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ИРИГ: КПЗ СРБИ ЈЕ

Злат на знач ка за
Сте ва на Кази ми ро ви ћа
Међу пре ко 160 пред

ло же них кан ди да та, 
жири чији је пред

сед ник био позна ти књи
жев ник Мило ван Вите зо
вић, јед но гла сно је одлу чио 
да ово го ди шња награ да 
„Злат на знач ка“ Кул тур
но про свет не зајед ни це 
Срби је, коју она доде љу је 
зајед но са Мини стар ством 
спољ них посло ва, доби ју 
53 заслу жна лица, а доде
ље не су и чети ри пове ље.

Међу добит ни ци ма 
„Злат не знач ке“ нашао се и 
пред сед ник Општи не Ириг 
Сте ван Кази ми ро вић.

Награ да „Злат на знач
ка“ КПЗ Срби је,  која има 
ста тус уста но ве кул ту ре 
од наци о нал ног зна ча ја, 
доде љу је се од 1976. годи
не за несе би чан, пре дан и 
дуго тра јан рад и ства ра
лач ки допри нос у шире њу 
кул ту ре, а покро ви тељ ове 
награ де је Мини стар ство 
кул ту ре и инфор ми са ња.

Злат не знач ке и пла ке те 
су добит ни ци ма уру че не 
15. маја на све ча но сти која 
је одр жа на у бео град ском 
Народ ном позо ри шту, на 
сце ни „Раша Пла о вић“. 

Пре доде ле добит ни
ци ма и гости ма, из Вла де 
Срби је, дипло мат ског кора, 
пред став ни ка Срп ске ака
де ми је нау ка и умет но сти и  
дирек то ри ма уста но ва кул
ту ре се обра тио Живо рад 
Ајда чић, гене рал ни секре
тар КПЗ Срби је.  

Он је под се тио да ова 
уста но ва доде љу је и јед
ну од нај ве ћих награ да, 
Вуко ву награ ду, потом 
Награ ду за књи жев ну кри
ти ку „Милан Бог да но вић“ и 
„Злат ну знач ку“. 

– Ово го ди шњи добит
ни ци награ де су истак ну
ти умет ни ци, истра жи ва чи 
и науч ни ци, про фе со ри 
уни вер зи те та, нови на ри, 
при вред ни ци и после ни ци 
кул ту ре из Срби је и са свих 
стра на све та. Сви они су 
сје ди ње ни у ства ра ла штву, 
чува њу кул тур не башти
не и љуба ви пре ма сво јој 
домо ви ни, пре ма Срби ји. 
Злат на знач ка ће заси ја ти 
у Аме ри ци, Кана ди, Швај
цар ској, Чешкој, Мађар ској, 

Репу бли ци Срп ској, али и 
Срби ји – рекао је Ајда чић, 
а међу поме ну тим гра до ви
ма у Срби ји је и Ириг.

Међу они ма који су доби
ли ово го ди шњу награ ду 
се нала зе  позна ти глу
мац Све ти слав Гон цић, 
Вла ди мир Гра ић, ком по
зи тор, Алек сан дар Дујин, 
музи чар, Мило мир Марић, 
нови нар, проф. др Татја
на Олу јић, позна та вио ли
нист ки ња, др Вла ди мир 
Реко вић, астро фи зи чар 
који ради у Цер ну, али и 
Анри Гујон, фран цу ски и 

срп ски хума ни тар ни рад
ник. Поме ну ли смо само 
неке.

У име награ ђе них захва
ли ла је Јасна Дими три је
вић, про ду цент, а потом 
је у умет нич ком про гра му 
уче ство вао део добит ни ка 
„Злат не знач ке“, глум ци, 
песни ци и музи ча ри.

 – Ова награ да је вео ма 
зна чај на за мене. Ја сам 
доста годи на радио у кул
ту ри, још као омла ди нац, 
али и касни је, чак 15 годи
на сам био дирек тор Дома 
кул ту ре у Ири гу. Везан сам 

и за рад КУДа у Ири гу, за 
сва кул тур на деша ва ња у 
нашој општи ни и мислим 
да је пре по знат тај мој 
дуго го ди шњи рад. Кул ту ра 
је над град ња, а сви нека
ко више јуре за пара ма, да 
би се неко бавио кул ту ром 
он мора да има енту зи
ја зам, да ради волон тер
ски, ту нема пара, зна чи 
мораш то воле ти. Ја сам 
осно вао и фол клор ну сек
ци ју у КУДу у Ири гу, био 
пред сед ник, дакле све 
што сам радио као мла ђи 
било је веза но за кул ту ру. 
Сада је ово при зна ње за 
мој дуго го ди шњи рад. Ири
шка општи на је мала, али 
сва ке годи не издва ја мо 
одре ђе на сред ства у буџе
ту за кул ту ру, ако тако не 
ради мо сав тај рад кул тур
но умет нич ких дру шта ва и 
уста но ва кул ту ре би замро. 
Ми има мо шест КУДова  
у ири шкој општи ни и они 
опста ју упра во захва љу
ју ћи финан си ја ма наше 
локал не само у пра ве. Ми 
пре по зна је мо њихов рад, а 
они нам то добрим радом 
вра ћа ју – рекао је Сте ван 
Кази ми ро вић, пред сед ник 
ири шке општи не и добит
ник награ де „Злат на знач
ка“. С. Џ.

Живо рад Ајда чић Татја на Олу јић

Сте ван Кази ми ро вић прима награду



323. MAJ 2018.  M NOVINE

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}. 
- God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : 
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na Cu ca ni} * te le fon /

faks 022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la 
Srem ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

УВОДНИК

А Мујо ко жив! 
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Сигур но зна те онај виц о Муји и Хаси, настао у вре
ме када су код нас уве де на пра ви ла о оба ве зном 
вези ва њу поја се ва за вре ме вожње у ауто мо би лу. 

Про шло је од тада доста вре ме на, али ста ри виц ни 
данас није изгу био на акту ел но сти. О томе гово ре и нови 
закон ски про пи си који санк ци о ни шу неса ве сне воза че, 
сув оза че и оста ле уче сни ке у сао бра ћа ју. Виц иде ова ко: 
Хасо није био везан, деси ла се сао бра ћај ка, он изле тео 
кроз шофер шајб ну, сав се угру вао, изгу лио коле на и лак
то ве... сва шта нешто. А  Мујо, који је везао појас, остао 
на месту, ко жив. Сао бра ћај на поли ци ја која мало  мало 
кон тро ли ше пона ша ње уче сни ка у сао бра ћа ју, вео ма 
пази на то да ли се пут ни ци везу ју у вожњи и не окле ва 
да напи ше казну, која доду ше није астро ном ска, али је 
сва ка ко непо треб на. За раз ли ку од поја са чије је вези ва
ње и те како потреб но. Јер, појас гла ву чува.

Зато се гра ђа ни с пра вом пита ју зашто поли ци ја нема 
јед нак трет ман пре ма свим уче сни ци ма у сао бра ћа ју. 

Јед на од наших тема у овом  бро ју гово ри о при ме ру 
срем ских сту де на та који често путу ју Сирмијумбусовим, 
али и дру гим  ауто бу си ма. Пре ма њихо вим све до че њи
ма, ста ње у тим ауто бу си ма је, наро чи то за викен де, 
када сту ден ти путу ју кући и вра ћа ју се на факул те те, 
ради пре да ва ња, слич но „пако ва њу сар ди на“. Јер маса 
пут ни ка про ве де вре ме у путо ва њу сто је ћи на плат фор
ми, без седи шта, јер ауто буш џи ја ма је (по све му суде ћи) 
важни ја зара да него без бед ност пут ни ка у њихо вим 
ауто бу си ма. У поли ци ји кажу да нису над ле жни за ова

кве поја ве кркљан ца на ауто бу ским лини ја ма, док у 
инспек ци ја ма поку ша ва ју тај про блем да пре ба це на 
поли ци ју. Али, ни у јед ном од одго во ра које смо доби ли 
од над ле жних и из поли ци је и из сао бра ћај не инспекције 
нема логич ног обја шње ња. Ако поли ци ја (с пуним пра
вом) има пра во и оба ве зу да зау ста ви сва ког воза ча 
ауто мо би ла и да (као и њего ве сапут ни ке  суво за че) 
казни због невези ва ња поја са, ко је онда одго во ран за 
ауто бус пун пут ни ка који су при ну ђе ни да сто је на плат
фор ми, јер уз кар ту коју су пла ти ли нема ју и седи ште. 
Шта се све може деси ти ако дође до сао бра ћај ке у 
таквом  ауто бу су? 

