ ЊА НО ВИЋ У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Сир ми јум као инспи ра ци ја
Рим ско цар ство је „ожи ве ло“ у 

Мачван ској Митро ви ци захва љу
ју ћи вештим рука ма Нена да Дам

ња но ви ћа и њего вог сина Мило ша, који 
у свом малом ате љеу чува ју од забо
ра ва пред ме те из тог доба. У ради о ни
ци која носи назив Аугу стус, по првом 
рим ском цару, они од брон зе изра ђу ју 
репли ке каци га, фибу ла, рим ске окло
пе, раз не фигу ре, као и бисте позна тих 
рим ских импе ра то ра. Како кажу, посао 
нима ло није лак, јер се све ради руч
но, али са вољом и пуно љуба ви про из
во де суве ни ре који могу да се нађу и у 
Музе ју Сре ма, Цар ској пала ти, Вими на
ци ју му, али и по већим европ ским гра
до ви ма.

Сир ми јум, јед на од чети ри пре сто ни
це Рим ског цар ства, још кри је мно ге тај
не на архе о ло шким нала зи шти ма. Баш 
та бога та исто ри ја овог срем ског гра да 
на реци Сави, прво је усме ри ла Нена да 
а затим пову кла и Мило ша, да сачу ва ју 

сећа ње на нека да шњи цар ски град.
– Мој отац је јед ном при ли ком у 

земљи про на шао поло мљен комад 
рим ског пред ме та. Решио је да га 
саста ви и види како је изгле дао. Е, тај 
пред мет му је послу жио као иде ја за 
добар калуп, који је озна чио поче так 
при че о нашој малој ради о ни ци, гово ри 
два де сет ше сто го ди шњи Милош, којем 
је, ина че, сан био да поста не пилот.

У про из вод њи разних пред ме та кори
сте брон зу, као што су то ради ли и 
древ ни Римља ни, зато је изра да ком
плек сна и дуго тра је. Да би се напра
ви ла јед на фибу ла, потреб но је да она 
чак 18 пута про ђе кроз руке, обја шња ва 
наш саго вор ник.

– Сви пред ме ти се прво изра де у вос
ку, а затим се изли ва ју у брон зи и на 
кра ју обра ђу ју. Комад може бити у пати
ни, одно сно да изгле да тако као да је 
иско пан из земље, или испо ли ран, са 
жутим сја јем. Све је одлу ка кли јен та јер 

они нам дик ти ра ју, поја шња ва Милош, 
који је добио сер ти фи кат у обла сти ста
рих и умет нич ких зана та од Мини стар
ства при вре де.

Поро ди ца Дам ња но вић на под руч
ју овог дела како Мачве тако и Сре ма, 
једин стве на је по изра ди рим ских пред
ме та. Њихо ви вешто изра ђе ни пред ме
ти кра се мно ге домо ве широм Евро пе, 
као и заљу бље ни ке овог вре ме на из 
наше земље.

– На почет ку је било мно го теже, али 
сам успео да савла дам и нау чим један 
зах те ван занат. Сада ми је сасвим 
довољ но да видим сли ку и помо ћу ње 
напра вим тај пред ме те, каже мла ђи 
Дам ња но вић који је мена џер у њихо вом 
при ват ном послу. 

У ради о ни ци Дам ња но ви ћа у Мачван
ској Митро ви ци могу да се нађу репли
ке рим ских пред ме та за сва чи ји џеп. 
Цене се кре ћу од 10 евра, па до неко
ли ко сто ти на евра. С. Костић

Милош Дам ња но вић у ради о ни ци

У цен тру Ста ре Пазо ве на месту где је 
посе че на европ ска тиса четр де се так гра
ђа на оку пи ло се у мир ном про те сту како 
би изра зи ло него до ва ње због неле гал но 
посе че ног зим зе ле ног чети на ра који је 
више од 70 годи на пред ста вљао сим бол 
овог насе ља. Подсе ћа мо, почи ни о ци овог 
кри вич ног дела током послед њег викен да 
у апри лу посе кли су поме ну то ста бло. 
Слу чај је при ја вљен поли ци ји, а истра га је 
у току.  С.С.

СТА РА ПАЗО ВА

Про тест ни скуп
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УЛИЧНИ СВИРАЧИ

Од Теразија до
митровачких улица
Са пр вим про лећ ним 

сун цем, у свим ве ћим 
гра до ви ма у Ср би ји, 

на ули це по ла ко поч ну да 
из ла зе и пр ви ве сни ци 
ле пог вре ме на – улич ни 
сви ра чи. Иако Срем ска 
Ми тро ви ца ни је баш не ки 
ве ли ки град и не ма баш 
не ку тра ди ци ју улич ног сви
ра ња, у по след ње вре ме се 
ипак и на на шим ули ца ма 
мо гу сре сти љу ди ко ји уз 
пе сму и осмех по здра вља ју 
про ла зни ке, а ус пут, на тај 
на чин, за ра де и по не ки 
ди нар. 

Сва ко ко ових да на про ђе  
Тр гом вој во ђан ских бри га
да, та мо иза оп шти не, код 
Вој во ђан ске бан ке, си гур но 
ће при ме ти ти чо ве ка са 
ги та ром, рас пе ва ног и 
на сме ја ног. Го ран Ша шић из 
Ма чван ске Ми тро ви це већ 
11 го ди на ба ви се овим 
по слом, или, бо ље ре че но, 
хо би јем. 

– Де це ни ју до сад сам 
пу то вао у Бе о град, сва ко 
ју тро у пет са ти. Са да су 
уве ли до зво ле за улич не 
сви ра че па ви ше не мо гу да 
сви рам та мо, и за то сам се 
вра тио да сви рам ов де. За 
са да се још увек швер цу јем, 
док не уве ду до зво ле и 
ов де. Тре нут но ме ни ко не 
ди ра. Сви рао сам ра ни је у 
цен тру па су не што о то ме 
спо ми ња ли, али от ка ко сам 
пре шао ов де ћу те – ка же 
Го ран.

Пре овог по сла сви рао је 
по ка фа на ма, а на ње го вом 
ре пер то а ру на ла зи ли су се 
ско ро сви жан ро ви му зи ке. 
Ка ко ка же, на у чио је да сви
ра као ма ли. Учио је акорд 
по акорд, пе сму по пе сму. 
Успе шно је за вр шио сту ди је 
со ци о ло ги је, али се са 
по слом ни је сна шао, ни ти 
се у би ло ко јем по слу про
на шао. Уви део је да је му зи
ка ње гов жи вот, а увек је 
сви рао за сво ју ду шу.

Пре ма Го ра но вим ре чи ма 
у овом по слу за ра да је увек 
не из ве сна.

– Не кад мо же да се за ра
ди, не кад не. За ви си од 
да на, од тре нут ка, рас по ло
же ња. Не кад је дан чо век 
на и ђе па за ра диш за цео 

дан, не кад бу де баш сла бо. 
Та ко је би ло и на Те ра зи ја
ма и у Кнез Ми хај ло вој кад 
сам сви рао. Ево да нас кон
крет но још ни шта ни сам 
за ра дио – ре као је Го ран 
гле да ју ћи у сат и до дао:

– Тек је је да на ест са ти, 
дуг је дан!

Са љу ди ма ко ји про ла зе 
углав ном је имао по зи тив на 
ис ку ства. Не при јат них си ту
а ци ја до са да ни је би ло 
мно го, али он то ме, чак и 
ако се де си, ни је при да вао 
ве ли ки зна чај.

– Де си се не кад, као и у 
ка фа ни. На и ђе чо век под 

га сом, па при ча и кри ти ку је, 
али ти ћу тиш, про гу таш кне
длу и окре неш се на дру гу 
стра ну. Та ко је нај па мет ни
је. Углав ном не во лим на ци
о на ли сте. До ђу та ко па тра
же да им сви рам на ци о на
ли стич ке пе сме, али ја то 
од би јам. Ни ка да не тре ба 
ши ри ти мр жњу. За то нај ви
ше во лим, и тру дим се, да 
сви рам пе сме ко је се ба ве 
ле пим те ма ма – за кљу чу је 
Го ран, и, узев ши ги та ру у 
ру ке, на ста вља да ши ри 
по зи тив ну енер ги ју град
ским тр гом. 

Н. Ми ло ше вић

Го ран Ша шић

МИТР О ВАЧ КО
ПОЗО РИ ШТЕ

Све о жена ма
На Вели кој сце ни срем

ско ми тро вач ког Позо ри
шта „Добри ца Милу ти но
вић“ у субо ту, 19. маја са 
почет ком у 20:00 сати 
биће изве де на коме ди ја 
Све о жена ма, у про дук ци
ји Позо ри шта При је дор.

Пред ста ва Све о жена
ма наста ла је по исто и ме
ном тек сту Мире Гавра на, 
јед ног од нај зна чај них 
драм ских писа ца дана
шњи це. Ово дело има ло 
је пре ко 30 пре ми је ра 
широм све та, од Загре ба, 
Буе нос Ајре са, Рио де 
Жане и ра, Пра га, Бра ти
сла ве, Њујор ка, Лос Анђе
ле са, Пари за...

Ова пред ста ва у режи ји 
Дар ка Цви је ти ћа нас води 
кроз пет на ест жен ских 
карак те ра свих гене ра ци ја 
и то у пет раз ли чи тих при
ча које се уза јам но пре
пли ћу. Пред публи ком ће 
се наћи две сестре годи
на ма посва ђа не због чове
ка којег су обе воле ле, мај
ке која је у ту сва ђу упе
тља на, две при ја те љи це 
чији однос запа да у кри зу 
поја вом тре ће, три секре
та ри це које желе напре до
ва ти у сво јој кари је ри, три 
ста ри це у дому пен зи о не
ра, те три девој чи це које 
иду зајед но у вртић.

Вешта и брза тран сфор
ма ци ја три глу ми це у пет
на ест жен ских лико ва кроз 
низ комич них обр та гаран
ту је одлич ну коме ди ју која 
ће вас оду ше ви ти.

По пет уло га у овој пред
ста ви игра ју глу ми
це: Саби на Хали ло вић, 
Мире ла Пре до је вић и 
Јеле на Сек сен.

Цена ула зни це за пред
ста ву  Све о жена ма изно
си 400 дина ра, а за уче ни
ке, сту ден те и пен зи о не
ре: 200 дина ра. Све 
инфор ма ци је и резер ва
ци је ула зни ца могу се 
доби ти на број теле фо на: 
022/615115.
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МУЗИЧ КА ШКО ЛА „ПЕТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На путу до зве зда

Музич ка шко ла „Петар 
Кран че вић“ у Срем
ској Митро ви ци је јед

на школа која из годи не у 
годи ну изне дри огро ман број 
успе шних инстру мен та ли ста 
који после сред ње шко ле 
углав ном упи су ју Ака де ми ју 
у земљи па и у ино стран
ству. Успех ове деце се нај
ви ше огле да у број ним так
ми че њи ма на који ма се уче
ни ци  висо ко коти ра ју и 
углав ном осва ја ју вели ки 
број награ да. Првог новем
бра 1962. годи не осно ва на 
је и поче ла је са радом 
Основ на музич ка шко ла  
„Петар Кран че вић“. 

Шко ла је доби ла име по 
вођи хора и ком по зи то ру 
Петру Кран че ви ћу у знак 
сећа ња на његов рад. Данас 
се у скло пу ове шко ле реа
ли зу је про грам за пред школ
ско и сред њо школ ско обра
зо ва ње.

 Сви они који желе да упи
шу ову шко лу има ју при ли ке 
да бира ју изме ђу 14 инстру
ме на та: кла вир, хар мо ни ка, 
вио ли на, вио ла, вио лон че
ло, кон тра бас, там бу ра, 
гита ра, фла у та, кла ри нет, 
сак со фон, тру ба, соло пева
ње и уда раљ ке и два избор
на одсе ка народ не и џез 
музи ке. Поред тога, они који 
пока жу инте ре со ва ње за 
даље шко ло ва ње у окви ру 
сред њо школ ског про гра ма 
могу сво ју шан су да потра же 

на два одсе ка: вокал но 
инстру мен тал ном (музич ки 
изво ђач кла сич не музи ке и 
музич ки изво ђач – тра ди ци
о нал но пева ње и сви ра ње) 
и тео рет ском (музич ки 
сарад ник). 

Музич ка шко ла „Петар 
Кран че вић“ поред број них 
успе ха може да се похва ли и 
вели ким бро јем одр жа них 
кон це ра та у Срем ској 
Митро ви ци. Мноштво  тален
то ва не деце на сва ком свом 
насту пу пока зу ју коли ки труд 
про фе со ри улажу у раду са 
њима. 

Пре ма речи ма врши о ца 
дужно сти дирек то ра Боја на 
Јова но ви ћа сва ке годи не 
музич ка шко ла при ми око 
100 ђака у које спа да ју 
основ ци и сред њо школ ци са 
који ма ради вели ки број 
струч ног кадра али из тог 
раз ло га што шко лу упи су је 

вели ки број ђака јавља се 
про блем где сме сти ти све те 
уче ни ке.

– Укуп но има мо 58 про фе
со ра који држе наста ву и 
пето ро коре пе ти ро ра. Један 
од про бле ма који тре нут но 
има мо јесте мањак про сто ра 
и због тога ради мо на чети
ри лока ци је. Ово је матич на 
шко ла где се оба вља цело
куп на инди ви ду ал на наста
ва са ђаци ма, сред њо школ
ци слу ша ју наста ву у Пре
храм бе но хемиј ској шко ли 
на послед њем спра ту, тамо 
има мо чети ри учи о ни це. 
Уда раљ ке и буб ње ви су у 
Сир ми у мар ту, тамо има ју 
јед ну учи о ни цу јер овде 
нема мо где да их сме сти мо 
и при прем ни раз ред поха ђа 
наста ву у Пин ки је вој шко ли 
исто у јед ној учи о ни ци. Нама 
заи ста тре ба про сто ра јер у 
овим усло ви ма ми ради мо 

чак и викен дом. Поред мањ
ка про сто ра посто ји још 
један про блем, а то је недо
ста так нових инстру ме на та и 
аде кват на кон церт на сала 
која би задо во љи ла потре бе 
и уче ни ка али и гра ђа на – 
каже Бојан Јова но вић

Он дода је да се деша ва ло 
да музич ку школу уписују и 
деца која имају само шест 
година. Посто ји могућ ност 
да чак и сред њу шко лу упи
шу рани је и то не зави си од 
годи на, него првен стве но од 
тога како дете сви ра, то исто 
важи и за факул тет. 

– Вели ки број наших уче
ни ка упи су је Ака де ми ју у 
Бео гра ду или Новом Саду 
али нерет ко се деша ва да 
наши ђаци оду у ино стран
ство. Тако да ми има мо и 
наше бив ше уче ни ке који су 
у Немач кој, Бечу, Лон до ну, 
Аме ри ци, Сид не ју. Сва ке 
годи не има мо барем неког 
ко оде на шко ло ва ње ван 
земље – каже он. 

Посто је број на так ми че ња 
која се одр жа ва ју у току 
годи не. Међу тим није могу
ће да сва деца испра те та 
так ми че ња јер се добар део 
уче шћа пла ћа. Шко ла и 
општи на пома жу када су у 
пита њу репу блич ка так ми че
ња али оста ла углав ном 
финан си ра ју роди те љи. 
Неки од роди те ља то могу 
да испра те, док неки не могу 
тако да се у тим ситу а ци ја ма 

Сва ке годи не музич ка шко ла при ми око 
100 ђака у које спа да ју основ ци и сред-
њо школ ци али из тог раз ло га што шко лу 
упи су је вели ки број ђака јавља се про-
блем где сме сти ти све те уче ни ке. Укуп-
но има мо 58 про фе со ра и пето ро коре пе-
ти ро ра. Један од про бле ма који тре нут-
но има мо јесте мањак про сто ра и због 
тога ради мо на чети ри лока ци је, каже 
вршиоц дужности директора Бојан 
Јовановић

Бојан Јова но вић
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Али са Божић, Ире на Панић и Тара Вука ди но вић

шко ла тру ди да иза ђе роди
те љи ма и деци у сусрет. 

Уче ни ца тре ћег раз ре да 
основ не музич ке шко ле Али
са Божић која сви ра вио лон
че ло каже да јој при ја дру
же ње са дру га ри ма и уче
ство ва ње на разно ра зним 
так ми че њи ма које шко ла 
орга ни зу је.

– Мно го ми је лепо у шко
ли јер поред сте че ног зна ња 
ту су и нова при ја тељ ства. 
Про шле годи не сам ишла у 
Бео град на међу на род но 
так ми че ње „Петар Коњо вић“ 
и осво ји ла сам тре ће место. 
Тако ђе, про шле годи не сам 
ишла и на „Стринг фест“  у 
Срем ској Митро ви ци и осво
ји ла дру го место – каже Али
са Божић 

Још јед на пред став ни ца 

малих нада уче ни ца тре ћег 
раз ре да  Ире на Панић која 
сви ра фла у ту са задо вољ
ством нам је откри ла како 
има доста дру га ра у музич
кој шко ли и дода ла да је и 
она има ла запа же не резул
та те на так ми че њи ма.