У сао бра ћај ној инспек ци ји кажу да казне које су про
пи са не за такве пре сту пе нису мале, али их је 
гото во немо гу ће дока за ти. Отпри ли ке, ако неко 

хоће да при ја ви ова кав пре кр шај веро ват но мора да 
буде видо вит и да такву ствар при ја ви уна пред.(?) Што 
се тиче сао бра ћај не поли ци је, како то да она може да 
зау ста ви и казни сва ког воза ча пут нич ког ауто мо би ла, а 
не може да напи ше пре кр шај ну при ја ву ауто буш џи ји који 
вози ауто бус пун пут ни ка натр па них као сар ди не?    

Јер, кад се пут ник у ауто мо би лу не веже, он ризи ку је 
само свој живот. А кад возач ауто бу са натр па гоми лу 
пут ни ка који нема ју места ни за седе ње, коли ко се онда 
живо та ризи ку је? У Сирмијумбусу нису желе ли да одго
во ре нашем нови на ру на пита ња која им је поста вио у 
вези дозво ље ног бро ја пут ни ка који при ма ауто бус.

А дотле, још је акту е лан виц о Муји. 
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85. МЕђУ НА РОД НИ сАјАМ ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ У НОВОМ сАДУ

Дошло време за увођење 
реда у пољопривреду
Од 15 до 21 маја одр

жан  је 85. међу на род
ни пољо при вред ни 

сајам у Новом Саду. На сај
му се пред ста ви ло више од 
1500 изла га ча из 30 зема ља, 
а са про из во ди ма и услу га
ма из обла сти пољо при вре
де 60 зема ља. Мини стар 
пољо при вре де, шумар ства 
и водо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић отво рио је ово
го ди шњи сајам. Поред њега 
отва ра њу су при су сто ва
ли дома ћин сај ма Сло бо
дан Цвет ко вић, покра јин ски 
секре тар за пољопривреду  
Вук Радо је вић, гра до на чел
ник Новог Сада Милош Вуче
вић, амба са дор Фран цу ске, 
земље при ја те ља ово го ди
шњег сај ма Феде ри ко Мон
до ло ни, као и мини стар кли
мат ских про ме на и живот не 
сре ди не Ује ди ње них Арап
ских Еми ра та Тами Алзе ју
ди. Мин стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић иста
као је да му је дра го што 
је ове годи не била вели ка 
заин те ре со ва ност пољо при
вред ни ка за место на сај му.

– Напо кон је дошло вре ме 
да се после финан сиј ске ста
бил но сти сре ди и пољо при
вред ни сек тор и да се после 

дуго годи на стаг на ци је и про
па да ња сада тра жи њива 
више. Мора се нагла си ти да 
су ИМТ и ново сад ски Међу
на род ни сајам сим бо ли срп
ске пољо при вре де. Желим 
да сајам још више расте како 
би срп ска пољо при вре да 

расла. Мора мо да сачу ва мо 
пољо при вре ду ради наше 
деце и да им оста ви мо бољу 
Срби ју – рекао је мин стар 
Бра ни слав Неди мо вић

Дирек тор аген ци је за 
рурал ни раз вој Срем ске 
Митр о ви це Петар Самар џић 

је иста као да су и ове годи не 
орга ни зо ва ли посе ту ново
сад ском сај му за митор вач ке 
пољо при вред ни ке.

–  Обез бе ди ли смо ула зни
це и ауто бу ски пре воз за 200 
пољо при вред ни ка са тери то
ри је гра да Срем ска Митро
ви ца. Овај сајам је нај ве ћи 
агро бизнис дога ђај у земљи. 
Нашим пољо при вред ни ци ма 
је нај зна чај ни ја меха ни за ци
ја, одно сно пољо при вред не 
маши не. Ове годи не на сај му 
маши не су поста вље не на 
тре ћи ни отво ре ног сајам ског 
про сто ра тако да има маши
на за сва чи ји џеп. Нај че шће 
се купу је ковен ци о нал на 
меха ни за ци ја која је јеф ти
ни ја јер се чешће кори сти, 
али са дру ге стра не нај по пу
лар ни ји штан до ви су они где 
је нај ску пља меха ни за ци ја – 
каже Петар Самар џић

Ове годи не на сај му је 
изло жен нај ску пљи екс по нат 
само ход на вади ли ца шећер
не репе, која кошта око 600 
хиља да еура и трак тор гусе
ни чар који кошта око 300 
хиља да еура. Доста изла га
ча је обез бе ди ло и сајам ске 
попу сте за заин те ре со ва не. 
Нај ве ће попу сти су били на 
штан ду агро меха ни ке где 
су се маши не и резер вни 

Бра ни слав Неди мо вић
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дело ви могли купи ти по цени 
нижој за 30 одсто. На сај му 
су тако ђе обзбе ђе ни и спе ци
јал ни усло ви финан си ра ња и 
кре ди ти ра ња тач ни је одре
ђе ни акциј ски попу сти за све 
заин те ре со ва не посе ти о це.

Јова Радо са вље вић ратар 
из Лежи ми ра један од митро
вач ких пољо при вред ни ка 
који је посе тио ово го ди шњи 
сајам је иста као да је општи 
ути сак са сај ма јако добар.

– Про шле годи не сам 
желео да купим трак тор 
међу тим одби јен сам. Сада 
сам гле дао исте такве трак
то ре и мислим да ћу сада 
купи ти. Са сајам ским попу
стом није толи ко скуп и 
мислим да ће задо во љи ти 
моје потре бе. Данас је јако 
тешко обно ви ти меха ни за
ци ју, међу тим ја сам у мало 
бољој пози ци ји  пошто сам 
дуго радио у ино стран ству и 

имам неких резер ви које ула
жем у пољо при вре ду. Дивим 
се људи ма који живе само 
од пољо при вре де јер је то 
тешко због ску по ће – каже 
Јова Радо са вље вић 

Милош Кекић из Вели
ких Ради на ца који се бави 
ратар ском про из вод њом и 
сто чар ством је иста као да је 
он ко и оста так митро вач ких 
пољо при вред ни ка на сај му 
био заин те ре со ван за мање 

трак то ре и меха ни за ци ју.
– Углав ном смо оби ла зи ли 

штан до ве са меха ни за ци јом 
и мањим трак то ри ма пошто 
је наше под не бље такво да је 
земља доста усит ње на и има 
доста људи који обра ђу ју 
мање повр ши не тако да смо 
акце нат ста ви ли на мању 
меха ни за ци ју. Попри лич но 
смо задо вољ ни пону дом и 
већи на пољо при вред ни ка 
чека да буду неки повољ
ни ји кре ди ти са повра ћа
јем за меха ни за ци ју која им 
је потреб на. Било је тешко 
ових годи на да се обно ви 
меха ни за ци ја али нази ре се 
неки бољи так. Нео п ход но 
је да има мо нову меха ни за
ци ју јер  самим тим  што је 
ста ри ја доста је ску пља про
из вод ња а то нај ви ше осе те 
сит ни пољо при вред ни ци који 
живе од пољо при вре де, каже 
Милош Кекић

А какво је ста ње на штан
до ви ма пита ли смо изла га че 
на сај му. За М нови не рефе
рент комер ци ја ле „Митр о
сре ма“ фабри ке за про из вод
њу куку ру за „Корн про дукт“  
Весна Илић је иста кла да су 
се после кра ће пау зе опет 
поја ви ли на сај му.

– Ове годи не насту па мо 
под зајед нич ким штан дом 
При вред не комо ре Срби је. 
Бави мо се ратар ском про
из вод њом и сто чар ством. 
Ту је нарав но и фабри ка за 
пре ра ду куку ру за „Корн про
дукт“ . Ту су наши про из во ди 
од куку ру за, кор ни флек со ви, 
млин ски про из во ди, пален
та, куку ру зно бра шно и куку
ру зни гриз и флип со ви са 
кики ри ки јем, какао кре мом и 
чуве ни дам бо флипс. На ово
го ди шњем сај му има заин те
ре со ва них за наше про из
во де, ових дана смо има ли 
раз го во ре са потен ци јал ним 
куп ци ма и задо вољ ни смо 
нашим про из водима каже – 
Весна Илић.

Андреа Димић

Пред сед ни ца Вла де Ана Брна бић и пред
сед ник Покра јин ске Вла де Игор Миро вић су 
посе ти ли ово го ди шњи 85. међу на род ни 
пољо при вред ни сајам у Новом Саду. Овом 
при ли ком пред сед ни ца Вла де је иста кла да 
су се Нови Сад, Вој во ди на и Срби ја захва
љу ју ћи овом сај му пози ци о ни ра ли као један 
од цен та ра пољо при вре де у Евро пи. Она је 
тако ђе иста кла да је Срби ја на пра вом путу 
и како Мини стар ство пољо при вре де има 
добру стра те ги ју за нала же ње систем ских 
реше ња за све про бле ме који су се поја

вљи ва ли током годи на и дода ла да озби
љан про блем лежи у чиње ни ци да мла ди 
одби ја ју да се вра те на село и да уз помоћ 
више од 670 суб вен ци ја од по 10.000 евра  
које су про шле годи не доде ље не поку ша ва
ју да пру же подр шку мла дим пољо при вред
ни ци ма. Пред сед ник Покра јин ске Вла де 
Игор Миро вић је нагла сио да Покра јин ска 
Вла да зајед но са Репу блич ком чини да се 
усло ви у пољо при вре ди побољ ша ју и да је 
овај сајам доказ каква је данас срп ска 
пољо при вре да.

Ана Брна бић и Игор Миро вић
посе ти ли сајам

Ана Брна бић и Игор Миро вић

Весна Илић Милош Кеки ћ јова Радо са вље вић Петар самар џић
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сАјАМ ОБРА ЗО ВА ЊА РУМА

У сред њим шко ла ма 570 места, 
свр ше них осма ка 465
Сајам обра зо ва ња 

на којем се сво јим 
упи сним пла но ви

ма пред ста вља ју сред ње 
шко ле одр жан је 17. маја у 
ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ у 
Руми а пра ти ло га је вели ко 
инте ре со ва ње уче ни ка који 
уско ро завр ша ва ју основ но 
обра зо ва ње. Поред чети ри 
град ске, пред ста ви ле су се 
и сред ње шко ле из Ири га 
и Новог Сада. То је била и 
при ли ка да са дирек то ри ма 
раз го ва ра мо о пла но ви ма 
упи са.

Гле да но укуп но, у рум
ским сред њим шко ла ма има 
места за 570 уче ни ка а ту 
је и ура чу на то и 30 уче ни ка 
инфор ма тич ког сме ра који 
је доби ла Гим на зи ја.

По речи ма дирек тор ке 

Гим на зи је „Сте ван Пузић“ 
Софи је Бла го је вић за овај 
нови смер се при ја ви ло 
27 уче ни ка, али је пита ње 
коли ко њих ће поло жи ти 
при јем ни који је 3. јуна у 
Новом Саду.

ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
има сло бод них 150 места 
за упис, у четво рог ди шњем 
шко ло ва њу по оде ље ње 
еко ном ски и прав ни тех ни
чар и оде ље ње за моде ла
ра оде ће, а у тро го ди шњем 
оде ље ње жен ски фри зер 
и мешо ви то оде ље ње са 
по 15 уче ни ка за зани ма
ња кувар и коно бар. Про
шле годи не је био исти број 
места, а оства ре но је око 85 
одсто пла на упи са. 

Мир ја на Божић, дирек тор
ка Пољо при вред не шко ле 

„Сте ван Петро вић Бри ле“ 
каже да има ју исти план 
као и про шле годи не, дакле 
упис 90 уче ни ка – по 30 за 
зани ма ње пољо при вред ни 
и вете ри нар ски тех ни чар и 
у тре ћем сте пе ну ком би но
ва но оде ље ње по 15 меса
ра и пека ра. 

Тех нич ка шко ла „Милен ко 
Брзак Уча“ може ове годи
не да упи ше 180 сло бод них 
места дакле, јед но оде ље
ње више. То су на четвр том 
сте пе ну машин ски тех ни чар 
за ком пју тер ско кон стру и са
ње, елек тро тех ни чар ауто
ма ти ке и елек тро тех ни чар 
рачу на ра, по 30 уче ни ка, а у 
тре ћем сте пе ну 30 елек три
ча ра, 15 елек тро ме ха ни ча
ра за тер мич ке и рас хлад не 
уре ђа је, 15 елек тро ин ста ла

те ра, 15 опе ра те ра машин
ске обра де – дуал но обра
зо ва ње и 15 бра ва ра и 
зава ри ва ча – дуал но обра
зо ва ње.

Дакле, они који успе шно 
завр ше осми раз ред и поло
же тесто ве зна ња има ју на 
рас по ла га њу 570 места у 
рум ским сред њим шко ла ма. 
Исто вре ме но, осме раз ре
де, како сазна је мо у Оде
ље њу дру штве них делат но
сти завр ша ва 465 уче ни ка 
у основ ном обра зо ва њу и 
65 у про гра му дру га шан са 
од којих рет ко ко наста вља 
даље шко ло ва ње, пошто је 
реч о одра сли ма. Тако ће и 
ове годи не бити вели ки знак 
пита ња ко ће и коли ко бити 
задо во љан по сагле да ва њу 
упи сних резул та та. с. Џ.

БУђА НОВ ЦИ

Завр ше так радо ва на
коло во зу у две ули це
Завр шне радо ве на ком плет ној 

рекон струк ци ји коло во за у ули
ца ма Небој ша Јер ко вић и Пар

ти зан ска у Буђа нов ци ма оби шао је 
17. маја пред сед ник рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић. Завр ше так радо ва се 
оче ку је до 20. маја, а вред ност поме
ну тих радо ва је ско ро 56 мили о на 
дина ра. Упра ва за капи тал на ула га
ња АП Вој во ди не је обез бе ди ла 46,3 
мили о на дина ра, а оста так рум ска 
општи на.

Радо ви су запо че ли поло ви ном мар
та, а реч је о вели ком послу јер се 
коло воз про ши ру је са чети ри на шест 
мета ра, поста вља се ивич њак са обе 
стра не коло во за, било је и изме шта
ња оптич ког кабла. Има ју ћи у виду да 
је реч о вели ком послу, рас пи си ва њу 
тен де ра, обез бе ђи ва њу сред ста ва, 
Сла ђан Ман чић каже да је задо во љан 
ура ђе ним, пого то во јер су мно ги били 
сум њи ча ви када је окон ча ње радо ва у 
пита њу.

– До кра ја ове неде ље, што је и рок 
за завр ше так посла, све ће бити завр
ше но. Мислим да ће ове две ули це 
дати јед ну нову сли ку Буђа но ва ца и 
омо гу ћи ти да се сао бра ћај без бед но 
и несме та но одви ја. Прет ход ни пут 
је заи ста био лош, ту је рани је била 
коц ка. Морам да кажем да ни у Руми 
нема мо ивич ња ке у свим ули ца ма и 

путе ви ма и ово је прво село где се на 
ова кав начин сре ђу ју ули це и коло
во зи и мислим да би ова кве путе ве 
тре ба ло да има мо сву да – иста као је 
пред сед ник Ман чић.

Ово су две изу зет но про мет не ули це 
због отво ре ног пута ка Пећин ци ма, а 
са дру ге стра не, пре ко Ники на ца, то је 
веза за Шабац.

Наја вље но је да ће се, по окон ча њу 
радо ва, забра ни ти сао бра ћај тешких 
ками о на, како не би уни шта ва ли нови 
пут. У ове две ули це дужи на пута који 
се про ши ру је и асфал ти ра је око 1,5 
кило ме та ра. У међу вре ме ну, из теку
ћег одр жа ва ња ура ђе но је и око 120 
мета ра асфал та Новој ули ци.

с. Џ.

сла ђан Ман чић оби ла зи радо ве
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РУМА: 8. ДАНИ сЛО ВЕН сКЕ ПИсМЕ НО сТИ И КУЛ ТУ РЕ

Кул тур на башти на
свих сло вен ских наро да

Ово го ди шњи, осми по 
реду Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту ре су 

отво ре ни све ча ним про гра мом 
18. маја у вели кој дво ра ни рум
ског Кул тур ног цен тра.

Посе ти о ци ма и гости ма, 
међу који ма је био и амба са
дор Укра ји не Олек сан др Алек
сан дро вич, као и ате шеи за 
кул ту ру неко ли ко амба са да 
сло вен ских зема ља,  обра тио 
се прво Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума који је 
иста као да је ова мани фе ста
ци ја пра во место да се ука
же на вели ки зна чај кул тур не 
башти не про ис те кле из семе
на фило ло шког, књи жев ног и 
пре во ди лач ког рада Ћири ла и 
Мето ди ја.

 – Дани сло вен ске писме
но сти и кул ту ре вели ча ју 
нема те ри јал но и мате ри јал но 
насле ђе сло вен ског кул тур ног 
кор пу са, јер књи жев но насле
ђе све тих Ћири ла и Мето ди
ја при па да свим наро ди ма 
сло вен ског све та који су у 9. 
веку, у језич ком сми слу, били 
мање поде ље ни него у наред
ним веко ви ма. Баз позна ва

ња тра ди ци о нал ног насле ђа 
и све сти о њего вим доме ти ма 
и зна ча ју и ова ко често збу
њу ју ћа савре ме ност  била би 
пра ви кошмар. Зато поздра
вљам напо ре уста но ва кул ту
ре, обра зов них уста но ва, удру
же ња и орга ни за ци ја које из 
годи не у годи ну чине да наши 
Дани сло вен ске писме но сти и 
кул ту ре  буду сте ци ште и саби
ра ли ште духов но сти наста ле 
на теме љи ма про све ти тељ
ског рада Ћири ла и Мето ди ја. 
Рум ска општи на  зна да цени 
зна чај тих напо ра и поно си се 
овом мани фе ста ци јом, јер се 
њоме ква ли фи ко ва ла за часно 
име достој ног чува ра кул тур не 

башти не – пору чио је Сте ван 
Кова че вић.