– Овде имам мно го дру го
ва са који ма се дру жим. 
Била сам на три так ми че ња 
која су се одр жа ва ла у Бео
гра ду и сву да сам осво ји ла 
прве награ де – каже Ире на 
Панић

А поред успе ха који уче ни
ци нижу у земљи има и оних 
који свој пут ка зве зда ном 
небу гра де осва ја ју ћи награ
де у ино стран ству. Јед на од 
тих је и уче ни ца петог раз ре
да Тара Вука ди но вић која 
сви ра кла вир. Она је иста

кла да је током поха ђа ња 
музич ке шко ле и уче ство ва
ња на разним так ми че њи ма 
сте кла нове при ја те ље, упо
зна ла нове кул ту ре, путо ва
ла, оби шла свет и ужи ва ла  
да ради оно што воли.

– Уче ство ва ла сам на 
репу блич ким, међу на род
ним так ми че њи ма и у ино
стран ству. Била сам у Руму
ни ји, Ита ли ји, Босни и у 
Срби ји. На послед њем так
ми че њу које је било 8. апри
ла у Лето ни ји осво ји ла сам 
прво место. Поред тога на 
так ми че њу у Москви сам 
тако ђе осво ји ла прво место 
– каже Тара. Она дода је и то 
да је кон ку рен ци ја на так ми
че њи ма доста јака и да је 
због тога потреб но да се што 
боље одмо ри и при пре ми за 
та так ми че ња и исти че да је 
сва ка осво је на награ да 
ветар у леђа који је гура да 
се што више бори и да буде 
боља него што је била на 
претходном так ми че њу. 

Плод доброг орга ни зо ва
ног рада јесу успе си који 
уче ни ци нижу на број ним 
так ми че њи ма па не чуди 
што има доста награ да које 
чак не могу ни да се побро је. 
У децем бру на репу блич ком 
так ми че њу свих деве то ро 
сред њо шко ла ца који су се 
так ми чи ли су осво ји ли прво 
место. Хор је осво јио дру гу 
награ ду као и там бу ре и 
гита ре. Доста њих буду и 
лау ре а ти, а то зна чи да су за 
чита ву кате го ри ју нај бо љи 
на том так ми че њу или ако је 
у пита њу репу блич ко так ми
че ње нај бо љи у држа ви. С 
обзи ром на број не резул та те 
који пока зу ју труд и рад ове 
тален то ва не деце може мо 
им само поже ле ти сре ћу и 
нада ти се да ће из годи не у 
годи ну поста ја ти све бољи и 
бољи.

Андреа Димић

Настав ни ца кла ви ра 
Мили ца Миља нић и настав
ни ца вио лон че ла Алек сан
дра Ђор ђе вић кажу да има 
оних ђака који се више инте
ре су ју за инстру мен те, али 
има и оних које то мање 
зани ма али у сушти ни сва ко 
од њих се исти че на свој 
једин ствен начин. Како се 
могло чути од про фе со ри ца 

поха ђа ње музич ке шко ле 
пози тив но ути че на раз вој 
инте ли ген ци је, на раз вој 
мото рич ких спо соб но сти и 
на раз вој лич но сти дете та. 
Оне дода ју и то да је јако 
важно вежба ти у кон ти ну и
те ту јер се тако пости же 
напре дак и ства ра се рути на 
коју дете током шко ло ва ња 
пра ти.

Тру дом до успе ха

Мили ца Миља нић Алек сан дра Ђор ђе вић

КУПИ НО ВО 

Јуби лар на 
ликов на
коло ни ја 

Удру же ње за кул тур ни 
раз вој „Коло ни ја Купи но во“, 
у сарад њи са Тури стич ком 
орга ни за ци јом општи не 
Пећин ци, а под покро ви
тељ ством пећи нач ке локал
не само у пра ве, ове годи не 
орга ни зу је десе ту, јуби лар
ну, мани фе ста ци ју кул ту ре 
и умет но сти Ликов на коло
ни ја Купи но во 2018.

Ликов на коло ни ја отва ра 
сво ја вра та 15. маја, а током 
четво ро днев ног тра ја ња 
Коло ни је сли ка ри ће бора
ви ти и ства ра ти у Етно кући 
Пут ник у Купи но ву, у којој је 
и седи ште ТО Пећин ци. 
Како нам је рекао пред сед
ник Удру же ња „Коло ни ја 
Купи но во“ Сте ван Вуји чић, 
ово го ди шња Коло ни ја уго
сти ће 18 сли ка ра из целе 
Срби је, али и из сусед не 
Босне и Хер це го ви не.

– Мно го изу зет них сли ка
ра је уче ство ва ло на нашим 
коло ни ја ма и вели ки део 
кул тур не јав но сти је сазнао 
за општи ну Пећин ци и Купи
но во баш захва љу ју ћи овим 
умет ни ци ма. Ове годи не, 
пошто обе ле жа ва мо јуби
леј, одлу чи ли смо да позо
ве мо сли ка ре који су нас 
сво јим редов ним дола сци
ма и вред ним радом на 
неки начин заду жи ли и од 
наше мани фе ста ци је 
напра ви ли бренд. Купи но во 
у вре ме тра ја ња Коло ни је 
поста је кул тур на мека 
општи не Пећин ци, али и 
цело га Сре ма. Коло ни ја се 
одр жа ва у месе цу мају, када 
је при ро да нај ра ско шни ја и 
нај леп ша, а број тури ста 
који посе ћу ју тури стич ке 
лока ли те те општи не Пећин
ци нај ве ћи. Тада здру же ним 
сна га ма сви ради мо на про
мо ви са њу кул ту ре, тра ди
ци је и при род них лепо та 
овог нај леп шег срем ског 
села, а сви посе ти о ци, тури
сти и пут ни ци намер ни ци 
има ју при ли ку да ужи ва ју у 
раду сли ка ра и спо ју фасци
нант не при ро де, бога те 
исто ри је и умет но сти, рекао 
је Вуји чић.

Ликов на коло ни ја у Купи
но ву је кул тур на мани фе
ста ци ја са нај ду жим ста жом 
у општи ни Пећин ци. Кон ти
ну и ра но се одр жа ва од 
2009. годи не и за то вре ме 
је изра сла у јед ну од нај зна
чај ни јих кул тур них мани фе
ста ци ја наше општи не.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

По мен у част со вјет ског хе ро ја
То ком осло бо ђе ња од 

фа ши зма кроз на шу 
зе мљу про шле су хи

ља де вој ни ка Цр ве не ар ми
је. Ве ћи на њих су, за јед но 
са вој ни ци ма На род но о сло
бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви
је, за наш на род из во је ва ли 
сло бо ду, а по том на ста ви ли 
пут Бер ли на. Ме ђу тим, ве
ли ки број цр ве но ар ме ја ца је 
за у век остао ов де.

Та ко је би ло и са ка пе та
ном Вла ди ми ром Ле он ти је
ви чем Гу шом из Бе ло ру си
је. Са сво је 23 го ди не, овај 
мла ди офи цир је из гу био 
свој жи вот 1944. го ди не, и 
то баш ов де у Сре му, при ли
ком осло бо ђе ња Јар ка. Вла
ди ми ро ви по смрт ни оста ци 
са хра ње ни су у Срем ској 
Ми тро ви ци, на ста ром Пра
во слав ном гро бљу, а из над 
ње го вог гро ба по диг нут је 
спо ме ник ко ји, за раз ли ку од 
мно гих, ипак ни је за пу штен и 
за бо ра вљен. 

По во дом обе ле жа ва ња 
го ди шњи це по бе де над фа
ши змом, у уто рак, 8. ма ја, 
овом бор цу Цр ве не ар ми је 
одр жан је по мен. Том при ли
ком, у Срем ској Ми тро ви ци 
је при су ство вао ам ба са дор 

Бе ло ру си је у Ср би ји Ва ле риј 
Бри љов. Он, ка ко је ре као 
за М но ви не, че сто до ла зи 
ов де, упра во да би об и шао 
Вла ди ми ров гроб. Пре ма 
ње го вим ре чи ма, ка пе тан 
Гу ша био је истин ски хе рој и 
дра го му је што је у при ли ци 
да мо же да ода по част јед
ном ова квом чо ве ку. 

Ка ко смо са зна ли од при

сут них, ам ба са дор Бри љов 
је дан ра ни је био ов де и 
са мо стал но је по пра вио и 
офар бао огра ду око спо ме
ни ка и оба вио још не ке ра
до ве. На пи та ње о то ме да 
ли је ово исти на, Бри љов се 
скром но осмех нуо и из ја вио 
да је он по стру ци ар хи тек
та и да је тај ње гов чин са мо 
де ло јед ног обич ног чо ве ка. 

На по ме ну су при су ство
ва ли и чла но ви Вла ди ми
ро ве ши ре по ро ди це, ко ји 
су овом при ли ком пр ви пут 
би ли у Срем ској Ми тро ви ци. 
Вла ди ми ро ва се стри чи на 
На та ли ја Зај це ва из Бо бруј
ска из ја ви ла је да је већ ду
го же ле ла да по се ти ње гов 
гроб.

– Зна ло се да је по ги нуо 

Амбасадор Бриљов са Владимировом породицом

ГРАД СКО ГРО БЉЕ РУМА

Обе ле жен Дан побе де
Пово дом обе ле жа ва

ња Дана побе де над 
фаши змом, 9. маја,  

на Град ском гро бљу у Руми 
поло же ни су вен ци на спо
мен обе леж ја стра да ли ма 
у Дру гом свет ском рату и 
спо ме ник  народ ном херо ју 
Милу Лати но ви ћу.

Вен це су поло жи ли пред
став ни ци локал не само у
пра ве, борач ких и вој них 
удру же ња и поли тич ких 
стра на ка.

После  пола га ња вена ца 
ску пу се обра тио пред сед
ник ОО СУБ НОРа Рума, 
Томи слав Милић који је под
се тио да се, након крва вог  
шесто го ди шњег ору жа ног 
суко ба Дру ги свет ски рат 
на европ ским про сто ри ма 
окон чао 9. маја 1945. годи не 
пот пи си ва њем без у слов не 
капи ту ла ци је ору жа не силе 
Тре ћег рај ха.  

 Дру ги свет ски рат пред
ста вља нај ве ћи и по оби му 
стра да ња нај тра гич ни ји ору
жа ни сукоб у исто ри ји чове
чан ства. Током рат них годи
на, живот је изгу би ло око 50 
мили о на људи, међу који ма 
30 мили о на циви ла. Да би 
била побе ђе на наци стич ка 
Немач ка, Совјет ски Савез 
је под нео нај ве ће људ ске 
жртве изгу бив ши 28 мили о
на гра ђа на и вој ни ка. Нај ве
ће људ ске губит ке у одно су 
на уку пан број ста нов ни ка 
пре тр пе ла је Пољ ска, која је 
изгу би ла шест мили о на ста
нов ни ка, а више од  95 одсто 
стра да лих били су циви ли. 
Југо сла ви ја са мили он и 
800 хиља да жрта ва била је 
тре ћа земља по бро ју стра
да лих током Дру гог свет ског 
рата у Евро пи – под се тио 
је на те стра шне број ке иза 
којих се кри ју кон крет не и 

тра гич не људ ске суд би не 
Томи слав Милић.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је нагла сио  
да се овај зна ча јан датум из 

наше исто ри је не сме ника
да забо ра ви ти, да мла де 
гене ра ци је  тре ба инфор ми
са ти и  укљу чи ти у него ва ње  
анти фа ши зма у Срби ји, као 

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума
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ГРА БОВ ЦИ: ОТКРИ ВЕ НА СПО МЕН ПЛО ЧА
ГОРА НУ ВАСИ ЉЕ ВИ ЋУ И МИЛА НУ ДАМЈА НО ВИ ЋУ

Поло жи ли живо те
за отаџ би ну

Горан Васи ље вић и 
Милан Дамја но вић – 
мла ди мом ци из Гра

бо ва ца, тек пре шли два де
се те годи не, поло жи ли су 
сво је живо те у послед њим 
рато ви ма – Горан 1992. 
годи не, као редо ван вој
ник у Босан ском Бро ду, а 
Милан 1994. годи не, као 
добро во љац у Бен ков цу.

После 26, одно сно 24 
годи не од ове њихо ве нај
ве ће жртве откри ве на им 
је, 9. маја,  спо мен пло ча и 
поло же ни вен ци на њу. 

Спо мен пло ча се нала зи 
у цен тру села, где је и спо
ме ник поги ну лим бор ци ма, 
али и жртва ма теро ра у 
Дру гом свет ском рату.

Спо мен пло чу је открио 
пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић рекав ши да 
су Горан и Милан узи да ни 
у саме теме ље држа ве у 
којој живи мо и иста кав ши 
да сва ка ко не посто је речи 
или дела која би могла да 
заце ле ране њихо вих поро
ди ца.

 – Морам да кажем као 
пред сед ник, али пре све
га као човек, да је сра мо та 
за наше дру штво што смо 
тек сада, након ско ро две 
и по деце ни је, поста ви ли 

спо мен пло чу у знак сећа
ња на Гора на и Мила на. Ти 
мла ди ћи Горан на редов
ном одслу же њу вој ног рока 
и Милан као добро во љац, 
су за сво ју земљу дали оно 
нај дра го це ни је, сво је живо
те. Зато ми је дра го што ће 
име на ова два јуна ка ста ја
ти у цен тру села уз име на 
јуна ка из Дру гог свет ског 
рата, рекао је Сла ђан Ман
чић.

Он је додао да су чла но
ви обе поро ди це Васи ље
вић и Дамја но вић скром ни 
и нена ме тљи ви људи. 

 – Када сам питао недав
но Гора но ве роди те ље 
Чедо ми ра и Сло бо дан ку 
како може мо да помог не
мо, једи на ствар коју су 
тра жи ли је било поста вља
ње ове спо мен пло че. То 
довољ но гово ри о каквим 
скром ним људи ма је реч и 
ја пона вљам да ће локал на 
само у пра ва бити ту за ове 
поро ди це и да могу у сва ко 
доба дана да нам се обра
те по било ком пита њу, јер 
њихо ви сино ви су заду жи
ли нашу земљу – обе ћао је 
Сла ђан Ман чић.

У про гра му су сво јим 
музич ким и реци та тор ским 
тач ка ма насту пи ли уче ни

ци гра бо вач ке ОШ „6. Вој
во ђан ска удар на бри га да“.

По откри ва њу пло че и 
окон ча њу про гра ма, цве ће 
и све ће су поло жи ли и чла
но ви обе поро ди це. 

Чедо мир Васи ље вић 
нам је пока зао фото гра фи
је свог сина као мату ран та 
и скром но, а ипак поно сно 
рекао како је Горан као 
одли чан ђак завр шио рум
ску Тех нич ку шко лу. Вид
но потре сен каже да му је 
дра го што је испра вље на, 
не можда неправ да, него 
више забо рав који је покрио 
њихо ву поги би ју. 

– Можда зато што и ја 
нисам неки напад човек, 
нисам желео ником да 
доса ђу јем. Сви има ју сво је 
про бле ме, па тако и рум
ска општи на, али ипак ми је 
дра го што смо ово покре ну
ли, да се не забо ра ве они 
који су били добри људи 
и дали сво је живо те. Ето 
деси ло се да је дошао овај 
дан и да је достој но обе
ле жен, немој те ми заме ри
ти ако нисам нешто рекао 
како тре ба, да изго ва рам 
неке вели ке речи, рекао је 
нови на ри ма Гора нов отац 
Чедо мир Васи ље вић.

С. Џ.

у Ју го сла ви ји, али се ни је 
зна ло где. Мо ја мај ка и Вла
ди ми ро ва су пру га су 1968. 
го ди не ус пе ле да про на ђу 
ње гов гроб. За хва љу ју ћи ју
го сло вен ској ве те ран ској ор
га ни за ци ји, цр ве ном кр сту и 
ам ба са ди Со вјет ског Са ве за 
оне су ус пе ле да до ђу ов де 
и про на ђу га – ре кла је На та
ли ја и до да ла да је њен ујак, 
пре ма при ча ма ко је је чу ла, 
био је дан ми ран и сме ран 
мла дић. 

Ва дим Гу ша из Мин ска, 
Вла ди ми ров бра та нац, та ко
ђе је при су ство вао по ме ну. 
Овом при ли ком из ја вио је 
ка ко му је част и за до вољ
ство да мо же да по се ти гроб 
свог стри ца, ко ји је хе рој ски 
дао свој жи вот за сло бо ду. 

Вла ди мир је, због сво јих 
рат них за слу га, био пред
ло жен за ти ту лу Хе ро ја Со
вјет ског Са ве за. Ме ђу тим, 
овај пред лог је од би јен, јер 
је ње гов отац сво је вре ме
но од био да ра ди у окви ру 
кол хо за. Та ко је Вла ди мир 
остао без ове зва нич не ти
ту ле, али ње го ва истин ска 
ти ту ла хе ро ја ипак је у све
сти на ро да ко ји сва ке го ди не 
оби ла зи ње гов гроб.

Ка ко бе ло ру ски оби ча ји 
на ла жу, ча ша вот ке на то че
на за ка пе та на Гу шу оста ла 
је на ње го вом гро бу, а сви 
при сут ни на здра ви ли су у 
част по ги ну лог.  Н. М.

Сла ђан Ман чић са чла но ви ма поро ди ца

и да се не сме дозво ли ти „ 
накнад ни упи си“ у ред анти
фа ши стич ких орга ни за ци
ја оних који сада напра сно 
желе то да поста ну.