Архи је реј ски наме сник рум
ски, про то пре зви тер  Сре тен 
Лаза ре вић под се тио је, у свом 
обра ћа њу, и на два зна чај на 
јуби ле ја  170 годи на од Мај ске 
скуп шти не која је 1848. годи
не одр жа на  у Срем ским Кар
лов ци ма и то 15. маја на којој 
је про гла ше но ства ра ње Срп
ске Вој во ди не,  као и на век 
од доно ше ња важне одлу ке у 
Руми, о при са је ди ње њу Сре ма 
Срби ји који ће се ове годи не 
достој но обе ле жи ти.

Тра ди ци о нал ну бесе ду на 
ово го ди шњој мани фе ста ци ји 
је одр жао Вла ди мир Копицл, 

позна ти срп ски песник и есе
ји ста, нови нар и позо ри шни 
и филм ски кри ти чар. Вла ди
мир Копицл је у сво јој  бесе ди 
иста као  да су језич ке поде ле 
вид ни и читљи ви спо ме ни ци 
исто ри је наро да, који све до че 
о њего вој рас про стра ње но сти, 
доди ри ма са дру гим наро ди
ма, начи ну живо та, при вред
ним и дру штве ним одно си ма. 

Пре све ча ног отва ра ња Дана 
сло вен ске писме но сти и кул ту
ре, отво ре на је у холу Кул тур
ног цен тра  изло жба ико на и 
кали граф ских радо ва уче ни ка 
ОШ „Душан Јер ко вић“, ССШ 
„Бран ко Ради че вић“ и Гим на
зи је „Сте ван Пузић“. Изло жбу 
је отво ри ла заме ни ца пред сед
ни ка рум ске општи не  Мари ја 
Стој че вић која је иста кла  да 
изло же ни радо ви нај бо ље све
до че о вели ком умет нич ком 
дару уче ни ка, али и њихо вој 
посве ће но сти и мар љи во сти.

У умет нич ком про гра му све
ча ног отва ра ња насту пи ли су 
ГТО „Бран ко Ради че вић“ под 
дири гент ском пали цом Сми
ља не Јан чић и АНИП „Бран ко 
Ради че вић“. с. Џ.

сте ван Кова че вић и амба са дор Олек сан др Алек сан дро вич

Наступ АНИП Бран ко Ради че вић

Библи о те ка ри дечи јег оде ље ња Град ске 
библи о те ке „Ата на си је Стој ко вић“ у Руми су са 
децом из Днев ног борав ка за децу са смет ња
ма у раз во ју и нај мла ђим уче ни ци ма основ них 
шко ла напра ви ли изло жбу радо ва на тему 
„Гла го љи ца и ћири ли ца“. 

Изло жба је 17. маја орга ни зо ва на у Град ској 
библи о те ци и то пово дом осме по реду мани
фе ста ци је Дани сло вен ске писме но сти и кул
ту ре.

ФОТО ВЕсТ

Гла го љи ца и ћири ли ца
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сАјАМ ЗАПО ШЉА ВА ЊА У РУМИ

Велико инте ре со ва ње
Пре ко 20 пред у зе ћа, не 

само из рум ске општи
не, пону ди ли су више 

од   300 сло бод них рад них 
места на Сај му запо шља ва
ња који је 16. маја одр жан у 
рум ском Кул тур ном цен тру. 
Вели ки хол Кул тур ног цен
тра је био ско ро мали да 
при ми све заин те ре со ва не 
људе који су тра жи ли посао 
– под јед на ко и мла дих који 
можда, тра же и сво је прво 
рад но место, али и оних 
које до пен зи је дели све га 
пар годи на.

Сајам запо шља ва ња је 
посе тио пред сед ник рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић 
који је иста као  да је Сајам 
запо шља ва ња добра при
ли ка за непо сред ни кон такт 
посло да ва ца и људи који 
тра же посао, као и да ће 
при о ри тет локал не само у
пра ве и у наред ном пери
о ду бити отва ра ње нових 
рад них места.

– Тру ди ће мо се да се у 
нашој општи ни отво ри што 
више фабри ка, про из вод
них пого на, самим тим и  
више рад них места. Жели
мо да нова рад на места 
под сти чу и веће зара де за 
рад ни ке, јер ће дефи цит 
рад не сна ге, при мо ра ти 
посло дав це  да добре рад
ни ке аде кват но и  пла те. 
Омо гу ћи ли смо одлич не 
усло ве свим ком па ни ја
ма које овде послу ју, мно

ги про ши ру ју про из вод не 
пого не, што нас раду је, али 
и уве ра ва да су задо вољ
ни са сво јим посло ва њем. 
Наста ви ће мо и даље да 
ради мо на поди за њу стан
дар да у нашој општи ни, 
изја вио је Сла ђан Ман чић. 
Он је додао  и да је при ме
тио доста ста ри јих рад ни ка, 
а сви они који су ста ри ји од 
50 годи на, тешко дола зе до 
посла и про блем је где њих 
запо сли ти. 

– Про шле годи не у ово 
вре ме било је око 5.000 на 
еви ден ци ји неза по сле них, а 
данас гото во хиља ду људи 
мање. Мора мо запо сли ти 
сва ког ко хоће да ради, али 
има мало про бле ма када је 
реч о струч ним про фи ли
ма које посло дав ци тра же, 
иста као је пред сед ник Ман
чић.

Мари ја на  Гра бић, дирек
тор ка Наци о нал на слу жба 
за запо шља ва ње, Фили ја ла 
Срем ска Митро ви ца ука за
ла  је да доса да шња прак
са све до чи да  су Сај мо ви 
један од нај е фи ка сни јих 
начи на посре до ва ња изме
ђу неза по сле них људи и 
посло да ва ца.

Ови Сај мо ви запо шља
ва ња су од 2005 . годи не 

Дани јел Савић је по зани
ма њу елек тро ин ста ла тер и 
ово је први сајам на који је 
дошао. 

– Радио сам шест годи на 
у Вој сци Срби је, сада тра
жим нови посао. Што се 
тиче моје стру ке доста је 
тра же на и није тешко наћи 
посао, јер нас има мало. 
Зато  да могу лак ше да 
нађем посао и да иза бе рем 
оно што ми нај ви ше одго ва
ра и по усло ви ма и пла ти – 
каже Дани јел.

Мила дин Тојић има завр
ше ну  сред њу сао бра ћај ну 
шко лу, био је возач инструк

тор, а бавио се и дру гим 
посло ви ма. 

–  Већ дуже  сам без 
посла, имам десе так годи на 
рад ног ста жа, а тре ба још 

пуно до пен зи је. Попу ни ћу 
фор му ла ре за више фир ми, 
па ћу виде ти да ли ће ме 
неко позва ти – рекао је за 
наше нови не.

Има посла

Дани јел савић Мила дин Тојић

сајам запо шља ва ња у Руми

сла ђан Ман чић отва ра сајам

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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редов на актив ност. 
– До сада смо огла си ли 

9.000 сло бод них рад них 
места, а сај мо ве је посе ти
ло пре ко 26.000 неза по сле
них лица. Поже ле ла сам 
свим посло дав ци ма да на 
овом Сај му про на ђу добре, 
ква ли тет не и аде кват не 
кадр о ве, а неза по сле ним 
лици ма да се запо сле, каже 
Мари ја на Гра бић.

Мена џер фир ме ЕНАЛ 
Елек тро, чије је седи ште у 
Бео гра ду, а едук тив ни цен
три у Лозни ци и Кра ље ву, 
Мари ја на Којић  каже да  
фир ма нуди обу ку мома ка 
до 35 годи на који су завр
ши ли елек тро тех нич ку шко
лу, тре ћи или четвр ти сте
пен елек тро стру ке. Они 
се обу ча ва ју у Лозни ци а 
потом се за потре бе фир ме 
шаљу у Немач ку. За сада је 
посао само у Немач кој. 

– То  је терен ски посао 
зато је само  за мом ке, сме
штај је кла си чан рад нич ки, 
није лош и вели ко је инте
ре со ва ње. Оно што каже мо 
нашим кан ди да ти ма шта их 
чека када оду у Немач ку, 
тако и буде, рад на црно не 
посто ји, закон ски су оси гу
ра ни,  доби ја ју визу. Пла та 
буде како је дого во ре но, а 
све оста ло зави си од њих, 
коли ко се они тру де, зна чи 
гор ња гра ни ца не посто
ји. Сва ки ЦВ при хва та мо 
после ћемо виде ти ко одго
ва ра, а на сва ких пар месе
ци ми офор ми мо гру пу  од 
25 кан ди да та, рекла је за 
наше нови не Мари ја на.

Рум ски ДОО Рапид тра жи 
мало спе ци фич ни је кадр о
ве. Милош Суче вић, комер
ци ја ли ста  исти че да су то  
посло ви на бро ду за које им 
тре ба ју запо вед ни ци кла се 
А, стро ја ри, багер мај сто ри 
и мор на ри.

–  Тра жи мо дакле људе 
који су завр ши ли бро дар
ске шко ле, а зави сно од 

иску ства после доби ја ју те 
кла се. Тре нут но тра жи мо 
укуп но 12 рад ни ка, тешко 
да ћемо успе ти да их све 
сада нађе мо,  јер је реч о 
дефи ци тар ним про фи ли ма 
и у целој Срби ји их је јако 
тешко наћи, каже Милош 
Суче вић.

Јед на од нових фир ми 
која је поче ла да ради је Ла 
линеа вер де у Добрин ци
ма која је још у старт апу и 
тре ба ју им  број ни про фи ли 
рад ни ка. 

– Нај ви ше  за про из вод
њу, како са основ ном тако и 
сред њом шко лом,  уз  мини
мал но зна ње рада на рачу
на ру.  Потреб ни су нам рад
ни ци за комер ци ја лу, за рад 
у пла сте ни ци ма, сва ки дан 
има мо неке нове потре бе и 
то обја вљу је мо на огла ши
ва чи ма рад них места, као 
и  рад ни ци на одр жа ва њу. 
Сада  смо једва попу ни
ли прву сме ну, а циљ нам 
је да у што ско ри је вре
ме ради мо у две сме не.  У 
првој сме ни сада  има мо 
20, а тре ба ће мини мал но 
40 рад ни ка. Тре ба ју нам 
запо сле ни  оба пола, нема 
дис кри ми на ци је по годи
на ма.  Спе ци фич ни смо по 
тем пе ра тур ном  режи му,  
ради мо на 7  8 сте пе ни, па 
нам то мало ства ра про бле
ме, јер су хлад но ћа и вода 
једи ни кон зер ван си са који
ма фир ма ради, сви наши 
про из во ди, а то су сала те 
су  при род ни, каже Гло ри ја 
Јело вац, кадров ски рефе
рент у ита ли јан ској фир ми 
Ла Линеа вер де у Добрин
ци ма.

Као и рани јих годи на 
орга ни за тор Сај ма запо
шља ва ња  је  Наци о нал на 
слу жба за запо шља ва ње,  
Фили ја ла Срем ска Митро
ви ца, испо ста ва у Руми  
у сарад њи са локал ном 
само у пра вом.

сми ља Џаку ла 

Свој штанд, што је рани је 
било гото во неза ми сли во, 
има и Вој ска Срби је. 

Наи ме, кра јем про шле 
годи не Мини стар ство одбр
а не је отво ри ло стал ни кон
курс који тра је до пот пу не 
попу не свих потреб них 
места за про фе си о нал не 
вој ни ке и важи за оба пола, 
а све детаљ ни је инфор ма
ци је се могу наћи на сај ту 
Мини ста р ства одбра не, као 

и  Вој них пошта. У Срем ској 
Митро ви ци се попу ња ва ју 
две Вој не поште и има око 
80 сло бод них места. 

– Пла те су солид не за 
дана шње вре ме, а има и 
дру гих погод но сти, додат не 
накна де за пре ко вре ме ни 
рад, бене фи ци ран рад ни 
стаж – каже поруч ник Дар ко 
Буб ње вић из Вој не поште 
1415 у Срем ској Митро ви
ци.

Вој ска тра жи вој ни ке РУМА: ПРЕ КО ГРА НИЧ НА сАРАД ЊА 
сРБИ јА - ХРВАТ сКА

Ком плек с за 
коњич ки спо р т

Про је кат „ХОРИС“ 
Коњич ке руте Сре ма 
финан си ра се из про

гра ма Пре ко гра нич не сарад
ње Интер рег ИПА Срби ја 
– Хрват ска, а у њега су укљу
че ни, као парт не ри, из Хрват
ске општи на Нијем ци и Коњо
гој ско удру же ње „Вра нац“, а 
из Срби је рум ска Пољо при
вред на шко ла „Сте ван Петро
вић Бри ле“ и локал на само
у пра ва, као и Коњич ки клуб 
Срем из Срем ске Митро ви це. 

Про је кат је запо чео 1. сеп
тем бра про шле годи не и тра је 
две годи не, одно сно завр ша
ва се 31. авгу ста 2019. годи не, 
а за њега су обез бе ђе на зна
чај на сред ства у вред но сти 
од нешто пре ко 1,4 мили о на 
евра.

Сла ђан Ман чић, пред сед
ник рум ске општи не оби шао 
је 15. маја радо ве на изград
њи ком плек са из овог про јек
та за коњич ки спо рт и хипо те
ра пи ју који се нала зи надо мак 
Тивол ске ули це повр ши не око 
јед ног хек та ра.

Реч је о изград њи отво ре ног 
и затво ре ног мање жа за коње 
и шта ли, а поред 

уна пре ђе ња тури стич ке 
пону де и про мо ци је и ожи
вља ва ња коњич ког спо р та у 
Сре му, посеб на вред ност про
јек та је успо ста вља ње хипо
те ра пи је која је дело твор на 
за осо бе са функ ци о нал ним 
огра ни че њи ма, неу ро мо тор
ним и сен зор ним дис функ ци
ја ма.

 – Ова ко нешто Рума до 
сада није има ла. На обо ду 
гра да ћемо има ти ком плекс 
који ће бити досту пан не само 

деци којој је потреб но тера
пиј ско јаха ње, већ и свој дру
гој деци и гра ђа ни ма. Овим 
про јек том упот пу ни ће мо и 
тури стич ку пону ду нашег гра
да и про мо ви са ти коњич ки 
спо рт, веру јем да ће мно га 
деца баш на овом месту нау
чи ти да јашу коња – рекао је 
Сла ђан Ман чић. Он је додао 
да је пар це ла на којој се гра ди 
овај ком плекс до сада била 
узур пи ра на и да се нала зи 
у бли зи ни Пољо при вред не 
шко ле која ће њиме и упра
вља ти и одр жа ва ти га. Вете
ри на ри шко ле ће бри ну ти о 
живо ти ња ма.

Завр ше так радо ва се оче
ку је кра јем авгу ста после чега 
сле ди набав ка коња и пушта
ње у рад ком плек са. 

– План је да наба ви мо јед
ног тера пе ут ског коња, који 
ће про ћи потреб ну обу ку и 
који ће слу жи ти у свр ху тера
пе ут ског јаха ња. По мето до
ло ги ји коју пре у зи ма мо из 
европ ских зема ља купи ће мо 
коња и анга жо ва ти лица која 
ће поха ђа ти струч не еду ка ци
је за спр о во ђе ње тера пи је. У 
овој шта ли је пла ни ран про
стор за још три коња за шко
лу јаха ња. Ти коњи ће тако ђе 
бити при пре мље ни за рад са 
децом, али се неће кори сти
ти за тера пи је – каже Дра ган 
Коса но вић, шеф Оде ље ња за 
локал ни еко ном ски раз вој.

У окви ру про јек та чија је 
укуп на вред ност 1,4 мили о на 
евра, рум ској општи ни је одо
бре но ско ро 396.000 евра, док 
је уче шће локал не само у пра
ве око 60.000 евра.

с. Џ.

Дра ган Коса но вић и сла ђан Ман чић
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Ири жа ни
у Тузли
Тури стич ка орга ни за ци ја Ири га је 

про шле годи не успо ста ви ла 
сарад њу са Тури стич ком зајед ни

цом кан то на Тузла. Тим пово дом деле
га ци ја Ири га бора ви ла је 11. маја у 
Тузли где су раз го ва ра ли са пред став
ни ци ма овог гра да, али и уче ство ва ли 
на мани фе ста ци ји „Про љет ни сајам 
обр та и тури зма – Тузла 2018“. 

Ову мани фе ста ци ју су орга ни зо ва ли 
Тури стич ка зајед ни ца Гра да Тузла у 
сарад њи са Удру же њем обрт ни ка из 
Тузле и Тури стич ком орга ни за ци јом 
ири шке општи не.

Мани фе ста ци ја је била при ли ка да 
се пред ста ве тури стич ки потен ци ја ли 
ири шке општи не. Про ла зни ци су могли 
про ба ти разна сла на и слат ка јела, као 
и вина, а Ири жа ни су све упот пу ни ли и 
зву ци ма там бу ре. 

О тури стич ким потен ци ја ли ма је 
гово рио Дра ган Дра ги че вић, дирек тор 

Тури стич ке орга ни за ци је ири шке 
општи не, а пре зен та ци ји су при су ство
ва ли Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не Ириг и посла ник Скуп шти не 
АП Вој во ди не Тихо мир Сто ја ко вић. 