Помен стра да лим анти
фа ши сти ма слу жио је архи
је реј ски наме сник рум ски, 
про то је реј Сре тен Лаза ре
вић.

С. Џ.  
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Повра так Сир ми јум Кан то ру ма

Чла ни це хора једва доче ка ле 
понов но оку пља ње
Нека да шње чла ни це 

хора „Сир ми јум Кан
то рум“ и нове чла ни це 

исти чу да су са оду ше вље
њем при хва ти ле позив про
фе со ра и дири ген та Вој ис
ла ва Бугар ског да се након 
15 годи на пау зе опет  оку пе. 
Сва ка од њих исти че да је 
радо при хва ти ла да буде 
део ове нове при че.

Библи о те кар ка и чла ни ца 
хора Мили ја на Дми тро вић 
Тор ма каже да је са задо
вољ ством при хва ти ла да 
буде део нове постав ке.

 Све ово је кре ну ло као 
обич на при ча. Воји слав 
Бугар ски је као редов ни 
члан библи о те ке оку пио све 
нас после толи ко годи на на 
овом месту. Буду ћи да 
библи о те ка има сло бод не 
про сто ри је за рад оку пи ли 
смо се да види мо како ће 
све то функ ци о ни са ти. 
Девој ке су биле оду ше вље
не када су чуле да про фе
сор Бугар ски опет почи ње 
да ради. Одзив је био вели
ки те сада овај хор чини око 
30 девој ка. Сада нема ста

ро сне гра ни це тако да овај 
хор чине девој ке и жене од 
20 па до 50 годи на. Откако 
је хор оформ љен одр жа ли 
смо три кон цер та и сва ки је 
био темат ски. Ово ми је 
први пут да певам у Сир ми
јум Кан то ру му, рани је сам 
пева ла у сред њо школ ским 
хоро ви ма, нисам ова ко 
озбиљ но пева ла. Мислим 
да је ствар пре сти жа пева ти 
у ова квом хору. Има те 
таквог струч ња ка попут 
Воји сла ва Бугар ског чија се 
сла ва про не ла целом Евро

пом. Моти ви са ло ме је то 
што ћу моћи да учим и заи
ста је вре ди пева ти са њим 
– каже Мили ја на Дми тро вић 
Тор ма

Јед на од мла ђих али и 
нових чла ни ца хора вас пи
тач за музич ко сцен ски 
израз  Све тла на Митро вић 
каже да је при сту пи ла хору 
из радо зна ло сти, а с обзи
ром на то да је соли ста и да 
је до сада нави кла да насту
па сама ово је за њу дру га
чи је иску ство.

 Ника да нисам била у 

Припремила: Андреа Димић

Мили ја на Дми тро вић Тор ма, Све тла на Митро вић, Биља на Митро вић и Весна Мија то вић
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хоро ви ма, увек сам више 
била соли ста и сама пева
ла. Од про шле годи не сам у 
овом хору. Била сам врло 
радо зна ла пре све га зато 
што знам доста тога о хору 
јер је и моја мама пева ла 
овде. Посеб но због дири ген
та и због систе ма рада. 
Доста тога сам нау чи ла, пре 
све га зато што сам има ла 
насту пе као соли ста где ме 
је пра тио хор. Такво иску
ство сам сте кла овде. Оно 
што је мене при ву кло је 
начин на који дири гент учи 
чла но ве хора. Већи део 
хора није музич ки обра зо
ван, али Воји слав има свој 
систем по коме ради и пре
но си зна ње сви ма. Овде сви 
дола зе из жеље и љуба ви, а 
не зато што мора ју – каже 
Све тла на Митро вић 

Меди ја те кар ка и ното те
кар ка у музич кој шко ли 
Биља на Митро вић ста ра 
чла ни ца нека да шњег „Сир
ми јум Кан то ру ма“ исти че да 
је од малих ногу била чла
ни ца хоро ва у Митро ви ци

 Цео живот певам у хоро
ви ма. Била сам члан школ
ских хоро ва али и члан 
нека да шњег „Сир ми јум Кан
то ру ма“. Било ми је јако 
дра го када нас је про фе сор 
позвао јер ми је оста ла лепа 
успо ме на на рад са њим. 
Врло је про фе си о на лан и 

увек жели да изву че мак си
мум. Раз ли ке изме ђу ста рог 
и новог „Сир ми јум Кан то ру
ма“ посто је. Нека да смо 
биле мла ђе па су самим тим 
и вокал не спо соб но сти биле 
боље, а сада је мало теже 
јер смо углав ном поро дич не 
жене са посло ви ма и поро
ди цом. Ово рад је баш из 
љуба ви пре ма хор ском 
пева њу. Сла же мо се добро 
и вео ма смо ком пакт не тако 
да функ ци о ни ше мо уз дого
вор – каже Биља на Митро
вић

Про фе со ри ца Весна 
Мија то вић која је била чла
ни ца ста рог „Сир ми јум Кан
то ру ма“ девет годи на каже 
да је хор ско пева ње напу
сти ла због одла ска на сту

ди је и исти че да јој није 
тешко пало да се вра ти и 
опет поч не да пева.

 При ја ло ми је то што сам 
опет поче ла да певам. 
Одлу чи ла сам да при сту
пим хору зато што сада већ 
немам оба ве зе око деце, а 
вео ма ми је лепо и било ми 
је дра го када ме је про фе
сор позвао да радим. Када 
дођем овде чека ме два 
сата пева ња али то ми одго
ва ра јер се овде опу стим.  
– рекла је Весна Мија то вић

Про фе сор срп ског јези ка 
Тама ра Дими три је вић која 
је тако ђе била део нека да
шњег „Сир ми јум Кан то ру
ма“ каже да је врло радо 
при хва ти ла позив про фе со
ра Бугар ског  јер је нај леп

ше успо ме не вежу за тај 
хор.

 У овом хору сам пева ла 
од кра ја сед мог раз ре да па 
све до кра ја сред ње шко ле. 
То је било злат но доба хора 
које је тра ја ло.  Тада се 
путо ва ло, ишли смо на раз
не фести ва ле, хор је заи ста 
био успе шан. Пам тим то 
вре ме као одла зак у шко лу 
а после шко ле на хор. То је 
била оба ве за на коју смо 
радо одла зи ли. Воле ле смо 
да пева мо, да се дру жи мо и 
цени ле смо про фе со ра. Он 
је посве ће ник, који пома ло 
фана тич но ради свој посао 
али без тога нема успе ха. 
Оду ше ви ла сам се пози вом, 
јед но став но то је била сре

Про шле годи не у апри
лу позна ти митро вач
ки хор „Сир ми јум Кан

то рум“ после дужег вре ме
на се опет оку пио и кре нуо 
са радом. Овог пута под 
окри љем библи о те ке „Гли
го ри је Воза ро вић“. Нека да 
је овај хор, ког су чини ле 
митро вач ке сред њо школ ке, 
осва јао награ де и при зна ња 
широм Евро пе под дири
гентстком пали цом про фе
со ра Воји сла ва Бугар ског, а 
данас после толи ко годи на 
хор се опет у пуном али 
изме ње ном саста ву пред
ста вио митро вач кој публи ци 
и у више навра та пока зао 
да чак и после толи ко годи
на ста ра сла ва и ква ли тет 
не јења ва ју тако лако. Про
фе сор и дире гент хора Вој
си лав Бугар ски је за М 
нови не је обја снио како је 
хор нека да функ ци о ни сао. 

 Мој инте рес је био да 
ство рим хор који чине ама
те ри и да он достиг не по 
ква ли те ту про фе си о нал ни 
ниво. Мно ги глум ци који су 
уче ство ва ли са нека да

шњим „Сир ми јум Кан то ру
мом“ на разним насту пи ма 
су се пла ши ли да ли ће 
моћи да достиг ну ниво хора, 
а ми смо увек гле да ли да 
увек дамо пово да и дру ги ма 
да се иска жу тако да је то 
била зајед нич ка сарад ња. 
Вели ка име на нашег глу ми
шта су у про шло сти сра ђи
ва ли са овим хором, Петар 
Краљ, Мира Бањац и мно ги 
дру ги. Они су ради ли са 
нама  реци та ле, музич ко 

поет ске вече ри и насту пе на 
Спо мен гро бљу који су 
оста ли као леген да – рекао 
је Воји слав Бугар ски

Он обја шња ва када је хор 
осно ван као и то због чега је 
пре ки нут рад хора.

 На моју инци ја ти ву почи
њем са радом и фор ми рам 
хор који је зва нич но 1974. 
годи не осно ван, и већ 1979. 
годи не ја почи њем про фе
си о нал но да се бавим овим. 
До тада сам радио као про
фе сор у разним митро вач
ким шко ла ма. Ода тле сам и 
довла чио пева че у хор. То је 
прво био омла дин ски хор 
при тада шњем дому омла
ди не Први новем бар, а 
након тога је постао „Сир
ми јум Кан то рум“.  Што се 
тиче пре стан ка рада хора 
поли ти ка је оди гра ла глав ну 
уло гу у све му томе јер када 
је дошла нова власт самим 
тим хор је пре стао да посто
ји, а и ја сам оти шао у при
вре ме ну пен зи ју. Након тога 
сам радио у цркве ном хору 
и ту смо напра ви ли добру 
при чу. Два пута смо били у 

Бечу, затим у Чешкој. Хор је 
и након пре стан ка зва нич
ног рада при „Сир ми ју мар
ту“ и даље наста вљао да 
ради. Међу тим опет се у 
рад уме ша ла поли ти ка, и ту 
ми је опет оне мо гу ће но да 
радим. Сада ево после 
дуже пау зе већ годи ну дана 
на моју инци ја ти ву овај хор 
ради. Ово радим пот пу но 
бес плат но без ика кве оба
ве зе пре ма општи ни. Новац 
ми ника да није био пре су
дан што се тиче овог посла.

Он дода је и да посто је 
раз ли ке изме ђу нека да
шњег и сада шњег Сир ми јум 
Кан то ру ма.

 Годи не су учи ни ле сво је. 
Сада овај хор чине сре до
веч не жене, а нека да су 
овај хор чини ле девој ке до 
18, 19 годи на. Раз ли ка је у 
све жи ни и у при ма њу мате
ри ја ла. Мој однос је нека да 
пре ма девој чи ца ма био 
дру га чи ји. Пона шао сам се 
као над ре ђе ни пре ма њима 
јер су биле моје уче ни це, 
док су чла ни це новог хора 

Воји слав Бугар ски

Тама ра Дими три је вић, Тама ра Бере жни и Вања Шула ја
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ћа. Све смо зду шно при хва
ти ле понов но оку пља ње. 
Он је дефи ни тив но покре
тач ки мотор, Митро ви ца 
има и дру ге хоро ве али 
ника да ми није било инте
ре сант но да певам у тим 
хоро ви ма као у хору „Сир
ми јум Кан то ру му“  рекла је 
Тама ра Дими три је вић 

Гра ђе вин ски тех ни чар 
Тама ра Бере жни још јед на 
од нека да шњих чла ни ца 
ста рог „Сир ми јум Кан то ру
ма“ каже да је једва доче ка
ла понов но оку пља ње и 
рад са про фе со ром Бугар
ским .

 У хору сам пева ла осам  
годи на. Некад је овај хор 
имао боље резул та те зато 
што је про фе сор био јако 
строг. Ми лети нисмо сме ли 
да једе мо сла до лед, да 
пије мо Кока колу. Не дао ти 
Бог да те про фе сор види 
негде у гра ду са сла до ле
дом. Сви смо ми хиља ду 
пута опла ка ли на про ба ма 
али то нас није оме ло да 
наста ви мо даље. Сир ми јум 
Кан то рум је веру јем већи ни 
нас који смо ту пева ли јед
на од нај ве ћих живот них 
љуба ви и нешто где смо ми 
про ве ле нај леп ше дане 
сво је мла до сти. Сви смо ми 
кре ну ли у ту при чу из љуба
ви пре ма пева њу и нико од 
нас није оче ки вао да ћемо 

ићи у Бел ги ју, Шпа ни ју, и 
тако даље. Када сам виде
ла уве че у 11 сати да Кан
то рум поно во почи ње да 
ради нисам могла да спа
вам целу ноћ од узбу ђе ња. 
Сви смо били луди када 
смо дошли на прву про бу. 
Ја сам поку ша ла да певам 
у разним митро вач ким гру
па ма и хоро ви ма али то је 
све мене мучи ло зато што 
сам нави кла да је са про
фе со ром Бугар ским рад 
увек про фе си о на лан – 
рекла је Тама ра Бере жни

Ради о ло шки тех ни чар 
Вања Шула ја тако ђе нека
да шња чла ни ца хора каже 
да је јако крат ко била члан 
хора због тога што се хор 
убр зо уга сио.

 Била сам непу них годи
ну дана у Сир ми јум Кан то
ру му. Након тога сам била 
члан хора код Небој ше 
Опа чи ћа. Када сам после 
толи ко годи на поче ла да 
опет певам у хору момен
тал но сам се вра ти ла у 
пери од када сам рани је 
пева ла. Машта ла сам о 
овом хору, и стал но сам 
гово ри ла како сам тамо 
пева ла и како бих воле ла 
да то опет радим. Онда сам 
чула да се хор опет офор
мио тако да сам  реши ла 
сам да опет кре нем и од 
тада не про пу штам про бе 
– рекла је Вања Шула ја.

углав ном зре ле жене, неке 
од њих су и моје коле ге ни це 
с тога ту тре ба бити доста 
осе тљив што се тиче рада 
али и зах те ва. Сва ка од 
њих има сво је про бле ме 
али се ја тру дим да им када 
дођу на про бу увек кажем 
да забо ра ве на спољ ни 
свет и да се пот пу но искљу
че. То њима одго ва ра и 
буде им попут неке релак
са ци је јер за вре ме про бе 
не мора ју да мисле на све 
оне про бле ме које сва ка од 
њих има – рекао је Вој си лав 
Бугар ски.

Про фе сор Воји слав 
Бугар ски исти че да су чла
ни це сада шњег хора изу зет
но про фе си о нал не у оно ме 
што раде.

 Чла ни це хора су изу зет
но добри људи пре све га и 
јако пожр тво ва не. Ево и 
вече рас су дошле на вре ме 
на хор ску про бу. То су осо бе 
које су изу зет но про фе си о
нал не које су нека да про
шле изу зет но тешку шко лу 
дисци пли не коју и сада при

ме њу ју. У субо ту 12. маја 
иде мо у Бје љи ну на так ми
че ње. Сада смо били у Руми 
и зау зе ли смо дру го место 
– рекао је Воји слав Бугар ски

Хор углав ном изво ди кла
сич ну хор ску музи ку од 
дома ћих и стра них ком по зи
то ра али тако ђе поку ша ва ју 
да кроз њихо во изво ђе ње 
мало више попу ла ри шу и 
ста ро град ску музи ку. Про
фе сор Воји слав Бугар ски 
поред тога што про фе си о
нал но при сту па свом послу 
исти че да је јако важна уло
га ама те ра који чине хор и 
да без њихо вог тру да и 
рада хор не би функ ци о ни
сао.

 Мора се схва ти ти да 
ама те ри зам почи ва на 
људи ма који се баве ама те
ри змом. Про фе си о нал ци су 
ту да уоб ли че све то али 
чла ни це хора које дола зе и 
раде ово су овде из љуба ви 
пре ма пева њу и музи ци. 
Бит но је да овај хор наста ви 
да живи јер има имиџ у све
ту  завр ша ва сво ју при чу 
Воји слав Бугар ски

ИНЂИЈА

Ређају се успеси 
инђијских ученика

Општи на Инђи ја може да 
се похва ли вели ким 
бро јем тален то ва них и 

успе шних уче ни ка који из 
дана у дан нижу добре резул
та те на раз ли чи тим так ми че
њи ма како у нашој земљи, 
тако и у ино стран ству. Милан 
Стој шић, уче ник Сред ње шко
ле „Др Ђор ђе Нато ше вић“, 
недав но је са сво јом еки пом 
осво јио дру го место на Бал
кан ском так ми че њу из пред у
зет ни штва које је одр жа но на 
Јахо ри ни и у Сара је ву. Уз мен
тор ку, настав ни цу Мили цу 
Кец ман, Милош је пока зао 
завид но зна ње из пред у зет ни
штва те је са сво јим вршња ци
ма заслу же но осво јио дру го 
место. 

Како исти чу пред став ни ци 
СШ „Др Ђор ђе Нато ше вић“, 
од сеп тем бра ове годи не 
поно во ће покре ну ти сек ци ју 
из пред у зет ни штва како би 
уче ни ци сте кли што боља 
прак тич на зна ња а затим 

могли да оства ре добре 
резул та те на број ним так ми
че њи ма. Поред еки пе инђиј
ске сред ње шко ле, на так ми
че њу у Босни и Хер це го ви ни, 
уче ство ва ло је 20 еки па из 
Срби је, Хрват ске, Црне Горе и 
Босне и Хер це го ви не.