Дра ган Дра ги че вић је иста као да се 
већ ради на јед ном пре ко гра нич ном 
про јек ту Босна – Срби ја и ту већ има 
неких резул та та.

 – Сарад њу смо прво успо ста ви ли са 
Тури стич ком зајед ни цом Кан то на, а 
сада и Тузле. Ириг је јед на мала општи
на, која има доста тери то ри је на пла ни

ни Фру шка гора. Има мо Бању Врд ник, 
јед ну од бољих бања у Срби ји која је 
сада у екс пан зи ји. Про шле годи не смо 
има ли пре ко 120.000 ноће ња. Ту се 
нала зи један од бољих хоте ла у Срби ји 
„Пре ми ер Аква“ – рекао је Дра ги че вић. 

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
ири шке општи не каже да су са њима 
били и акти ви жена из Нера ди на, Врд
ни ка, Риви це и Јаска, неко ли ко вина ри
ја, „Пер ков салаш“, као и там бу ра ши из 
Врд ни ка.

 – Има ли смо и при јем код мини стра 
тури зма Тузлан ског кан то на и дого во
ри ли даљу сарад њу, јер рас по ло же ње 
за то посто ји са обе стра не. Задо во љан 
сам посе том Тузли, која није ни дале ко 
од наше општи не. Тузлан ски кан тон 
има око 450.000 ста нов ни ка, нај ве ћи у 
БИХ, тако да би било добро када би 
њих заин те ре со ва ли за наше тури стич
ке потен ци ја ле и има ли више тури ста 
из те реги је – рекао је Сте ван Кази ми
ро вић.

Един Јахић, дирек тор Тури стич ке 
зајед ни це је ука зао да је глав ни циљ 
ових посе та и сарад ње да се спо је ове 
две тури стич ке реги је, па је зато наја
вље но и пред ста вља ње Тузла ка у Ири
гу. с. Џ.

Врд нич ки там бу ра ши у Тузли

један од ири шких штан до ва

РЕГИ О НАЛ НА РАЗ ВОј НА АГЕН ЦИ јА сРЕМ

јапан ски стан дар ди у срби ји
У току је јав ни позив – тра је до 1. 

јуна  за спро во ђе ње стан дар ди
зо ва не услу ге мен то ринг у теку

ћој годи ни и то по јапан ским мето да ма 
и стан дар ди ма.

Овај позив се упу ћу је у скла ду са 
про гра мом  Мини стар ства при вре де  
који се реа ли зу је пре ко акре ди то ва
них реги о нал них раз вој них аген ци ја 
(АРРА). 

Услу га мен то рин га је наме ње на 
микро, малим и сред њим при вред ним 
дру штви ма и пред у зет ни ци ма, као и 
задру га ма, а у циљу пру жа ња подр шке 
несме та ном раз во ју и сма ње ња бро ја 
неу спе шних при вред них субје ка та и 

задру га, кроз пру жа ње све о бу хват не и 
бла го вре ме не подр шке кори сни ци ма. 

Про цес мен то рин га одви ја се по 
мето до ло ги ји РАС која је раз ви је на у  
сарад њи са Јапан ском аген ци јом за 
међу на род ну сарад њу (ЈИЦА). Мето
до ло ги ја одре ђу је кора ке у про це су 
у окви ру којег струч но лице мен тор 
спро во ди одре ђе ни  број сати директ но  
 од 25 до 50 по кори сни ку  у про сто ри
ја ма кори сни ка а не мање од 75 одсто  
од укуп ног бро ја пред ви ђе них сати. 

Вла сник или овла шће ни пред став
ник и мен тор зајед но про у ча ва ју акту
ел но посло ва ње, раз ло ге тре нут них 
про бле ма или смет ње за даљи раз вој, 

нај ва жни је потен ци ја ле за раст, те на 
осно ву кон ста то ва ног ста ња мен тор и 
кори сник мен то ринг услу ге при пре ма ју 
план или про је кат  раз во ја.  

Заин те ре со ва ни кан ди да ти под но се 
при ја ве у три кате го ри је  

ново о сно ва ни при вред ни субјек
ти  не ста ри ји од три  годи не од дана 
обја вљи ва ња овог пози ва, посто је ћи 
при вред ни субјек ти  реги стро ва ни пре 
апри ла 2015. годи не и задру ге.

При ја ве и инфор ма ци је поме ну ти 
субјек ти, ако су из Срем ског окру га,  
могу доби ти у Реги о нал ној раз вој ној 
аген ци ји Срем чије је седи ште у Руми.
 с. Џ.

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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сРЕМ сКА МИТРО ВИ ЦА: ЕКО НОМ сКА ШКО ЛА „9. МАј“

Без бед но ст деце у саобраћају
Про шлог утор ка, 15. маја, 

при пад ни ци Поли циј
ске упра ве у Срем ској 

Митро ви ци у сарад њи са шко
ла ма наста ви ли су са орга ни
зо ва њем и одр жа ва њем три
би на у митро вач ким сред њим 
шко ла ма у окви ру про јек та 
„Осно ви без бед но сти деце“. 
Овог пута три би на је одр жа на 
у Еко ном ској шко ли „9. мај“ а 
на њој су при су ство ва ли сви 
уче ни ци завр шних раз ре да. 
Порт па рол Поли циј ске упра ве 
Жељ ка Аврић је иста кла да се 
три би не у Срем ској Митро ви
ци орга ни зу ју у свим сред њим 
шко ла ма на под руч ју Сре ма и 
да је циљ без бед ност мату ра
на та на пред сто је ћим про сла
ва ма.

– Кроз три би не и раз го вор 
са мла ди ма наши поли циј ски 
слу жбе ни ци под се ћа ју мату
ран те на штет ност кон зу ми
ра ња алко хо ла и опој них дро
га, ука зу ју на после ди це које 
мла ди могу има ти уче ство
ва њем и иза зи ва њем туча, а 
посе бан акце нат се ста вља 
на уче ство ва ње мла дих воза
ча у сао бра ћа ју и пошто ва ње 
сао бра ћај них про пи са. Бит но 
је напо ме ну ти да ће у вре ме 
завр шет ка школ ске годи не и 
у вре ме одр жа ва ња матур
ских про сла ва бити поја ча на 
кон тро ла јав ног реда, мира 

и без бед но сти сао бра ћа ја у 
бли зи ни шко ла, на ули ца ма, 
трго ви ма и у бли зи ни уго сти
тељ ских обје ка та где ћа сла
вља бити одр жа на. У инте ре су 
свих нас као и мату ра на та је 
да ове вече ри про тек ну весе
ло али без бед но и да сви ма 
оста ну у нај леп шем сећа њу – 
рекла је Жељ ка Аврић 

Дирек тор еко ном ске шко ле 
Нови ца Нова ко вић је иста као 
да је овај про је кат јако важан 
за 195 мату ра на та ове шко
ле, јер током тих дана вла
да еуфо ри ја код свих ђака те 
с обзи ром на то вре ди да се 
упо зна ју са про бле ми ма који 

могу наста ти упо тре бом алко
хо ла и дро га у таквим ситу а
ци ја ма. Он је иста као да се 
ова кве пре вен тив не акци је 
спро во де сва ке годи не и да 
нису има ли ника кве непред
ви ђе не ситу а ци је упра во из 
тог раз ло га.

Начел ник Град ске упра ве 
за обра зо ва ње, кул ту ру, спорт 
и омла ди ну Или ја Недић се 
захва лио Мини стар ству поли
ци је које са Мини стар ством 
обра зо ва ња већ дру гу годи ну 
спро во ди овај про је кат али и 
Поли циј ској упра ви Срем ске 
Митро ви це која уче ству је у 
реа ли за ци ји. Он је чести тао 

свим мату ран ти ма пред сто је
ћу мату ру и поже лео успе шно 
даље шко ло ва ње.

Како се могло чути при
пад ни ци Поли циј ске упра ве 
Срем ске Митро ви це су завр
ши ли реа ли за ци ју пре вен тив
ног про јек та „Осно ви без бед
но сти деце“ у свим основ ним 
шко ла ма на под руч ју Сре ма. 
У 48 шко ла на под руч ју Сре ма 
одр жа но је 2.500 пре да ва ња 
на тему без бед но сти. Кра јем 
маја у окви ру овог про јек та 
биће орга ни зо ва на и завр шна 
све ча ност, тра ди ци о нал ни 
осми Лите рар но ликов ни кон
курс. А. Димић

Жељ ка Аврић Или ја Недић Нови ца Нова ко вић

ОПШТА БОЛ НИ ЦА сРЕМ сКА МИТРО ВИ ЦА

Акци ја бес плат них пре гле да
У неде љу 20. маја у митро вач кој бол

ни ци успе шно спро ве де на још јед
на акци ја Мини стар ства здра вља 

– бес плат ни пре вен тив ни пре гле ди, орга
ни зо ва ни у циљу ране дијаг но сти ке и 
про мо ци је пре вен ци је као нај е фи ка сни
јег начи на бри ге о соп стве ном здра вљу. 