Поред Мила на Стој ши ћа и 
њего ве еки пе, недав но су 
успех забе ле жи ли и ђаци Гим
на зи је на Књи жев ној олим пи
ја ди у Срем ским Кар лов ци ма. 
На окру жном так ми че њу из 
књи жев но сти Анђе ла Трку ља 
и Михај ло Радо је вић осво ји ли 
су прва места. Анђе ла је осво
ји ла 19 бодо ва, док је њен 
вршњак Михај ло имао бод 
више. Како исти чу њихо ве 
мен тор ке, Мила на Лукић и 
Дра ги ца Савић, про фе сор ке 
срп ског јези ка и књи жев но сти, 
Анђе ла и Милан су пока за ли 
завид но зна ње из књи жев но
сти и на тај начин се пла си ра
ли на репу блич ки ниво так ми
че ња.  М. Ђ.

Анђела Тркуља и Михајло Радојевић 
први на „Књижевној олимпијади“

21. Сусре ти библи о гра фа 
биће одр жа ни 9. новем бра у 
вели кој сали Кул тур ног цен
тра у Инђи ји. Такву одлу
ку донео је Одбор Сусре та 
библи о гра фа на сед ни ци 
одр жа ној 24. апри ла у Народ
ној библи о те ци „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“ у Инђи ји. Тако
ђе, чла но ви Одбо ра Сусре та 
библи о гра фа у спо мен на др 
Геор ги ја Миха и ло ви ћа јед
но гла сно су одлу чи ли да се 
рас пи ше Кон курс за Награ ду 
„Душан Пан ко вић“. Поме ну та 
награ да доде љу је се поје дин
ци ма за изу зет на оства ре ња у 

обла сти срп ске библи о гра фи
је и за циљ има афир ми са ње 
и про мо ви са ње библи о гра фи
је, ука зи ва ње на њену уло гу 
и зна чај у кул ту ри, нау ци и 
дру штву уоп ште. Пра во пред
ла га ња кан ди да та за Награ ду 
има ју поје дин ци, библи о те ке 
и оста ле уста но ве и орга ни
за ци је из обла сти кул ту ре и 
нау ке. 

Орга ни за тор и дома ћин 
Сусре та библи о гра фа је 
Народ на библи о те ка „Др Ђор
ђе Нато ше вић” у Инђи ји. Под
се ти мо да је први скуп одр жан 
1983. годи не.

ИНЂИ ЈА

Сусре ти библи о гра фа
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ПРАВЕ МАЈСТОРИЦЕ СУ ПОНОВО У МОДИ

Седе ла сам за
маши ном шила сам
У вре ме када посто је разно ра зне про

дав ни це које нуде јеф ти ни ју робу па 
чак и полов ну људи се нерет ко 

одлу чу ју да паре потр о ше на купо ви ну 
гото ве ства ри, а не на шиве ње. Мно ги 
има ју тешко ћа да про на ђу пра ву и добру 
кро ја чи цу. Данас кро ја чи це и кро ја чи 
углав ном раде сит не пре прав ке на гар де
ро би, или пак гар де ро бу по наруџ би ни и 
нерет ко чују комен та ре како су услу ге које 
пру жа ју ску пе. Нео спор на је чиње ни ца да 
народ нема пара, и да је неко ме чак и 200 
дина ра мно го. За М нови не раз го ва ра ли 
смо са митро вач ким кро ја чи ца ма које су 
нам обја сни ле како овај посао данас 
опста је и функ ци о ни ше. 

Сла ви ца Јело вац већ пар годи на уна
зад има кро јач ку рад њу и како каже без
об зи ра на то што не ради посао у стру ци 
она овај занат и те како воли.

 Ја сам по сту ци библи о те кар а овај 
посао радим зато што волим.  Рад њу сам 
отво ри ла пре три годи не, силом при ли ка, 
јер нисам има ла посла. Ради ла сам у 
разним фабри ка ма, али онда је дошло 
вре ме када нико није хтео да ме запо сли 
јер нисам била атрак тив на. Што се тиче 
посла, јако лоше иде али са крпље њем се 
пре жи вља ва. Имам стал них муште ри ја, 
али тај број је јако мали. Цене услу га нису 
про блем него то што људи нема ју пара – 
каже Сла ви ца Јело вац. 

Она дода је и то да је било јако тешко 
поче ти са овим послом, и да је доста нов
ца уло жи ла при ли ком наба вља ња разних 
мате ри ја ла и маши не која јој је била нео
п ход на за рад. С обзи ром на то да Сла ви
ца Јело вац воли етно стил што се може 
виде ти и на самом ула ску у њен локал 
пита ли смо је шта све може да саши је и 
које врсте пре прав ки она тре нут но ради.

 Шијем, везем, пра вим ношње, укра сне 
мара ме, кошу ље, шијем заве се пара ва не, 
укра ша вам све ће и пешки ре. Више ме 
инспи ри ше ста ри ји стил него моде ран,  и 
сма трам да се тај етно стил опет вра ћа на 
вели ка вра та јер је све више гар де ро бе на 

којој је модер но има ти вез. Међу тим код 
нас у Митро ви ци је јако тешко про спе ри
ра ти, да сам у Бео гра ду можда бих има ла 
већу про ђу или би људи више цени ли мој 
руч ни рад – каже Сла ви ца Јело вац

Да би смо упот пу ни ли при чу пита ли смо 
још јед ну кро ја чи цу код које се на самом 
ула ску у њену рад њу виде ло коли ко је 
зау зе та буду ћи да није пре ста ја ла са 
послом чак и док смо при ча ли са њом. 
Весна Чоло вић обја шња ва како јој иде 
посао и да ли се може лепо зара ди ти од 
истог.

 Овај посао сам покре ну ла пре 11 годи
на. Уло жи ла сам доста нов ца у маши не 
које сам купи ла да бих отво ри ла ову рад
њу. Радим услу жно шиве ње по мери и 
наруџ би ни. У прин ци пу сам задо вољ на 
како посао функ ци о ни ше. Мислим да овај 
занат неће тако лако изу мре ти јер људи и 
даље има ју потре бу да пре кро је нешто, 
или да закр пе неки комад гар де ро бе – 
каже Весна Чоло вић.

А какво је ста ње у шнај дер ској рад њи 
се нала зи у Шећер сока ку пита ли смо вла
сни цу Алек сан дру Ива нов. 

 У новем бру 2014. годи не сам отво ри ла 
ову ради о ни цу. Има мало више посла 
него што је било у почет ку. Радим крпље
ње, заме не рај сфер шлу са, скра ћи ва ње. 
Људи се углав ном жале да им је ску по, 
чак и кад им кажеш да за нешто тре ба да 
дају 200 дина ра они пита ју је л’ може ипак 
за 150.  Радим од осам ују тру до седам 
уве че па чак и викен дом. Нерет ко се деси 
да оста нем да радим ноћу. Овај посао сам 
желе ла да радим од мале на, завр ши ла 
сам и шко лу за то – каже Алек сан дра Ива
нов. 

Она дода је да је поред ње и њен супруг 
тај који је био покре тач иде је да отво ри 
рад њу и да јој је био вели ка подр шка јер 
како исти че да није њега било она би 
можда и дан данас ради ла све ове пре
прав ке код куће.

 Андреа Димић

Сла ви ца Јело вац

Весна Чоло вићАлек сан дра Ива нов
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РУМ СКИ ВАШАР

Мај сто ри ста рих зана та
из целе земље

Ради мо из љуба ви, не осе ћа мо да је тешко, нити оче ку је мо помоћ држа ве, коњи кад 
се јед ном заво ле, то је љубав за веч ност. Имам три сина, а Алмир је са мном дошао 
на вашар. Вред ни су и воле коње, а ето, има ју мотив и све што им тре ба да наста ве 
са узго јем живо ти ња које воле, рекао је Сан ди

Још јед ном је тра ди ци о нал ни рум ски 
вашар оку пио на хиља де људи, а 
про шла је била јуби лар на 270. годи

на од кад посто ји. При ви ле ги ју да Рума 
има вашар, доби ла је од цари це Мари је 
Тере зи је 20. јула 1747. годи не, чиме је 
свр ста на у ред при ви ле го ва них трго ви
шта. Сво је одо бре ње Мари ја је запо че ла 
речи ма: „Ми Мари ја Тере зи ја обја вљу је
мо и даје мо на зна ње да сва ко може 
доте ра ти разно вр сну робу, добра, сто ку 
итд. и да ће без бед ност бити вели ка...“  

И овог пута, 2. и 3. маја, мај сто ри ста
рих зана та на ваша ру су се бори ли са 
„ветре ња ча ма“ у обли ку ско ро ника кве 
потра жње и ниских про дај них цена, 
каска ју ћи за тех но ло ги јом модер ног 
доба.

Нека да, у доба џен тлмен ства, госпо да 
је носи ла шеши ре, а први Србин чију 
гла ву је кра сио цилин дар лако пре по зна
тљив међу уста нич ким фесо ви ма, био је 
Доси теј Обра до вић. У дана шње доба, 
шеши ра је све мање, а про из во ђа ча 
истих – рет кост је и част позна ва ти бар 
јед ног.

Шап ча нин чију гла ву кра си шешир, 
мај стор шешир џиј ског зана та Петар 
Мар ко вић каже да је вре ме шеши ра 
про шло, али да он нема наме ру да 

одсту пи још неко вре ме с про из вод њом.
– Нека да се зна ло ко и зашто носи 

шешир и зна ло се тач но за кога какав 
шешир иде. Вре ме на су се про ме ни ла, 
тренд је дру га чи ји, све је мање шеши ра 
и људи који се инте ре су ју за њих. Овде 
на ваша ру још и успем да про дам по 
који, али потра жња је гене рал но јако 

мала. Нека да сам радио са бра том, 
ради ли смо са Сло вен ци ма који су били 
сјај ни за посао, а данас све то тако, да 
кажем, једва нека ко про ла зи – гово ри 
Мар ко вић.

Злат ко Радој ко вић из Мило шев ца код 
Вели ке Пла не на ваша ру у Руми иста
као је кожну обу ћу, тач ни је опан ке и 

Петар Мар ко вић Дамир Мар ковАлмир и Сан ди Сели мо вић
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суве ни ре са етно моти ви ма. Не нада се 
наро чи то да ће да нађе испла тив начин 
да наста ви са сво јим зана том.

– Гене ра ци ја ма у мојој поро ди ци су 
опан ча ри, а мог оца који је био познат 
зва ли су Бели Опан чар. Од малих ногу 
сам учио посао, јер нас је отац издр жа
вао од тога. Више и нема опан ча ра, тј. ја 
сам један од послед њих, а овај посао се 
више нико ме не испла ти. Све што про
из ве дем оде на бен зин, хра ну и мате ри
јал који је пре скуп. Ја имам у пону ди 16 
про из во да и то више нема нико. Слав ко 
из Бање нема, Драк че из Сви лајн ца 
нема, Ниџа из Куши ље ва тру ди се да ме 
копи ра, али није тај ква ли тет. Међу тим, 
ако барем кожа не појеф ти ни, нема од 
овог зана та уско ро ништа – каже Радој
ко вић.

Зоран Антић из Белу ши ћа, како каже, 
села изме ђу Кра гу јев ца, Кру шев ца, 
Јаго ди не и Врњач ке Бање на тезги у 
Руми је изло жио пред ме те од пле те ног 
пру ћа. Каже да овај занат нема бли ста
ву будућ ност, али да се још увек може 
живе ти од њега, тако да Зоран још увек 

успе шно води тра ди ци о нал ни поро дичн 
посао.

– У пита њу је тра ди ци ја ста ра 100 
годи на у мојој фами ли ји. Ово је леп 
посао од којег се некад лепо живе ло, 
међу тим, мла ди више нису заин те ре со
ва ни да се њиме баве. Тај занат оду ми
ре као и сви ста ри зана ти, а што се мене 
тиче, нау чио сам сина овом зана ту, па 
он нека сам иза бе ре шта ће. Може се 
живе ти од ово га, али потреб но је бити 
мај стор – рекао је Антић.  

Дамир Мар ков, ужар из Меле на ца, 
села надо мак Зре ња ни на, рекао је да 
ни јед на тра ди ци ја, као ни ужар ство у 
њего вој поро ди ци, не може да опста не 
сама од себе, нити је кључ но пита ње 
коли ко се напор но ради. Нај ва жни је је, 
како он каже, пре хра ни ти поро ди цу и то 
за сада чини успе шно. 

– Живим у Зре ња ни ну, али пред ста
вљам се као да сам из Меле на ца јер 
тамо радим. Деда је био ужар и ја сам 
нау чио посао од њега, а онда, мало 
супрот но тра ди ци ји, мој отац је нау чио 
од мене. Шта да вам кажем осим да је 

ово вели ка фру стра ци ја, јер роба одла
зи у бес це ње. Про блем је нело јал на 
кон ку рен ци ја и пла сман, а и пла ћам 
закуп за тезгу и порез. Овде их има 
коли ко хоће те на дивље, не пла ћа ју 
ништа. Они су соци јал ни слу ча је ви, а ја 
сам, изгле да, буда ла што пла ћам. Може 
да буде некад добар дан или пери од за 
про да ју, али гене рал но, једва да се 
испла ти, кад узмем у обзир да сам отац 
тро је деце – каже Мар ков.

Сан ди Сели мо вић из Срем ске Митро
ви це, са сво јим сином извео је пони је на 
вашар. Уз њих узга ја и вели ке коње. 
Каже да му ништа није тешко, јер овај 
посао ради из љуба ви, уз сво ју поро ди
цу.

– Укуп но има мо 10 коња, од чега су уз 
пони је, три липи ца не ра које упре же мо у 
фија кер, мада има мо и мале фија ке ре у 
које упре же мо пони је. Све то ради мо из 
љуба ви, не осе ћа мо да је тешко, нити 
оче ку је мо помоћ држа ве, коњи кад се 
јед ном заво ле, то је љубав за веч ност. 
Имам три сина, а Алмир је са мном 
дошао на вашар. Вред ни су и воле 
коње, а ето, има ју мотив и све што им 
тре ба да наста ве са узго јем живо ти ња 
које воле – рекао је Сан ди.

Као и на сва ком ваша ру или већ 
неком слич ном опште на род ном весе љу, 
неиз о став на ком по нен та и дру го или 
тре ће лице ваша ра сме ште но је под 
шато ре. А под шато ри ма, док тре шти 
музи ка, изме ђу сто ло ва пуних пића и 
јаг ње ти не, у први план изби ја певаљ ка 
до две. Јед на пева, а дру га сто ји, мало 
ђуска и то је то, нема потре бе да се 
одмах у песму по сва ку цену зале ће и 
она, јер гости ма је баш било добро, 
барем је изгле да ло као да није потре
бан и дует, бар не вокал ни. У сва ком 
слу ча ју, Рума је још јед ном дока за ла да 
је град који без про бле ма оку пи на 
хиља де људи, трго ва ца и купа ца, а то је 
епи тет који га кра си већ 271 годи ну.

А. Ћосић
Ж. Петрас

Злат ко Радој ко вић Зоран Антић
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Изло жба сли ка Здрав
ка Вучи ни ћа отво ре на 
је 10. маја у Гале ри ји 

рум ског Кул тур ног цен тра. 
Здрав ко Вучи нић је рођен 

1943. годи не у Гости ло ви
ни код Мој ков ца. Завр шио 
је Фило зоф ски факул тет 
– гру пу за исто ри ју умет
но сти у Бео гра ду, а рад ни 
век је про вео као кустос и 
дирек тор Про дај не гале ри је 
Бео град.  Напи сао је вели
ки број при ка за и сту ди ја из 
обла сти ликов не и при ме
ње не умет но сти. Обја вио  је 
више књи га – моно гра фи
ја о позна тим сли ка ри ма, а 
на 60. Међу на род ном сај

му књи га у Бео гра ду 2015. 
годи не је добио дипло му 
за нај бо љу књи гу „Пеђа“ у 
обла сти исто ри је умет но
сти. Добит ник је годи шње 
награ де УЛУ ПУДС  а, а од 
Скуп шти не Удру же ња је 
добио награ ду за Живот но 
дело.

Здрав ко Вучи нић је чест 
гост у Руми с обзи ром да је 
уче ство вао у Ликов ној коло
ни ји Бор ко вац и као сли кар 
– уче сник, али и као члан 
жири ја.

Све изло же не сли ке су 
рађе не тех ни ком уље на 
плат ну.

С. Џ.

КУЛТУРА

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Укр штање про зе и по е зи је
У пе так, 11. ма ја, у ми тро вач кој 

Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“ одр
жа но је књи жев но ве че под на зи

вом „Пи сац и Пе сник су Хро ни чар и 
Ор фе је ва ли ра“ у ор га ни за ци ји Уста
но ве за не го ва ње кул ту ре „Срем“. Ово 
књи жев но ве че по себ но је за ни мљи во 
због не сва ки да шњег укр шта ња про зе 
и по е зи је две умет ни це. 

Пе сни ки ња Жељ ка Аврић из Срем
ске Ми тро ви це укр сти ла је ре чи са 
сво јом при ја те љи цом из мла до сти, 
књи жев ни цом и исто ри чар ком умет но
сти Ла у ром Бар ном. Пре ма њи хо вим 
ре чи ма, две дру га ри це ни су се ви де ле 
го то во три де сет го ди на, а дру штве не 
мре же омо гу ћи ле су им ус по ста вља
ње по нов ног кон так та, ка да су са зна ле 
да су све ове го ди не има ле иста ин те
ре со ва ња и га ји ле исту љу бав пре ма 
књи жев но сти. 

Сви при сут ни су овом при ли ком 
мо гли да ужи ва ју у сти хо ви ма Жељ ке 
Аврић ко ји на слу ша о ца до тан чи на 
пре но се и нај сит ни ју пи шче ву емо ци ју 
из ра жа ва ју ћи је ека ви цом и ије ка ви
цом. Та ко ђе, по се ти о ци ми тро вач ке 
Га ле ри је су слу ша ју ћи од лом ке из 
ро ма на Пад кла ви ра и Цр ве ни пре сек 
Ла у ре Бар не мо гли до тан чи на да осе
те ат мос фе ру у ко јој се рад ња ро ма на 
од ви ја, и то кроз ми сли глав ног ли ка. 
Ина че, Бар на у сво јим ро ма ни ма пи ше 
о не пра вед но за бо ра вље ним умо ви ма 
са на ших про сто ра, као што су Иси до
ра Се ку лић, Ве се лин Чај ка но вић, 
Ко ста Ми ли че вић, Жан ка Сто кић и 
дру ги. 

– Ствар но не знам ко ко га би ра, 
ли ко ви ме не или ја њих. От ка ко сам се 
до се ли ла на Се њак и Топ чи дер ско 
бр до са зна ла сам да је ту би ло то ли ко 

мно го осо ба из обла сти умет но сти, јер 
је ту не ка да би ла умет нич ка ко ло ни ја. 
Та ко сам има ла мно го ма те ри ја ла, и 
прак тич но сам све те сли ка ре, ва ја ре, 
пи сце, пе сни ке уву кла у сво је ро ма не 
кроз раз ли чи те при че. Да сам жи ве ла 
ов де у Срем ској Ми тро ви ци ве ро ват но 
бих се ба ви ла рим ским пе ри о дом. 
Про сто га јим не ка кав афи ни тет пре ма 
исто ри ји и пре ма тим љу ди ма ко ји су 
на пра ви ли је дан ци ви ли за циј ски и кул
ту ро ло шки по мак у на шој зе мљи – 
ре кла је Ла у ра Бар на за на ше но ви не. 

Ова књи жев ни ца је лич но од ла зи ла 
на сва ме ста на ко ји ма су бо ра ви ли 
ли ко ви из ње них ро ма на, ка ко би чи та
о цу што бо ље и ве ро до стој ни је пре не
ла сва ки де лић њи хо ве ат мос фе ре. 

– Имам и јед ну анег до ту. Иси до ра 
Се ку лић је жи ве ла у  ку ћи на Топ чи
дер ском бр ду у ко јој да нас жи ви наш 

драм ски пи сац Ду шан Ко ва че вић. 
По што сам хте ла да уђем у дво ри ште 
те ку ће, то ни сам ус пе ла, јер се у то 
вре ме во дио спор око от ку па те ку ће. 
Ме ђу тим, ка сни је сам упо зна ла Ду ша
на Ко ва че ви ћа ко ји је био у жи ри ју за 
на гра ду Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти ко ја је до де ље на  мо јој књи
зи о Иси до ри Се ку лић. Би ло је та ко и 
дру гих мо јих ула за ка у ту ђе по се де, 
што ни сам сме ла. Би ло је и ри зи ка, 
од ла зи ла сам у јед ну пу сту ули цу у 
по ноћ ка ко бих мо гла да осе тим ат мос
фе ру тог ме ста – из ја ви ла је Бар на. 

Пре ма ње ним ре чи ма, уско ро нам 
сти же и је дан но ви ро ман. Опет ће 
би ти ре чи о умет ни ци ма, ко ји овај пут 
ни су исто риј ски ли ко ви. Реч јео при чи 
о јед ном му зи ча ру и јед ној сли кар ки,  у 
ко јој се ва га из ме ђу љу ба ви пре ма 
умет но сти и дру гом чо ве ку.  Н. М.

Лаура Барна и Жељка Аврић

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Изло жба сли ка

Део изло же них сли ка
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У МИТРО ВАЧ КОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ЕВРО ПЕ 

Рет ке књи ге и
кул тур но насле ђе

Про шле сре де 9. маја у митро вач
кој библи о те ци „Гли го ри је Воза
ро вић“ обе ле жен је 9. мај Дан 

Евро пе. Овој мани фе ста ци ји инфо 
кутак библи о те ке је дао свој допри нос 
тако што су орга ни зо ва ли крат ка пре
да ва ња о зна ча ју кул тур ног насле ђа. 
Уче ни ци сред њих шко ла који су посе
ти ли Библи о те ку, Гале ри ју и Музеј 
били су у при ли ци да се више упо зна ју 
са местом у којем живе. 

Орга ни за тор овог дога ђа ја била је 
виша библи о те кар ка Бор ка Беу ко
вић Ћосић, она нам је обја сни ла које 
све књи ге може мо наћи у митро вач кој 
Библи о те ци.

– Овде смо да пред ста ви мо ста ре 
књи ге и рет ке књи ге које по кри те ри
ју ми ма за одре ђи ва ње њихо вог ста ту
са при па да ју раз ли чи тим држа ва ма, 
нарав но нај ви ше књи га су на срп ском 
јези ку, попут Зави чај них зби р ки, Ети
ка ји, Морал на фило зо фи ја  Доси те

ја Обра до ви ћа, Мези мац  Доси те
ја Обра до ви ћа и Крат ке поу чи тал не 
пове сти  Сте фа на Нова ко ви ћа. Има мо 
и један рари тет Псал ми Дави до ви који 
се до сада није про на шао на тери то
ри ји Срби је. Има мо и зна чај не посве те 
које су веза не за Срем ску Митро ви цу 
од стра не осни ва ча Срп ске гра ђан ске 
чита о ни це. И на кра ју бих спо ме ну ла 
сам ката лог Срп ске књи ге библи о те ке 
„Гли го ри је Воза ро вић“ од 1816  1867. 
као нешто чиме смо хте ли да зби р ку 
кул тур ног насле ђа при ли жи мо нашим 
чита о ци ма. У нашем про сто ру се нала
зе изда ња која су попри лич но број на и 
где те књи ге има ју ста тус рет ких књи
га зато што су наста ле у вре ме Бал
кан ских рато ва, тач ни је Првог и Дру гог 
свет ског рата. У про сто ру нашег фон
да нала зе се и књи ге на стра ним јези
ци ма. Две на руском, јед на на бугар
ском и две на хрват ском – рекла је 
Бор ка Беу ко вић Ћосић. А. Д.

Бор ка Беу ко вић Ћосић

У че твр так, 10. ма ја, у Би бли
о те ци „Гли го ри је Во за ро вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци одр жа на 
је про мо ци ја књи ге „Ауто би о
граф ске бе ле шке“ ауто ра Дра
го ша Цвет ко ви ћа. На про мо ци
ји су при су ство ва ли ака де мик 
Дра гош Цвет ко вић и про фе сор 
Ве ра Ву ји чић, ко ји су се том 
при ли ком обра ти ли при сут ни
ма. При сут ни су по ред са ме 
про мо ци је мо гли да ужи ва ју и у 
при год ном му зич ком про гра му 
за ко ји је био за ду жен Duo Cor
de Can ta bi le.  Н. М. 

Ауто би о граф ске бе ле шке

ШОСО „РАДИ ВОЈ ПОПО ВИЋ“

Спорт ске
мани фе ста ци је
уче ни ка

У четвр так, 10. маја, у про сто ри ја ма 
ШОСО „Ради вој Попо вић“ орга ни зо ва на је 
кон фе рен ци ја за меди је пово дом орга ни
зо ва ња спорт ских мани фе ста ци ја за уче
ни ке. На кон фе рен ци ји су при су ство ва ли 
дирек тор ШОСО „Ради вој Попо вић“ Него
ван Нико лић, пред сед ник Спорт ског саве за 
Гра да Срем ска Митро ви ца Нема ња Црнић, 
дирек то ри ца ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ 
и бив ша кошар ка шка репре зен та тив ка и 
пред сед ни ца Удру же ња Ликс  Љиља на Ста
но је вић.

Циљ спорт ских актив но сти са уче ни ци
ма ове шко ле о који ма је на кон фе рен ци ји 
било речи јесте актив но под сти ца ње инклу
зи је деце са посеб ним потре ба ма у обла сти 
спо р та. Поред тога, Удру же ње Ликс бави се 
про гра мом спе ци фич не мото ри ке, који се, 
пре ма речи ма Љиља не Ста но је вић пока зао 
као врло ефи ка сан у трет ма ну деце са аути
змом и тешко ћа ма у раз во ју. Н. М. 

МУЗИЧ КА ШКО ЛА
„ПЕТАК КРАН ЧЕ ВИЋ“

Фе сти вал пи ја ни зма

У че твр так, 10. ма ја, у ми тро вач кој Га ле
ри ји „Ла зар Во за ре вић“ отво рен је пе ти 
Фе сти вал пи ја ни зма. Фе сти вал је отво рен 
кон цер том пи ја ни сте мр Ар се на Чар ки ћа, 
ко ји се том при ли ком обра тио при сут ни ма, 
го во ре ћи о жи во ту и ра ду Лу дви га ван Бе то
ве на. По ред ње га, при сут ни ма су се обра
ти ли и за ме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Ми ло ва но вић и ди рек тор Му зич ке шко ле 
„Пе тар Кран че вић“  Бо јан Јо ва но вић. 

Фе сти вал је тра јао до не де ље, 13. ма ја, и 
за вр шен је Кон цер том ла у ре а та, а у ње му је 
уче ство ва ло 140 уче сни ка. 

МИ ТРО ВАЧ КО ПО ЗО РИ ШТЕ

Про јек ци је фил мо ва
На ве ли кој сце ни По зо ри шта „До бри ца 

Ми лу ти но вић“ у Срем ској Ми тро ви ци сре
ди ном ма ја би ће одр жа но ви ше про јек ци ја 
фил мо ва за де цу и од ра сле.

У Сре ду, 16. ма ја, по се ти о ци ће мо ћи да 
по гле да ју фил мо ве „Укра де на прин це за“ са 
по чет ком у 16 ча со ва (и на ред ног да на 
та ко ђе у 16 ча со ва), „Освет ни ци  рат бес
кра ја“ у тер ми ни ма од 18 ча со ва и 21 час. 
Филм „Дед пул 2“ у 3д фор ма ту би ће при ка
зан у че твр так 17. ма ја у тер ми ни ма од 18 
ча со ва и 20 ча со ва и 30 ми ну та. 

Це не ула зни ца за све про јек ци је из но се 
250 ди на ра. Ре зер ва ци је ула зни ца за про
јек ци је се не при ма ју. Ви ше ин фор ма ци ја 
мо гу ће је до би ти на број те ле фо на: 022/615
115. 
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Реље фи цар ског гра да Пише:
Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

У цен трал ном град ском језгру, на 
рубу Жит ног трга пре ма оба ли 
реке Саве, нала зи се јед но од 

нај ре пре зен та тив ни јих при ме ра гра
ђан ске архи тек ту ре у Срем ској Митро
ви ци. Ова поро дич на кућа на нај бо љи 
начин репре зен ту је богат ство гра ђан
ског сло ја, пре све га трго вач ког, коме 
је при па да ла и који је могао себи да 
при у шти обје кат ова ко рас ко шне 
архи тек ту ре. 

Нај ве ро ват ни је сагра ђе на у послед
њој деце ни ји 19.века, што се закљу чу
је пре ма архи тек тон ским еле мен ти ма 
у духу вла да ју ћег ака де ми зма, кућа 
пока зу је све стил ске осо бе но сти архи
тек ту ре тога доба. Богат ство еле ме на
та архи тек ту ре у сти лу нео ре не сан се 
и нео ба ро ка очи ту је се у вео ма масив
ној архи тек тон ској пла сти ки ци изра
же ној у окви ри ма про зор ских отво ра, 
рас по ре ђе них у тро дел ној поде ли изу
зет но дуге улич не фаса де. Сна жни је 
моде ло ва ну деко ра тив ну пла сти ку у 
заба ти ма про зо ра кра се попр сја жен
ских лико ва изве де них у висо ком 
реље фу, са по два рога изо би ља са 
стра не. Спољ на архи тек ту ра пока зу је 

све оми ље не деко ра тив не еле мен те 
сво га доба, као што су волу те са 
лишћем акан ту са, оби ље цвет них 
моти ва, изви је не фло рал не кон зо ле, 
паро ве анђел чи ћа у сег мен ти ма пре
ки ну тих заба та нагла ше них боч них 
кри ла. 

Кућа је посе до ва ла две гра ђе вин ске 
ета пе. Пошто је нова кућа сагра ђе на 
на месту ста ри је гра ђе ви не, иско ри
шће ни су неки њени гра ђе вин ски еле
мен ти. У јед ном делу нови је куће ста
ри ја је про ду же на и над ви ше на новим 
кро вом са обе стра не, чиме је сагра ђе
на кућа у дана шњем позна том обли ку. 
Спољ њем богат ству обли ка одго ва ра
ла је и рас ко шна уну тра шњост, која се 
уоча ва већ на самом ула зу у обје кат. 
Осли ка ни еле мен ти са цвет ним моти
ви ма запа жа ју се у бога то деко ри са
ном ајнфор ту са про фи ли са ном тава
ни цом и зид ним ниша ма до сачу ва них 
тра го ва зид ног сли кар ства у ста ри јем 
делу куће, пока зу ју ћи да су током 19. 
века у гра ду посто ја ле куће рас ко шно 
осли ка них зидо ва и тава ни ца.

Није позна то ко је био први вла сник 
и гра ди тељ ове рас ко шне поро дич не 

Није позна то ко је био 
први вла сник и

гра ди тељ ове
рас ко шне поро дич не 
куће, али се зна да је 

она до три де се тих 
годи на про шлог века 

при па да ла бра ћи 
Меса ро вић. Позна то је 

да су Меса ро ви ћи 
почет ком века

трго ва ли огрев ним 
дрве том, а касни је
се актив но бави ли 

мли нар ством

Кућа породице Богдановић
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куће, али се зна да је она до три де се
тих годи на про шлог века при па да ла 
бра ћи Меса ро вић. Позна то је да су 
Меса ро ви ћи почет ком века трго ва ли 
огрев ним дрве том, а касни је се актив
но бави ли мли нар ством. У митро вач
кој пре храм бе ној инду стри ји мли нар
ство је зау зи ма ло јед но од истак ну ти
јих места у при вре ди гра да. У међу
рат ном пери о ду реги стро ва но је више 
мли но ва, међу који ма су били паро
мли но ви Меса ро ви ћа и Ресле ра, 
Анту на Хар ди ја (из 1908), који се 
нала зио код Желе знич ке ста ни це, 
мотор ни млин Вај са и Кузми ћа, као и 
млин бра ће Татић (млео за вој ску). 
Млин бра ће Слав ка и Јова на Меса ро
ви ћа се нала зио неда ле ко од куће, 
бли зу пија це, на углу Паро брод ске 
ули це пре ма реци Сави. Оста ло је 
забе ле же но, да су редо ви сеља ка са 
запре гом нато ва ре ном џако ви ма жита 
зна ли да се про те жу и до Мале цркве 
Све тог Сте фа на на оба ли реке Саве. 
Мли но ви Меса ро ви ћа и Хар ди ја 
почет ком 1937. запо шља ва ли су по 
три де се так рад ни ка, а да је млин 
радио и кра јем рата све до чи пода так 
да је Јован Меса ро вић 1944. годи не 
издао 5.000 кило гра ма бра шна у соци
јал не свр хе за потре бе сиро ма шних и 
избе гли ца.

Тешка еко ном ска ситу а ци ја и број не 
тешко ће, наро чи то у сит ној мли нар
ској инду стри ји три де се тих годи на, 
наве ли су Меса ро ви ће да про да ју 
кућу тргов цу Живо ти Јова но ви ћу. 
Живо та је кућу пре тво рио у ста но ве за 
изда ва ње, а њени први ста на ри били 
су Васи ли је Бог да но вић, суди ја окру
жног суда и Милан Гачић, Солу нац, 
један од рет ких носи ла ца две Кара
ђор ђе ве зве зде. Касни је, због град ње 
нове куће у Бео гра ду Живо та одлу чу је 
да про да кућу Васи ли ју Бог да но ви ћу, 
Павлу Недељ ко ви ћу, док то ру пра ва и 
Авра му Роси ћу, углед ном пољо при
вред ни ку из Глу ша ца, са врло висо
ком функ ци јом у асо ци ја ци ји пољо
при вред ни ка репу бли ке Срби је тога 
вре ме на. 