Орга ни зо ва ни су мере ње нивоа холе
сте ро ла и три гли це ри да у крви у Слу жби 
за лабо ра то риј ску дијаг но сти ку и ЕКГ и 
мере ње крв ног при ти ска у Интер ни стич
кој амбу лан ти.

– Ово је осма акци ја по реду у митро
вач кој бол ни ци и све доса да шње успе

шно су реа ли зо ва не и дале одлич не 
резул та те, јер гра ђа ни има ју могућ ност, 
да и без здрав стве ног оси гу ра ња про
ве ре сво је здра вље. До сада је у нашој 
уста но ви пре гле да но бли зу 2000 гра ђа
на, од тог бро ја један паци јент је хоспи та
ли зо ван, док је њих 85 упу ће но на даљу 
дијаг но сти ку и спе ци ја ли стич ке пре гле
де, рекао је в. д. заме ни ка дирек то ра 
прим. др Дра ган Мало ба бић, и том при
ли ком захва лио меди ји ма који пра те ове 
акци је, јер сво јим радом сва ка ко допри
но се попу ла ри за ци ји акци ја које доно се 
добро бит за све наше гра ђа не.

У ово не дељ ној акци ји ради ла су два 
тима, са три лека ра, два био хе ми ча ра, 
пет меди цин ских сеста ра и шест лабо
рант ских тех ни ча ра.

Укуп но је пре гле да но 45 паци је на та у 
Интер ни стич кој амбу лан ти и ура ђе но 40 
ана ли за крви (три гли це ри ди и холе сте
рол) у бол нич кој лабо ра то ри ји. Након 
интер ни стич ких пре гле да (ЕКГ и мере ња 
крв ног при ти ска) за 13 гра ђа на изда ти су 
упу ти за даље дијаг но стич ке про це ду ре.

Б. с.
Тим у слу жби за лабо ра то риј ску дијаг но сти ку
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ђОРђЕ РАДИ НО ВИЋ ПРЕДсЕДНИК ОПШТИ НЕ сТА РА ПАЗО ВА

У току при пре ме за
пар ти ци па тив но буџе ти ра ње

Гра ђа ни једи ног срем ског гра да 
Срем ска Митро ви ца и општи не 
Рума већ уве ли ко има ју при ли ку 

да сами иза бе ру у шта ће се током 
годи не ула га ти њихов новац. Оста ле 
срем ске општи не при пре ма ју се за 
уво ђе ње пар ти ци па тив ног буџе ти ра
ња. То прак тич но зна чи да су гра ђа
ни Срем ске Митро ви це и Руме има ли 
при ли ку да одлу чу ју на шта ће се тро
ши ти њихов новац и тиме директ но 
уче ство ва ли у кре и ра њу буџе та гра
да, одно сно општи не. 

Општи на Ста ра Пазо ва ове годи не 
изда ла је први Гра ђан ски водич тру
де ћи се да гра ђа ни ма на при сту па чан 
и разу мљив начин пред ста ви пла но ве 
локал не само у пра ве, одно сно одго во
ри на пита ња: како наста је буџет, како 
се пуни општин ска каса и на шта се 
тро ши новац свих гра ђа на.  

Пред сед ник општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђе Ради но вић  иста као је да је 
основ на свр ха овог доку мен та да гра
ђа ни ма пру же нај ва жни је инфор ма ци
је о пла ни ра ном буџе ту за ову годи ну, 
као и о окол но сти ма и одлу ка ма који
ма се општин ско руко вод ство води ло 
при ли ком њего вог саста вља ња.

– С обзи ром на то да нај ве ћи део 
нов ца сти же у буџет кроз напла

ту поре за, наша је оба ве за да њиме 
рас по ла же мо у нај бо љем инте ре су 
зајед ни це и да гра ђа ни ма пред ста ви
мо тач не и разу мљи ве подат ке. Нада
мо се да је овај доку мент, први пут 
напра вљен у Општи ни Ста ра Пазо ва 
обја снио кључ на пита ња и тако учи
нио буџет при сту пач ни јим и разу мљи
ви јим. Ова публи ка ци ја наста ла је у 
окви ру ини ци ја ти ве за веће укљу чи
ва ње у буџет ске кон сул та ци је и ја се 
надам да ће и у наред ним годи на ма 
гра ђа ни бити спрем ни да се ода зо ву 
пози ву да зајед но пла ни ра мо раз вој 
наше општи не – оче ки ва ња су Ради
но ви ћа.

Без обзи ра што Ста ра Пазо ва до 
сада није при ме њи ва ла про цес пар
ти ци па тив ног буџе ти ра ња, општин ско 
руко вод ство је има ло слу ха за потре
бе гра ђа на, па је тако за ову годи ну 
дефи ни са но 17 при о ри тет них про гра
ма. Нај ве ћи део сред ста ва наме њен 
је за орга ни за ци ју сао бра ћа ја и пут ну 
инфра струк ту ру, ста но ва ње и пред
школ ско обра зо ва ње.

Ради но вић обја шња ва да је буџет 
ста ро па зо вач ке општи не про грам ски: 

– Новац је наме њен за про гра ме 
који допри но се испу ња ва њу стра те
шких циље ва раз во ја наше општи

не. Укуп ни рас хо ди и изда ци буџе та 
општи не рас по ре ђу ју се, поред три 
поме ну та про гра ма, и на кому нал не 
делат но сти, локал ни еко ном ски раз
вој, раз вој тури зма, пољо при вре ду 
и рурал ни раз вој, зашти ту живот не 
сре ди не, основ но и сред ње обра зо
ва ње, соци јал ну и дечи ји и здрав стве
ну зашти ту, раз вој кул ту ре и инфор
ми са ња, као и спор та и омла ди не, 
општин ске услу ге и поли тич ки систем 
локал не само у пра ве и ене гет ску ефи
ка сност.

Укуп ни пла ни ра ни при хо ди и при
ма ња општи не Ста ра Пазо ва за 2018. 
годи ну изно се 3.227.148.000 дина ра, 
од чега при хо ди и при ма ња из буџе та 
општи не изно се 2.699.946.000 дина
ра, а при хо ди из дру гих изво ра финан
си ра ња изно се 527.202.000 дина ра.

Про цес пар ти ци па тив ног буџе ти ра
ња у Ста рој Пазо ви биће при ме њен 
ове годи не, те ће чла но ви локал не 
зајед ни це посред ством месних зајед
ни ца одлу чи ва ти како ће се потро
ши ти део нов ца из локал ног буџе та 
у наред ној годи ни, те на овај начин 
јаче сара ђи ва ти с локал ном вла шћу у 
доно ше њу одлу ка које ути чу на њихо
ве живо те.

с. стан ко вић

Пред сед ник општи не ста ра Пазо ва ђор ђе Ради но вић

с обзи ром на то 
да нај ве ћи део 

нов ца сти же
у буџет кроз 

напла ту поре за, 
наша је оба ве за

да њиме
рас по ла же мо у 

нај бо љем
инте ре су

зајед ни це и да 
гра ђа ни ма

пред ста ви мо
тач не и

разу мљи ве 
подат ке, каже 

ђорђе Радиновић
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сТА РА ПАЗО ВА

Ухап шен због
сече тисе 

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Ста рој Пазо ви расве тли ли су 
кри вич но дело уни ште ње, оште ће ње, 
изно ше ње у ино стран ство и уно ше ње у 
Срби ју зашти ће ног при род ног добра и про
на шли четр де се тјед но го ди шњег мушкар ца 
који се тере ти за ово кри вич но дело. Сум
ња се да је кра јем апри ла, у вечер њим 
часо ви ма, мотор ном тесте ром посе као 
европ ску тису ста ру око 70 годи на која се 
нала зи ла у цен тру Ста ре Пазо ве, под 
зашти том Заво да за зашти ту спо ме ни ка 
при ро де. Про тив осум њи че ног биће под
не та кри вич на при ја ва над ле жном тужи ла
штву. За ово дело пре ма Кри вич ном зако
ни ку Репу бли ке Срби је запре ће на је казна 
затво ра у тра ја њу од шест месе ци до пет 
годи на. Уско ро оче ку је мо више инфор ма
ци ја о овом слу ча ју који је узне ми рио јав
ност у Ста рој Пазо ви. с. с.

120 мату ра на та 
пле са ло на Тргу 

Око 120 мату ра на та из две од укуп но три 
сред ње шко ле у Ста рој Пазо ви 18. маја је 
на Тргу Др Зоран Ђин ђић изве ло мату рант
ски плес у окви ру мани фе ста ци је која се у 
Срби ји одр жа ва од 2005. годи не. У пита њу 
су уче ни ци Гим на зи је „Бран ко Ради че вић“ и 
ЕТШ „Вук Кара џић“ који су тач но у под не 
изве ли плес уз музи ку Јоха на Штра у са 
Сле пи миш. Орга ни за тор је Кан це ла ри ја за 
мла де општи не Ста ра Пазо ва уз подр шку 
Општи не и ста ро па зо вач ког Цен тра за кул
ту ру. с. с.