Васи ли је Бог да но вић, родом из Кра
ље ва ца упо зна је Лари су, поре клом 
Руски њу у Петров цу на Мла ви, где је, 
као прав ник слу жбо вао. Вен ча ли су 
се у Бео гра ду на сам дан осло бо ђе ња 
гра да 20. окто бра 1944. годи не. Лари
са Иљи ни шна Кру ти ко ва Бог да но вић 
је дошла у ста ру Југо сла ви ју са поро
ди цом тала сом еми гра ци је после 
руске рево лу ци је. Лари син отац је био 
родом из Кур ска, а као вој но лице слу
жбо вао је од Вла ди во сто ка, пре ко 
Либа ве, где је радио на тран спор ту 
под мор ни ца на руско – јапан ском 
рати шту до Нико ла је ва, нај ве ћег бро
до гра ди ли шта и луке црно мор ске 
фло те. Ту ће се 1915. годи не роди ти 
Лари са, као нај мла ђе од четвор о деце 
у поро ди ци, после Људ ми ле, Вје че
сла ва и Мари је. Њихо ва при ча је пра
ва еми грант ска: путо ва ли су бро дом 
из Руси је за Зеле ни ку, која је била 

јед но од збор них места за руске еми
гран те, ода кле одла зе прво у Сла во
ни ју, а затим у Бео град. У Кикин ди ће 
Лари са завр ши ти Руски инсти тут и 
сте ћи солид но обра зо ва ње, које јој је 
омо гу ћи ло про фе си о нал но опре де
ље ње. Накло ност пре ма стра ним 
јези ци ма опре де ли ће њено зани ма ње 
у прав цу пре во ђе ња и дава ња при ват
них часо ва руског и фран цу ског јези
ка, за шта је има ла држав ну дозво лу. 
Била је то сво је вр сна при ват на шко ла 
стра них јези ка, пре те ча дана шњих, 
коју су они који су је поха ђа ли зва ли 
Љаљи на шко ла. А Љаља, како су је 
Митров ча ни зва ли је током свог дугог 
живот ног века обра зо ва ла мно ге гене
ра ци је стра ним јези ци ма; њени пола
зни ци су мора ли после часо ва да 
пола жу испи те пред струч ном коми си
јом при Факул те ту или Инсти ту ту за 
стра не јези ке. Захва љу ју ћи Љаљи 
сачу ва ни су и број ни пода ци о већи ни 
руских поро ди ца, које су живе ле, 
макар и при вре ме но у гра ду, а део тих 
вред них сећа ња могао се виде ти на 
недав ној изло жби “Руска еми гра ци ја и 
њени потом ци у Сре му и Срем ској 
Митро ви ци”. 

Ако је веро ва ти сло га ну „увек се 
тре ћа гене ра ци ја вра ћа“, како каже 
њихов син Нико ла, онда је он оду жио 
свој дуг пре ма Руси ји, где је у Москви 
бора вио и радио пуних пет на ест годи
на. Ипак, одлу чио је да се вра ти у 
срем ски крај, који без сум ње осе ћа 
као свој пра ви дом. Њего ва деца, у 
потра зи за послом, као маги стри 
менаџ мен та и фар ма ци је нала зе сво
је луке, за сада у Кије ву и Бео гра ду. 

Не чуди што уз ова ква велелп на 
зда ња обич но иде и укра сни врт, који 
је тру дом Ната ли је Фили по вић, струч
ња ка за пеј за жну архи тек ту ру добио 
дана шњи изглед. Врт пле ни лепо том 
разно вр сних биљ них врста, а међу 
чети на ри ма, ста рим ора хом и више
род ном смо квом, нала зи се и гин ко 
било ба и нека нео бич на воћ на сор та 
поре клом из Кине, са уку сом јабу ке и 
кру шке. Ту у заста кље ном делу вели
ког ход ни ка, који су има ле гото во све 
куће из 19. века са тера цо подом, који 
је био изу зет но попу ла ран у сво је вре
ме шири сво је гра не један лимун у 
сак си ји доно се ћи сва ке годи не богат 
род.

Кућа је од шезде се тих годи на под 
зашти том држа ве, што ју је спа са ва ло 
од иску ше ња савре ме ног доба у виду 
изби ја ња лока ла, који би непо врат но 
нару шио њен изу зе тан склад архи тек
тон ских обли ка. У свом полу ве ков ном 
борав ку у кући, Бог да но ви ћи су се тру
ди ли да јој повра те прво би тан изглед. 
Кућа, која лежи на сво до ви ма, у 
подрум ском делу никад није пла вље
на, а тра го ви антич ких и сред њо ве
ков них зиди на у теме љи ма све до че о 
дугој исто ри ји ста но ва ња у овом делу 
нека да шњег рим ског „цар ског“ гра да.

У сле де ћем бро ју:
Кућа породице Бараксадић

Васи ли је Бог да но вић, 
родом из Кра ље ва ца 

упо зна је Лари су,
поре клом Руски њу у 
Петров цу на Мла ви, 
где је, као прав ник 

слу жбо вао. Вен ча ли 
су се у Бео гра ду на 

сам дан осло бо ђе ња 
гра да 20. окто бра 1944. 

годи не. Лари са
Иљи ни шна Кру ти ко ва 
Бог да но вић је дошла

у ста ру Југо сла ви ју са 
поро ди цом тала сом 

еми гра ци је после 
руске рево лу ци је

Ако је веро ва ти
сло га ну „увек се тре ћа 

гене ра ци ја вра ћа“, 
како каже њихов син 

Нико ла, онда је он 
оду жио свој дуг пре ма 
Руси ји, где је у Москви 

бора вио и радио 
пуних пет на ест годи на. 
Ипак, одлу чио је да се 
вра ти у срем ски крај, 
који без сум ње осе ћа 
као свој пра ви дом. 

Њего ва деца, у
потра зи за послом, као 
маги стри менаџ мен та 
и фар ма ци је нала зе 
сво је луке, за сада у 

Кије ву и Бео гра ду
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Обување
и изување Пише:

Дра га на Попов

Вечи та диле ма да ли се изу ва ти 
или не кад иде те у госте. Увек 
иста ситу а ци ја пред вра ти ма 

кад иде те у посе ту или вам дола зе 
гости. Ако сте ви гост онда ви сход
но ситу а ци ји (киша, снег, бла то по 
шоро ви ма) инси сти ра те да се изу
је те, а дома ћи ца све срд но Вас убе
ђу је да само добро обри ше те сво ју 
обу ћу. Како посту пи ти? А да не буде 
непри јат но ни вама, а ни гости ма. 
Зами сли те да орга ни зу је те малу 
про сла ву и онда дође њих седам  
осам сви се изу ју, оста ве сво ју обу ћу 
ту и тамо, Ви после ску пља те и тра
жи те где је који пар ципе ла, пати ка. 
Дру ги про блем ко у кући има седам 
 осам пари папу ча да их поде ли 
гости ма? Ма, само напред рећи ће 
раци о нал на дома ћи ца. 

Источ њач ки наро ди веру ју, да ако 
се гости не изу ју пред вра ти ма уно
се у кућу нега тив ну енер ги ју. Као да 

им је сва нега тив на енер ги ја у ципе
ла ма. Добро, веро ва ња су веро ва
ња. Бити обу вен у кући у Јапа ну се 
сма тра непо што ва њем дома ћи на. 
А и ми смо ту негде. Нарав но, све 
захва љу ју ћи Тур ци ма, где је сасвим 
уоби ча је но хода ти бос по кући. 
Нарав но, то су и оне при че када су 
гости при ма ни у сало ни ма и про сто
ри ја ма које су за то биле пред ви
ђе не, а на поду су били ску по це ни 
тепи си. 

А, сад мало о хиги је ни. Да ли у 
сво јој кући хода те у обу ћи у којој 
сте про ве ли рад но вре ме, скок ну ли 
до пија це, уга зи ли у бару? Дакле, с 
гле ди шта хиги је не тре ба се изу ва ти. 
Као што не жели те да прља те сво ју 
кућу немој те ни туђу. Позна ва ла сам 
јед ну госпо ђу код које се апсо лут но 
није изу ва ло. Без обзи ра на вре мен
ске при ли ке. Деце ни ја ма је хода ла у 
зави сно сти од годи шњег доба обу
ве на цео дан. Никад то нисам успе

ла да раз у мем, па мора ју се ноге 
одмо ри ти. И то је за њу, али и за нас 
који смо је позна ва ли било сасвим 
нор мал но. На обу ћи уно си мо број
не бак те ри је које могу да нам угро зе 
и здра вље. Зами сли те да смо при
пад ник неког наро да где се једе са 
пода. Не да би се изу ва ли већ би и 
сте ри ли са ли госте. 

У неким европ ским метро по ла
ма је непри стој но изу ва ти обу ћу 
и пожељ но је да ваша обу ћа буде 
ква ли тет на тј. мар ки ра на јер ће их 
дома ћин добро одме ри ти. Надам 
се да ће ово пра ви ло зао би ћи наше 
про сто ре. Шта ме бри га које мар ке 
су ципе ле моје ком ши ни це, важно 
је да она зна. Сад иску ства су раз
ли чи та. Како зна ти где се изу ва ти, 
а где не? Мало пси хо а на ли зе није 
на одмет. На при мер иде те у неку 
посе ту, суво вре ме, пра ши на, а на 
први поглед обу ћа вам је чиста. На 

ула ску у кућу, стан чека вас дома ћи
ца и већ у рука ма држи кућ не папу
че, што је знак да тре ба да се изу
је те, ви то може те да игно ри ше те, 
само је пита ње када ће вас поно во 
позва ти. Или ма, немој се изу ва ти, 
а јед ном ногом гура пред вас зани
мљи ве кућ не папу че. Говор тела је 
чудо! Дашта него да се изу ва мо, а 
гости како хоће. Све ће то дома ћи
ца почи сти ти. Има и оних код којих 
је оба ве зно изу ва ње у сопственој 
кући, а нео ба ве зно кад иду у госте. 
Моје је све ти ња, а за дру ге баш ме 
бри га.

Када се поста ви пита ње бон то на, 
изу ва ње није по пра ви ли ма кул ту ре, 
али можда је боље зао би ћи јед но 
пра ви ло лепог пона ша ња и мисли ти 
на здра вље дома ћи на који вас при
ма у госте. У пре во ду, у чију год кућу 
иде те, оба ве зно се изуј те. Шта опет 
си обу вен ушао? Па, ја баш о томе 
пишем! Сра мот но!

Како зна ти где се изу ва ти, а где не? Мало пси-
хо а на ли зе није на одмет. На при мер иде те у 
неку посе ту, суво вре ме, пра ши на, а на први 
поглед обу ћа вам је чиста. На ула ску у кућу, 
стан чека вас дома ћи ца и већ у рука ма држи 
кућ не папу че, што је знак да тре ба да се изу је-
те, ви то може те да игно ри ше те, само је пита-
ње када ће вас поно во позва ти

МИТРОВАЧКА БИ БЛИ О ТЕ КА

Про мо ци ја књи ге

Про шлог пет ка, 11. ма ја, у ор га ни за ци
ји Удру же ња Ср ба из Хр ват ске је у ми тро
вач кој Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић“ 
одр жа на про мо ци ја књи ге „Кон грес Ср ба 
у За гре бу 1945. го ди не, од кон сти ту тив ног 
на ро да до на ци о нал не ма њи не“ ауто ра др 
Мом чи ла Ди кли ћа. При сут ни ма се по ред 
ауто ра, ис пред удру же ња „Ми лу тин Ми лан
ко вић“ обра тио Ми лен ко Та у ша но вић, а за 
му зич ки део про гра ма био је за ду жен Хај
ру дин Дур ма но вић. 

 
ПУ ПЧЕ ЛИ ЦА

Фе сти вал тра ди ци је

У су бо ту, 12. ма ја, у ми тро вач ком по зо ри
шту „До бри ца Ми лу ти но вић“ одр жан је 
Фе сти вал на род не тра ди ци је у ор га ни за ци
ји ПУ Пче ли ца. На фе сти ва лу су, по ред 
ма лих ми тров ча на, при су ство ва ла де ца из 
Те ме ри на, Жи ти шта, Ири га, Ин ђи је и Те ми
шва ра. Пре са мог по чет ка фе сти ва ла ор га
ни зо ван је и све ча ни де фи ле уче сни ка ко ји 
се кре тао од објек та „Бу ба ма ра“ у на се љу 
„Ма ти је Ху ђи“, ули цом Кра ља Пе тра I, све 
до по зо ри шта. Н. М.  

ОШ „Б.П. ПИН КИ“

Деч ји крос

На Сав ском кеју код ресто ра на „Про бус“ 
про шлог пет ка 11. маја одр жан је деч ји крос 
на којем су нај пре трча ли пред школ ци, а 
затим и уче ни ци Основ не шко ле „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“. 

Дирек тор шко ле Игор Дошен рекао је да 
је реч о кро су пред ви ђе ном настав ним пла
ном и про гра мом, који је и део Кро са Радио 
теле ви зи је Срби је, на којем је уче ство ва ло 
око 500 уче ни ка Пин ки је ве шко ле, као и око 
120 пред шко ла ца. А. Ћ.
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Јар ков ци: Борац – Цар Урош 
4:1; Мара дик: Сло га (М) – Пла
ни нац 4:1; Чор та нов ци: ЧСК – 
Фру шко го рац 4:2; Кру ше дол: 
Кру ше дол – Сло га (К) 3:1; Ириг: 
Рад нич ки – Дунав 1:1.

01. Кру ше дол 15 12 2 1 52:15 38
02. ЧСК 15 12 1 2 42:14 37
03. Сло га (К) 15 9 3 3 28:19 30
04. Дунав 15 7 4 4 34:18 25
05. Рад нич ки 15 6 7 2 28:15 25
06. Сло га (М) 15 7 1 7 37:26 22
07. Фру шко го . 15 2 6 7 18:32 12
08. Пла ни нац 15 3 2 10 22:40 11
09. Цар Урош 15 1 3 11 13:52 6
10. Борац 15 1 1 13 14:57 4

Гор њи Мила но вац: Мета лац 
– ТСЦ 1:1; Доба нов ци: Будућ
ност – ЧСК Пива ра 1:1; Вра ње: 
Дина мо – Јаго ди на 3:0; Бежа-
ни ја: Бежа ни ја – Син ђе лић 1:0; 
Нови Сад: Про ле тер – Нови 
Пазар 5:0; Пирот: Рад нич ки (П) 
– Рад нич ки (К) 2:1; Пара ћин: 
Тем нић – Теле оп тик 1:3; Ужи це: 
Сло бо да – Инђи ја су игра ли у 
поне де љак.

01. Про ле тер 27 18 4 5 57:23 58
02. Дина мо 27 18 2 7 40:22 56
03. Мета лац 27 15 6 6 36:18 51
04. ТСЦ 27 12 9 6 37:21 45
05. Инђи ја 26 11 6 9 27:23 39
06. Бежа ни ја 27 10 9 8 31:29 39
07. Син ђе лић 27 11 6 10 25:28 39
08. Н. Пазар 27 9 10 8 24:29 37
09. Теле оп тик 27 9 9 9 37:29 36
10. Будућ ност 27 9 9 9 30:27 36
11. Рад нич ки (К) 27 10 6 11 29:30 36
12. Сло бо да 26 9 5 12 21:29 32
13. Рад нич . (П) 27 7 6 14 24:35 27
14. Тем нић 27 6 7 14 24:39 25
15. ЧСК Пива ра 27 4 10 13 27:44 22
16. Јаго ди на 27 2 6 19 12:55 12

При гре ви ца: Брат ство 1946 
– Бечеј 1918 2:2; Кула: Оџа ци 
– Дина мо 1945 3:2; Бео чин: 
Цемент – Црве на Зве зда 1:2; 
Нови Банов ци: Омла ди нац – 
Мла дост (БЈ) 4:1; Зре ња нин: 
Рад нич ки (З) – Борац 0:2; Субо-
ти ца: Бач ка 1901 – Рад нич ки 
(НП) 0:1; Срем ска Митро ви ца: 
Рад нич ки (СМ) – Рад нич ки (Ш) 
6:0; Пан че во: Желе зни чар – 
Дунав 1:1.

01. Бечеј 26 21 2 3 71:20 65
02. Брат ство 26 15 5 6 48:20 50
03. Дина мо 26 16 2 8 45:21 50
04. Рад ни. (НП) 26 15 1 10 38:28 46
05. Борац 26 12 6 8 40:31 42
06. Желе зни чар 26 11 5 10 31:24 38
07. Оџа ци 26 11 5 10 40:36 38
08. Рад ни. (З) 26 12 2 12 45:44 38
09. Цемент 26 12 2 12 34:35 38
10. Омла ди нац 26 11 4 11 37:35 37
11. Мла д. (БЈ) 26 10 5 11 35:42 35
12. Ц. Зве зда 26 9 4 13 32:44 31
13. Дунав 26 8 5 13 37:54 29
14. Бач ка 26 7 5 14 30:44 26
15. Рад ни. (СМ) 26 7 4 15 32:42 25
16. Рад ни. (Ш) 26 2 1 23 14:89 7

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

Мар тин ци: Борац (М) – Гра
ни чар 1923 2:1; Кле нак: Борац 
(К) – Хрт ков ци 7:2; Попин ци: 
Напре дак – Желе зни чар 0:2; 
Рума: Први Мај – Љуко во 6:0; 
Доњи Товар ник: Сло бо да – 
Пар ти зан 4:0; Путин ци: ПСК – 
Сло вен 3:2; Врд ник: Рудар – 
Под ри ње 1:3; Голу бин ци: 
Јадран – Будућ ност 3:1.

01. Под ри ње 26 22 1 3 80:19 67
02. Сло бо да 26 20 1 5 51:17 61
03. Први Мај 26 18 6 2 69:17 60
04. Желе зни ч. 26 14 5 7 48:23 47
05. ПСК 26 10 8 8 36:31 38
06. Борац (К) 26 10 6 10 42:37 36
07. Гра ни чар 26 11 3 12 38:46 36
08. Пар ти зан 26 11 3 12 38:43 33
09. Будућ ност 26 9 4 13 44:42 31
10. Рудар 26 10 2 14 39:49 31
11. Напре дак 26 9 3 14 30:45 30
12. Борац (М) 26 8 5 13 28:46 29
13. Јадран 26 9 2 15 25:48 28
14. Сло вен 26 7 5 14 35:49 26
15. Љуко во 26 6 2 18 20:60 20
16. Хрт ков ци 26 4 4 18 33:84 15

Буђа нов ци: Мла дост – Фру
шко го рац 1:1; Шашин ци: Сло
бо да – Бре стач 5:2; Рума: Фру
шка Гора – Полет 1:1; Пећин ци: 
Доњи Срем 2015 – Бикић Дол 
1:1; Рав ње: Зека Буљу ба ша – 
Гра ни чар (О) 2:0; Вишњи ће во: 
Хај дук – Доњи Петров ци 0:0; 
Срем ска Митро ви ца: Митрос 
– Напре дак 0:2; Кузмин: Гра ни
чар (К) – Сло га 1:3.

01. Сло га (Е) 26 17 7 2 54:15 58
02. Борац (Ш) 26 17 6 3 61:29 57
03. Кабел 26 17 6 3 47:24 57
04. Једин ство 26 15 11 0 53:16 56
05. Хај дук (Д) 26 11 6 9 33:30 39
06. Сло га (Т) 26 11 5 10 30:33 38
07. Хај дук (Ч) 26 10 4 12 46:41 34
08. Борац (НС) 26 10 3 13 27:36 33
09. Поду на вац 26 9 5 12 42:44 32
10. Хај дук (Б) 26 10 2 14 31:37 32
11. Сре мац 26 9 4 13 34:46 31
12. Сла ви ја 26 7 6 13 33:54 27
13. Југо вић 26 7 5 14 30:46 26
14. ЛСК 26 7 4 15 42:69 25
15. Купи но во 26 5 6 15 20:44 21
16. Индекс 26 3 6 17 20:39 15

Ваши ца: Напре дак – Ерде
вик 2017 1:1; Гиба рац: Син ђе
лић – Јед но та 9:0; Јаме на: Гра
ни чар – Једин ство (М) 4:2; 
Бачин ци: ОФК Бачин ци – Сре
мац 1:2; Бин гу ла: ОФК Бин гу ла 
– Оби лић 1993 1:3; Батров ци: 
Омла ди нац – Једин ство (Љ) 
3:2.

01. Оби лић 18 15 1 2 67:17 46
02. Напре дак 18 13 3 2 46:18 42
03. Ерде вик 18 13 3 2 41:16 42
04. Син ђе лић 18 9 3 6 45:31 30
05. Сре мац 18 8 3 7 46:32 27
06. Једин с. (М) 18 8 2 8 30:31 26
07. Јед но та 18 8 2 8 37:39 26
08. ОФК Бачин. 18 7 4 7 34:31 25
09. Омла ди нац 18 5 0 13 30:57 15
10. Гра ни чар 18 4 3 11 23:54 15
11. ОФК Бин г. 18 3 3 12 17:45 12
12. Једин с. (Љ) 18 1 1 16 21:66 4

Шатрин ци: 27.Окто бар – 
Фру шко го рац 3:6; Пла ти че во: 
Једин ство (П) – Полет 2:1; 
Павлов ци: Мла дост – Једин
ство (Ру) 1:4; Вогањ: Сло га – 
Сре мац 3:1; Кра љев ци: Једин
ство (К) – Гра ни чар 7:3; Сте ја-
нов ци: Борац – Вој во ди на 2:4.

01. Сло га 18 14 1 3 64:17 43
02. Једин с. (Ру) 18 13 2 3 41:17 41
03. Сре мац 18 12 2 4 52:21 38
04. Једин с. (К) 18 12 1 5 50:28 37
05. Једин с. (П) 18 11 2 5 46:22 35
06. Полет 18 8 5 5 38:24 29
07. Фру шко го. 18 8 4 6 40:38 28
08. Гра ни чар 18 7 0 11 37:50 21
09. Вој во ди на 18 5 2 11 26:45 17
10. Борац 18 3 2 13 23:64 11
11. 27.Окто бар 18 2 1 15 19:57 7
12. Мла дост 18 1 2 15 14:67 5

Кру ше вац: Напре дак – Чука
рич ки 3:2; Нови Сад: Вој во ди на 
– Црве на Зве зда 1:2; Бео град: 
Вождо вац – Пар ти зан 2:1; 
Субо ти ца: Спар так ЖК – Рад
нич ки 2:0; Шабац: Мачва – 
ЈаворМатис 1:2; Чачак: Борац 
– Рад ник 2:0; Бео град: Рад – 
Земун 3:2; Луча ни: Мла дост – 
ОФК Бач ка 1:3.

Сибач: Сло вен – Ловац 3:4; 
Огар: Шумар – Хај дук 1932 3:1; 
Деч: Сре мац – Мла дост 0:4; 
Аша ња: Каме ни – Витез 4:0.

01. Хај дук 13 11 0 2 42:14 33
02. Шумар 13 11 0 2 37:12 33
03. Мла дост 13 9 1 3 31:11 28
04. Каме ни 13 6 0 7 23:20 18
05. Сре мац 13 5 1 7 21:26 16
06. Ловац 13 5 1 7 25:40 16
07. Витез 13 2 2 9 19:45 8
08. Сло вен 13 0 1 12 11:41 1

Ноћај: Ноћај – Напре дак 4:0; 
Заса ви ца: Сло га (З) – Борац 
(ВР) 3:2; Лежи мир: Пла ни нац 
– БСК 1:3Сре мје био Сло бо дан.

01. БСК 10 8 2 0 43:6 26
02. Срем 9 5 2 2 23:8 17
03. Сло га (З) 9 5 2 2 18:16 17
04. Пла ни нац 11 4 2 5 19:21 14
05. Ноћај 9 3 2 4 19:23 11
06. Борац (ВР) 10 2 1 7 12:30 7
07. Напре дак 10 1 1 8 9:39 4

01. Полет 25 16 5 4 65:22 53
02. Напре дак 25 14 8 3 59:13 50
03. Д. Петров ци 25 14 6 5 69:22 48
04. Мла дост 25 13 5 7 46:28 44
05. Доњи Срем 25 12 7 6 46:28 43
06. Гра ни ч. (О) 25 13 2 10 36:39 40
07. Митрос 25 11 5 9 38:37 38
08. Ф. Гора 25 11 5 9 39:40 38
09. Бикић Дол 25 10 6 9 36:29 35
10. Фру шко г. 25 8 6 11 35:40 30
11. З. Буљу ба. 25 8 5 12 34:41 29
12. Сло га 25 8 4 13 36:52 28
13. Хај дук 25 7 8 10 37:35 27
14. Бре стач 25 7 6 12 31:58 27
15. Сло бо да 25 4 2 19 31:91 14
16. Гра ни чар (К) 25 2 4 19 18:81 9

09. Мла дост 36 11 11 14 43:49 26
10. Земун 36 11 9 16 38:45 25
11. Мачва 36 11 7 18 37:51 25
12. Рад ник 36 12 7 17 39:59 25
13. Рад 36 10 5 21 39:63 25
14. Јавор 36 10 5 21 32:56 23
15. ОФК Бач ка 36 10 7 19 38:62 22
16. Борац 36 7 5 24 29:69 15

01. Ц. Зве зда 36 31 4 1 91:18 57
02. Пар ти зан 36 22 8 6 69:33 40
03. Спар так ЖК 36 18 7 11 62:47 37
04. Рад нич ки 36 17 8 11 59:50 34
05. Вождо вац 36 16 8 12 47:37 33
06. Чука рич ки 36 16 9 11 53:38 32
07. Напре дак 36 14 8 14 56:51 30
08. Вој во ди на 36 13 8 15 37:42 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

Уче ни ци сред ње шко ле „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ из Инђи
је поста ли су држав ни прва ци 
школ ског првен ства у фут са лу, 
након што су у фина лу побе
ди ли еки пу из Вра ња резул та
том 6:3. На так ми че њу које је 
одр жа но у четвр так, 10. маја у 
Пиро ту, уче ство ва ло је укуп
но осам еки па међу који ма 
су инђиј ски уче ни ци дошли 
до фина ла и осво ји ли злат ну 
меда љу и побед нич ки пехар. 

Еки па Сред ње шко ле „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ у полу фи
на лу је изво је ва ла побе ду од 

5:4 над Нишли ја ма, док су у 
фина лу савла да ли Вра њан це. 
Под се ти мо да су недав но мла
ди фуд ба ле ри уче ство ва ли на 
међу о кру жном школ ском првен
ству у Инђи ји када су побе ди ли 
вршња ке из Бога ти ћа резул та
том 8:4, а пре тога су у полу фи
на лу побе ди ли одлич ну еки пу 
Еко ном ске шко ле, која је важи
ла за фаво ри та, када су мом
ци одне ли побе ду 7:2. Успех на 
так ми че њу им је била ула зни ца 
на држав но првен ство у Пиро ту, 
где су избо ри ли сам врх.

М. Ђ.

СШ „ДР ЂОР ЂЕ НАТО ШЕ ВИЋ“

Држав ни прва ци у фут са лу
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ми тро вач ки ка ра те мај стор

Да на 28. апри ла ове го ди не, у Мо
ста ру је све ча но обе ле же на 50. го
ди шњи ца по сто ја ња Карате клу ба 

Мостар. Том приликом су Или ја Јор га 
и Му ста фа Исо вић за јед но са Ни ко лом 
Милојевићем из Сремске Митровице 
добили злат не пла ке те од Спорт ског 
са ве за Гра да Мо ста ра као његови 
оснивачи и пр ви осва ја чи ме да ља. Ове 
пла ке те до каз су њи хо вих вр хун ских 
оства ре ња у овом спор ту. 

– Оду ше вљен сам до че ком ко ји су 
нам при ре ди ли. За и ста сам остао без 
ре чи. За при сут не су при ре ђе ни ско
ко ви са ста рог мо ста у Не ре тву где су 
ска ка чи у ру ка ма др жа ли упа ље не ба
кље, а по том и ва тро мет. Ово при зна ње 
за ме не за и ста зна чи мно го – из ја вио 
је Ни ко ла Милојевић из ра зив ши за
хвал ност тре не ру у КК Мо стар Са ли ху 
Гр би ћу, чи ја про мо ци ја мо но гра фи је о 
овом клу бу је та ко ђе одр жа на у окви ру 
ма ни фе ста ци је. 

Го то во да не ма Ми тров ча ни на ко ји 
ни је чуо за Ка ра те клуб Сир ми јум. Мно
ги на ши ка ра ти сти ов де су на у чи ли сво
је пр ве по те зе, осво ји ли сво је пр ве ме
да ље и на ста ви ли успе шно да се ба ве 
овим спор том. Све ово Ми тров ча ни ма 
је до бро по зна то, али, ако се по гле да 
уна зад, чи ни се да смо по ма ло за бо
ра ви ли пи о ни ре овог спор та у на шем 
гра ду. Је дан од њих је и поменути Ни
ко ла Ми ло је вић, пр ви мај стор ка ра теа у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

Ка ко је из ја вио за на ше но ви не, ка
ра те ом је по чео да се ба ви као сту дент 
1968. го ди не у Ка ра те клу бу Мо стар у 
исто и ме ном гра ду, дру гом клу бу осно
ва ном у Бо сни и Хер це го ви ни. 

Не мо гу ће је на бро ја ти све ме да ље и 
при зна ња ко ја је Ни ко ла то ком сво је ка
ри је ре осво јио, а ка кав је ка ра ти ста био 
у при лог го во ри по да так да је, узев ши у 
об зир по ме ну то, сво је вре ме но био нај
бо љи те шкаш у та да шњој БиХ и СФРЈ. 

– Ка да сам ди пло ми рао на Ма шин
ском фа кул те ту, пре шао сам у Тре
би ње, где сам осно вао Ка ра те клуб 
Ле о тар. Та мо сам био пр ви мај стор ка
ра теа. 1977. го ди не до ла зим у Срем ску 
Ми тро ви цу и пре у зи мам Ка ра те клуб 
Сир ми ум, где сам та ко ђе био пр ви мај
стор у гра ду. У том пе ри о ду на пут сам 
из вео ве ли ки број мај сто ра ка ра теа и 
мно ги од њих су баш ту на у чи ли сво је 
пр ве по те зе – ре као је Ни ко ла и до дао 
да је овај клуб во дио све до 1988. го
ди не, ка да је пре стао да се ба ви ка ра
те ом. 

У свом пр вом клу бу у Мо ста ру Ни
ко ла је до ско ро био за бо ра вљен, али 
је та не прав да ис пра вље на пре не ко
ли ко го ди на и пре пет го ди на по зван је 
на про сла ву 45. го ди шњи це по сто ја ња 
клу ба, где је ње го вом ру ко вод ству до
ста вио број не по дат ке о жи во ту клу ба у 
ње го во вре ме. 

 Н. Ми ло ше вић

Ни ко ла Ми ло је вић са при зна њем из Мо ста ра и мо но гра фи јом Сли ка са бор бе из сту дент ских да на

СТРЕ ЉА ШТВО

Злат ни Дејан Јокић
У неде љу 13. маја, у Јаме ни је орга ни зо ван све ча

ни дочек за Деја на Јоки ћа, чла на побед нич ког тима 
Срби је, који је на свет ском првен ству у пара стре

ља штву у Јужној Коре ји, осво јио екип но зла то у гађа њу 
вазду шном пушком из леже ћег ста ва. По поврат ку Јоки ћа 
из Јужне Коре је, у род ном селу Јаме на, све ча но су га доче
ка ли род би на, при ја те љи, мешта ни, као и пред став ни ци 
месне зајед ни це и локал не само у пра ве. На постиг ну том 
резул та ту у пара стре ља штву, Јоки ћу је чести тао заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид Зоран Семе но вић и гене рал ни 
секре тар Бран ко Нова ко вић, који су му обе ћа ли да ће се 
потру ди ти да му обез бе де што боље усло ве за његов рад и 
даљи напре дак.
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Јел видео неко Бане та?

За мање од месец дана почи ње 
Свет ско првен ство у фуд ба лу. 
Дога ђај који се жељ но исче ку је 

јед ном у чети ри годи не, нави ја чи 
Срби је доче ку ју поме ша них осе ћа ња. 
Мно го се тога изде ша ва ло у послед
њих неко ли ко месе ци. Читав фуд бал
ски свет се исчу ђа вао неким неве ро
ват ним поте зи ма фуд бал ских маго ва 
који воде наш Савез и репре зен та ци
ју.

Прво је сме њен селек тор који нас је 
одвео на Свет ско првен ство и на 
њего во место дове ден Мла ден Крста
јић, човек који нијед ну еки пу ника да 
није водио пре наше репре зен та ци је. 
Неки злоб ни ци су одмах пову кли 
пара ле лу са госпо ђом пре ми јер ком и 
укра сном биљ ком са којом је поре де. 
Неки кажу, тако нам и тре ба када нам 
Савез води човек који никад није шут
нуо мач ку с пра га а не лоп ту.

Затим је ново по ста вље ни селек тор 
забли стао сме нив ши дуго го ди шњег 
капи те на Бра ни сла ва Ива но ви ћа, 
игра ча који је изјед на чио рекорд Саве 
Мило ше ви ћа по бро ју насту па за 
репре зен та ци ју (102), а фали му још 
само јед на утак ми ца да изјед на чи 
рекорд Деја на Стан ко ви ћа. Уче шћем 
на Мун ди ја лу, Бане би постао играч 
са нај ви ше насту па за наци о нал ну 
селек ци ју. Ал не лези вра же. Мудри 
Крста јић је решио да ража лу је Бане та 

и оду зме му капи тен ску тра ку због 
свих пре ђа шњих заслу га. Зли јези ци 
кажу да се иза тога кри је лоби који 
жели да га спре чи да обо ри Стан ко ви
ћев рекорд. Коли ко год то зву ча ло 
банал но, апсурд но, бизар но, ништа 
нас не може изне на ди ти у нашем 
фуд ба лу. Крста јић је обја снио овај 
гени ја лан потез тврд њом да хоће да, 
пази сад, „раз мр да еки пу„?! Пита ње је 
само од чега да је раз мр да, веро ват
но од пла сма на на Свет ско првен
ство. После све га тога нам је сти гла и 
вест да је Бане повре ђен, да је завр
шио сезо ну и да се његов наступ на 
Свет ском дово ди у пита ње. Да иро ни
ја буде већа, с обзи ром на то да нам 
је чита ва одбра на повре ђе на и 
неспрем на, нови капи тен Алек сан дар 
Кола ров ће изгле да једи ни бити спре
ман да ста не у послед њи ред.

И на кра ју, пре неки дан се у меди
ји ма поја вио зва нич ни спот репре зен
та ци је за Мун ди јал. Оно што је сви ма 
одмах запа ло за око је да у спо ту 
нема Бра ни сла ва Ива но ви ћа. Да ли је 
то само слу чај ност, оста је да се види. 
Да пара фра зи рам јед ног нашег тви те
ра ша: Репре зен та ци ја коју шаље мо 
уз спот у ком су сло ве нач ки кафан ски 
народ њак и јеф ти на копи ја Лај ба хо ве 
паро ди је тота ли та ри зма, нема шта да 
изгу би.

С. Крсмановић

Мудри Крста јић је решио да ража лу је Бане та и 
оду зме му капи тен ску тра ку због свих пре ђа-
шњих заслу га. Зли јези ци кажу да се иза тога 
кри је лоби који жели да га спре чи да обо ри 
Стан ко ви ћев рекорд. Коли ко год то зву ча ло 
банал но, апсурд но, бизар но, ништа нас не може 
изне на ди ти у нашем фуд ба лу

СБК РУМА

Два зла та
за Румља не

На Првен ству Срби је за јуни о ре и 
сени о ре у аса ут сава теу чла но ви 
СБК „Рума“  сени ор Дамјан Мар ко
вић, у кате го ри ји до 75 кило гра ма и 
јуни ор Мар ко Вида ко вић, у кате го
ри ји до 80кг осво ји ли су злат не 
меда ље.

Првен ство је одр жа но у Спорт
ском цен тру Обре нов цу 13. маја. 

Дамјан Мар ко вић је у фина лу 
побе дио Фили па Радо ва но ви ћа из 
Обре нов ца а Мар ко Вида ко вић је 
био бољи од Мар ка Сута ре из Бео
гра да. 

Њих дво ји ца су без пора за ове 
годи не, а Дамја на Мар ко ви ћа оче
ку је наступ за репре зен та ци ју на 
Европ ском првен ству за сени о ре у 
кате го ри ји до 70 кило гра ма у ком
бат сава теу. 

Европ ско првен ство ће се одр жа
ти од 14.  до 17. јуна код фран цу
ског гра да Тулу за. 

 На кадет ско Европ ско првен ство 
у аса ут сава теу се пла си рао још 
један члан СБК „Рума“   Нико ла 
Ракић. Он се так ми чи у кате го ри ји 
до 75 кило гра ма а кадет ско првен
ство ће се одр жа ти у Ловер ва лу, у 
Бел ги ја од 29. и 30. јуна.

– Нада мо се да ће наш клуб и 
ове као и про шле годи не бити 
првак држа ве у сава теу у укуп ном 
пла сма ну и да ћемо поно ви ти 
резул тат са међу на род фних так ми
че ња из про шле гори не када смо 
осво ји ли чак 12 меда ља  пет злат
них, чети ри сре бре не и три брон за
не меда ље, каже тре нер Мио драг 
Ракић.

Дамјан и Мар ко
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че тајан стве не 
ситу а ци је или неке 
дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те тешку 
хра ну и више се кре ћи те. 

БИК: Сарад ни ци 
има ју добре суге сти
је, при хва ти те нове 
иде је које гаран ту ју 

боље резул та те или неси гур ност 
у зајед нич ком посло ва њу. Сусрет 
са јед ном осо бом тре нут но делу
је врло поуч но и под сти цај но у 
сва ком погле ду. Делу је те пома ло 
узне ми ре но. Недо ста ју вам неки 
сна жни емо тив ни под сти ца ји, 
како бисте свој љубав ни живот 
учи ни ли довољ но инте ре сант
ним. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема 
раз ло га да се пово ди
те за лажним ути сци
ма или да вас неко 

зава ра ва погре шном при чом о 
новим послов ним при ли ка ма. 
Уко ли ко трпи те послов ни неу
спех, раз ми сли те о неким алтер
на тив ним могућ но сти ма које вам 
сто је на рас по ла га њу. Суви ше 
јаки изли ви стра сти вас наво де 
на погре шан избор. 

РАК: Нове ком пли ка
ци је на послов ној 
сце ни про из и ла зе из 
поку ша ја да се оства

ри зајед нич ки дого вор око рас по
де ле инте ре са. Нема раз ло га да 
пона вља те при чу која не оста
вља пози ти ван одјек на ваше 
сарад ни ке. Посве ти те више 
пажње воље ној осо би и зајед
нич ким пла но ви ма које има те. 
Оче ку је вас при јат но изне на ђе
ње. У сјај ној сте пси хо  физич кој 
фор ми. 

ЛАВ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви ше 
раз ме тљи во у сусре ту са сарад
ни ци ма, већ затра жи те нечи ју 
подр шку. Бри не те без пра вог 
пово да, парт нер тре нут но можда 
не жели да вам пове ра ва сво је 
мисли и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Пажљи ви
је ана ли зи рај те ком
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства ри 
које зах те ва ју кре а тив но раз ми
шља ње или одре ђе ну фазу 
инку ба ци је, пре него што доне
се те неку конач ну одлу ку. При
ме ћу је те да неко у вама побу ђу
је вели ко инте ре со ва ње и да 
вас асо ци ра на при јат не успо
ме не. 

ВАГА: Делу је те врло 
про ми шље но и про
ве ра ва те раз ли чи те 
инфор ма ци је које ути

чу на послов не пре го во ре. Оба
зри вост је пожељ на, али нема 
раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру га
чи је ста во ве. Поне кад посту па те 
суви ше стро го пре ма осо би која 
има добру наме ру, али не успе ва 
у пот пу но сти да вам доча ра сво је 
емо тив не дожи вља је. 

ШКОР ПИ ЈА: Потре
бан вам је додат ни 
опрез у сусре ту са 
сарад ни ци ма и при

ли ком про це не нових послов них 
при ли ка. Нема потре бе да скре
ће те пажњу на себе или да ула
зи те у неке сум њи ве пре го во ре. 
Тре нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

СТРЕ ЛАЦ: Посто је 
ства ри које не тре ба 
да чини те у афек ту 
или на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која одго
ва ра вашем уку су.

ЈАРАЦ: Заин те ре со
ва ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну одлу
ку, саслу шај те сво је сарад ни ке и 
при хва ти те кори стан савет. Неко 
вас инспи ри ше на додат но анга
жо ва ње и добро рас по ло же ње. 
Освр ни те се око себе, јер увек 
посто је насме ја на лица. 

ВОДО ЛИ ЈА: Поне кад 
све изгле да тако 
рела тив но, сто га 
немој те доно си ти 

закљу чак на осно ву првог ути ска 
и без кон сул та ци је са бли ским 
сарад ни ци ма. Осло ни те се на 
нечи ји савет и на зајед нич ку про
це ну. Важно је да пра вил но 
дефи ни ше те сво је циље ве. Неко 
име сна жно да уста ла са ваше 
мисли и осе ћа ња. Потру ди те се 
да испу ни те парт не ро ва оче ки ва
ња. 

РИБЕ: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни ра
ње у дру штву сарад
ни ка и немој те при ча

ти о ства ри ма које можда пред
ста вља ју ризик за веше послов
не инте ре се. Потреб но је да 
сми сли те неку резер вну вари јан
ту, јер увек посто ји фак тор изне
на ђе ња. Буди те про ми шље ни и 
уздр жа ни пред бли ском осо бом. 
Пажљи ви је ана ли зи рај те свог 
парт не ра. 

VREMEPLOV
16. мај

1881. У око ли ни Бер ли на у са о
бра ћај пу штен пр ви елек трич
ни трам вај. 
1917. У Јон ском мо ру код Кр фа 
уто пио се срп ски пи сац Вла ди
слав Пет ко вић Дис.
1972. Пред сед ни ци СФРЈ и 
Ру му ни је Јо сип Броз Ти то и 
Ни ко лае Ча у ше ску у рад пу сти
ли хи дро е нер гет ски си стем 
“Ђер дап” на Ду на ву

17. мај
1749. Ро ђен ен гле ски ле кар 
Едвард Џе нер, про на ла зач 
вак ци не про тив ве ли ких бо ги
ња. 
1917. У Ни ци умро срп ски вој
во да Ра до мир Пут ник, про сла
вље ни вој ско во ђа у бал кан
ским ра то ви ма и у Пр вом свет
ском ра ту. Ру ко во дио је по вла
че њем срп ске вој ске 1915. и 
ус пео да осу је ти на ме ре 
не мач ке Вр хов не ко ман де да 
је оп ко ли и уни шти

18. мај
1804. На по ле он Бо на пар та 
про гла шен за ца ра Фран цу ске. 
У де цем бру кру ни сан као 
На по ле он И. 
1998. Вла да САД под не ла 
ве ли ку ту жбу про тив кор по ра
ци је “Мај кро софт” због мо но по
ла.

19. мај
1906. Ита ли јан ски краљ и 
швај цар ски пред сед ник зва
нич но отво ри ли “Сим плон”, 
ту нел кроз Ал пе ко јим су по ве
за не Ита ли ја и Швај цар ска. 
1928. Ро ђен кам бо џан ски дик
та тор Са лот Сар, по знат као 
Пол Пот. То ком ње го ве вла да
ви не по би је но ви ше од ми ли он 
љу ди

20. мај
1349. До нет Ду ша нов за ко ник, 
ко јим су утвр ђе на оп шта на че
ла уре ђе ња срп ске др жа ве. 
1498. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Вас ко да Га ма сти гао у лу ку 
Ка ли кат, на ју го за па ду Ин ди је, 
от крив ши но ви мор ски пут око 
Рта до бре на де. 
1985. Филм “Отац на слу жбе
ном пу ту” ју го сло вен ског ре жи
се ра Еми ра Ку сту ри це осво јио 
је “Злат ну пал му” на фе сти ва
лу у Ка ну

21. мај
1894. Краљ Алек сан дар Обре
но вић уки нуо ли бе ра лан устав 
из 1888. и вра тио на сна гу 
Устав из 1869. 
1982. Бри тан ске тру пе се ис кр
ца ле на Фо кланд ска остр ва, 
ко ја је оку пи ра ла Ар ген ти на, у 
нај ве ћој вој ној ак ци ји Лон до на 
од Су ец ке кри зе 1956

22. мај
1907. Ро ђен ен гле ски по зо ри
шни и фим ски глу мац, ре жи сер 
и про ду цент Ло ренс Оли ви је.
1939. Хи тлер и Му со ли ни пот
пи са ли “Че лич ни пакт” о де се
то го ди шњем вој ном и по ли тич
ком са ве зу Не мач ке и Ита ли је. 

HOROSKOP

Сре да, 16. (3) мај 
Све ти муче ни ци Тимо теј и Мавра 
(Ода ни је Вас кр са)

Четвр так, 17. (4) мај 
Ваз не се ње Господ ње – Спа сов
дан 

Петак, 18. (5) мај
Све та вели ко му че ни ца Ири на, 
Пећ ка ико на Пре све те Бого ро ди
це 

Субо та, 19. (6) мај 
Пра вед ни Јов; Пре нос мошти ју 
Све тог Саве

Неде ља, 20. (7) мај 
Поја ва Часног Крста у Јеру са ли
му

Поне де љак, 21. (8) мај 
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Јован Бого слов

Уто рак, 22. (9) мај 
Пре нос мошти ју Све тог оца 
Нико ла ја

Crkveni
kalendar

• Поља где су наши вели-
ка ни чува ли овце про-
гла ше на су за наци о нал-
не пар ко ве.
• Бати на има два кра ја и 
оба су на нашој стра ни.
• Гле да но из нашег угла 
– сате ра ни смо у ћошак.

Кр ме на дле
са пре ли вом

Састојци: 4 кре ме на дле, 750 
гр кром пи ра, 150 гр бу ко ва ча или 
шам пи њо на, ма ло мла дог лу ка 
или пра зи лу ка, по ла ча ше ки се ле 
па вла ке, ка ши ка бу те ра, пер шун, 
сенф, би бер, уље, со.

Припрема: Кре ме на дле ма ло 
из лу па ти туч ком за ме со (а мо же 
се одво ји ти и кост, али и не мо ра). 
За тим их тан ко пре ма за ти сен
фом, по со ли ти и по би бе ри ти и 
оста ви ти у фри жи де ру по ла са та. 
За то вре ме на ме ша ви ни бу те ра 
и уља про дин ста ти лук или пра зи
лук и исец ка не пе чур ке. По уку су 
по со ли ти, по би бе ри ти и до да ти 
ки се лу па вла ку. По сле пар ми ну та 
скло ни ти са ва тре и оста ви ти на 
то плом. Ољу штен кром пир ску ва
ти у сла ној во ди и оце ди ти, по ре
ђа ти на тац ну за слу же ње по су ту 
исец ка ним пер шу ном. Кр ме на дле 
ис пе ћи на ро шти љу или у те флон 
ти га њу, по ре ђа ти по ред кром пи ра 
и пре ли ти дин ста ним пе чур ка ма.
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МИТРОВ ЧА НИН МИХАЈ ЛО ИСА КО ВИЋ ШАМ ПИ ОН У КУЛИ НАР СТВУ

Момак који је
„ску вао“ Црну Гору

Док јед но јело не 
уса вр шим, бога ми, 

оде ту доста нов ца, 
кули нар ство је леп, 

али скуп спорт. 
Међу тим, подр шка 
нај ви ше дола зи од 

поро ди це и девој ке 
Мили це, без које 

ништа од ово га не 
би про шло тако 

глат ко, каже
Михај ло Иса ко вић

На Међу на род ном так ми че њу 
кули на ра у Будви у Црној Гори, 
седам на е сто го ди шњи Митров

ча нин Михај ло Иса ко вић, уче ник 
Сред ње еко ном ске шко ле „9. мај“ 
осво јио је злат ну меда љу. На првен
ству у кате го ри ји јуни о ра, уз жесто ку 
кон ку рен ци ју, мла ди кувар из Срем ске 
Митро ви це је савла дао прву „вели ку“ 
пре пре ку у свом зана ту, про био је лед 
на нај бо љи могу ћи начин. 

– Ишао сам као члан Кули нар ске 
феде ра ци је Срби је. У мојој кате го ри ји 
било је пре ко 40 так ми ча ра, од чега 12 
из Срби је. На нивоу целе репре зен та
ци је Срби је осво је но је 12 меда ља. 
Био сам у кате го ри ји за јуни о ре, до 23 
годи не, а хра на мора да садр жи одре
ђе не састој ке, и оце њу ју се, поред 
уку са и изгле да, педант ност, хиги је на 
и про фе си о нал ни рад. Сва ки суди ја 
оце њу је по јед ну кате го ри ју и након 
исте ка пред ви ђе ног вре ме на за пра
вље ње јела, они суми ра ју све ути ске. 
Кон ку рен ци ја није била ни мало лака, 
само из нашег окру же ња уче ство ва ли 
су Маке дон ци, Албан ци и да не набра
јам, углав ном људи који дола зе из 
спе ци фич ног гастро ном ског под не
бља – каже Михај ло Иса ко вић.

Чиста импро ви за ци ја јесте карак те
ри сти ка нај бо љих кува ра, али не само 
њих, већ сва ко га ко има везе са умет
но шћу или спор том, док кули нар ство 
може да се увр сти у оба пој ма. Ипак, 
како би импро ви за ци ја успе ла, нај ва
жни ји је нарав но осе ћај. 

– При пре мао сам теле ћи филе 
пуњен сувим шљи ва ма и козјим 
сиром, на пиреу од бата та, са гар ни
ту ром од жутих, црве них и зеле них 
бабу ра, црве ним луком и Деми глас 
сосом. Деми глас је осно ва за све 
оста ле сосо ве, а доби ја се иску ва ва
њем нај ви ше кости ју, 48 сати се кува 
сос и буде у пра ху, па пошто је базни 
сос, додао сам му мало саф та који је 
остао од биф те ка и мало вина – 
рекао је Михај ло.

Како у Срби ји нема ли број про фе
си ја и хоби ја нажа лост спа да у скуп 

спорт, Михај ло Иса ко вић се морао 
осло ни ти на оне који ће увек ста ти 
иза њега и инве сти ра ти у његов рад и 
тале нат. Он је рекао да је нај ва жни ја 
поро ди ца и осо ба која се воли, чију 
подр шку доби ја без ре зер вно, људи 
који  ће увек бити ту да ужи ва ју у 
зало га ју неке нове Михај ло ве гастро
ном ске пону де.

– На овом првен ству свој наступ 
сам финан си рао полапола са Феде
ра ци јом, како би обез бе ди ли пут и 
сме штај, а што се мојих лич них, 
већих тро шко ва тиче, мно го нов ца 
оде када се при пре мам. Док јед но 
јело не уса вр шим, бога ми, оде ту 
доста нов ца, кули нар ство је леп, али 
скуп спорт. Међу тим, подр шка нај ви
ше дола зи од поро ди це и девој ке 
Мили це, без које ништа од ово га не 
би про шло тако глат ко – поно сан је 
мла ди кувар.

Иако је прак тич но први који је упо
тре био ком би на ци ју састо ја ка у 
побед нич ко јело које је „ску ва ло“ 
Црну Гору, задр жао је его на пра вом 
месту и није одлу чио да јелу да 
назив, бар не још увек.

– Нисам име но вао ово јело, мада 
могу рећи да сам га сми слио ком би
ну ју ћи уку се. Нећу иско ри сти ти ову 
при ли ку да крстим сво је побед нич ко 
јело, стр пи ћу се док патен ти рам про
из вод и јед ног дана, надам се, отво
рим ресто ран – скр о ман је мла ди 
кули нар ски мај стор Михај ло Иса ко
вић. А. Ћосић Михај ло Иса ко вић