Прска ње кома ра ца
Нови трет ман сузби ја ња лар ви кома ра ца 

на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва оба
вљен је 19. маја. Пре па рат којим се са 
земље извр шио послед њи трет ман није 
опа сан за пче ле, а лока ли те ти повр ши не 35 
хек та ра на који ма се спро вео су кана ли, 
језе ра и баре у Ста рој и Новој Пазо ви, Вој ки 
и Крње шев ци ма. Трет ман је извр ши ло 
ново сад ско пред у зе ће овла шће но за извр
ше ње услу ге сузби ја ње кома ра ца на тери
то ри ји Вој во ди не у сарад њи са Покра јин
ским секре та ри ја том за урба ни зам, гра ди
тељ ство и зашти ту живот не сре ди не. Под
се ћа мо од поло ви не апри ла до сада је 
извр ше но чети ри трет ма на сузби ја ња лар
ви кома ра ца на тери то ри ји општи не. с. с.

АКЦИ јА

При ку пља ње
амба ла же

Акци ја саку пља ња амба ла жног отпа да 
од сред ста ва за зашти ту биља бића спро
ве де на током ове неде ље у шест насе ља 
ста ро па зо вач ке општи не. Пози ва ју се 
пољо при вред ни про из во ђа чи да при пре ме 
амба ла жу за пре да ју, да је тро стру ко испе
ру и доне су на сабир но место које је одре
ди ла њихо ва месна зајед ни ца. Пре у зи ма
ње амба ла жног отпа да на тери то ри је 
општи не врши ће се у четвр так 24. маја по 
сле де ћем рас по ре ду: у цен тру Сур ду ка од 
8 до 9 часо ва, у цен тру Беле ги ша од 9,15 
до 10,15, у цен тру код месне зајед ни це у 
Ста рим Банов ци ма од 10,30 до 11,30, у 
Црве ном крсту у Вој ки од 12 до 13,30, на 
сточ ној пија ци од 14 до 16 и на пар кин гу код 
пија це у Голу бин ци ма од 16,30 до 17,30 
часо ва. Пољо при вред ни ци из Нове Пазо ве, 
Нових Бано ва ца и Крње ше ва ца свој амба
ла жни отпад могу пре да ти на нај бли жем 
сабир ном месту, а по пре да ји доби ће потвр
ду овла шће ног лица.  с. с.

КПЗ сРБИ јЕ

Злат на знач ка 
Мар ти ну Пре бу ђи лу

Писац и нови нар Мар тин Пре бу ђи ла из 
Ста ре Пазо ве један је од 53 поје дин ца који 
је у Народ ном позо ри шту на сце ни „Раша 
Пла о вић“ у Бео гра ду про те кле неде ље 
одли ко ван Злат ном знач ком Кул тур не про
свет не зајед ни це Срби је која се доде љу је 
заслу жним умет ни ци ма и кул тур ним после
ни ци ма. З. К.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Неде ља здра вља 
уста и зуба

Неде ље здра вља уста и зуба обе ле же на 
је и у ста ро па зо вач кој општи ни од 14. до 21. 
маја, а у актив но сти ма је уче ство ва ло око 
900 пред шко ла ца са тери то ри је општи не. 
Акци ју су реа ли зо ва ле обе пред школ ске 
уста но ве у општи ни у сарад њи са ста ро па
зо вач ким Домом здра вља који су чита ву 
сед ми цу иско ри сти ли да оби ђу све пред
школ це, одр же еду ка тив на пре да ва ња и 
поде ле им јабу ке. Ста ро па зо вач ки мали ша
ни су тим пово дом у сарад њи с роди те љи
ма и вас пи та чи ма изра ди ли кости ме од 
реци кли ра них мате ри ја ла на тему „Осмех

ни се здра во“. Здрав стве ни рад ни ци Сто
ма то ло шке слу жбе Дома здра вља оби шли 
су током неде ље све мали ша не пред школ
ског узра ста у општи ни како би их еду ка ва
ли о орал ном здра вљу. 

 с. с.

МАј сКЕ ИГРЕ

Награ ђе на
Андреа Туран

На 61. Фести ва лу деч јих позо ри шта Вој
во ди не „Мај ске игре“ које су одр жа не у 
Теме ри ну, пред ста ва Основ не шко ле и 
СКУДа „Херој Јан ко Чме лик“ из Ста ре 
Пазо ве „Помет ња у књи зи“  доби ла је 
награ ду за сцен ски говор. Андреи Туран је 
при па ла награ да за успе шно глу мач ко 
оства ре ње. У кон ку рен ци ји је било 13 оста
ва ра ња, а нај бо ља међу њима била је 
пред ста ва „Пепе љу га“ из Црвен ке. 

 З. К.

ЦРВЕ НИ КРсТ

Зави сност
од интер не та

Током про те кле неде ље завр ше на је обу
ка за сарад нич ке тимо ве из основ них и 
сред њих шко ла под нази вом „Зави сност од 
интер не та“ коју спро во де струч ни рад ни ци 
ста ро па зо вач ког Цен тра за соци јал ни рад. 
Обу ка се реа ли зу је у окви ру про јек та „Ода
бе ри мудро – одме ри памет но“ који реа ли
зу је Црве ни крст Ста ра Пазо ва у сарад њи 
са основ ним и сред њим шко ла ма, пред
школ ском уста но вом, Домом здра вља, Кан
це ла ри јом за мла де и Цен тром за соци јал
ни рад.

 с. с.

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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ОШ „јОВАН ПОПО ВИЋ“ ИНђИ јА

Обе ле жен 56. рођен дан шко ле
Основ на шко ла „Јован Попо вић“ у 

Инђи ји обе ле жи ла је 56. рођен
дан при ред бом која је орга ни зо

ва на у уто рак, 15. маја, у Кул тур ном 
цен тру Инђи ја. Ђаци су и ове годи не 
уче ство ва ли у про гра му којем је при су
ство ва ла број на публи ка. 

Дирек то ри ца шко ле Мили ца Петро
вић чести та ла је свим коле га ма и ђаци
ма овај све ча ни дан, под се ћа ју ћи на 
важан про је кат у којем њихо ва шко ла 
уче ству је.

– Наша шко ла је ове школ ске годи не 

ушла у про је кат „Пред у зет не шко ле“ у 
обла сти изра де тури стич ког води ча. 
Водич кроз места која нуди наша општи
на биће досту пан на лин ку школ ског 
сај та после дана шње про мо ци је пово
дом Дана шко ле – иста кла је Петро вић 
и дода ла да су у скло пу про јек та уче ни
ци посе ти ли и фото гра фи са ли нај за ни
мљи ви је тури стич ке дести на ци је које 
ће сли ком и реч ју пред ста ви ти на интер
ак тив ној мапи, а који ће пока за ти која су 
то места која деца сма тра ју посеб ним, 
зани мљи вим и лепим.

Про јек том „Пред у зет не шко ле“ руко
во де настав ни ца гео гра фи је Мир ја на 
Попо вић, физи ке Мили ца Кли су ра, 
настав ни ца био ло ги је Гори ца Гле до вић, 
а за пре во ђе ње на енгле ски и немач ки 
језик су заду же не Јеле на Субо тић и 
Сен ка Сви лар. У про јек ту уче ству је и 
библи о те кар Алек сан дар Мијал ко вић. 

– Ми смо хте ли да данас, у скло пу 
обе ле жа ва ња дана шко ле, пред ста
ви мо шта смо до сада ура ди ли у 
скло пу про јек та „Пред у зет не шко ле“ у 
којем уче ству је мо као шко ла. Ми смо 
ура ди ли тури стич ки водич наше 
општи не и уче ни ци су од иде је до 
финал ног про из во да све сами ура ди
ли, и тако сте кли неке вешти не које 
посе ду ју пра ви пред у зет ни ци – рекла 
је Гори ца Гле до вић, настав ни ца био
ло ги је и дода ла:

– У окви ру овог про јек та изра ђе на 
је и диги тал на тури стич ка мапа која 
је доступ на на сај ту наше шко ле где 
ће моћи да се пра ти њено кон стант но 
уна пре ђи ва ње кроз даљи рад наше 
деце. 

Захва љу ју ћи овом про јек ту, шко ла 
„Јован Попо вић“ купи ла је један лап
топ, а недав ном дона ци јом ком па ни је 
„Хен кел“ шко ла је опре мље ни ја за 
још три лап то па и два про јек то ра. У 
про је кат је укљу че но 27 уче ни ка, али 
пове зи ва њем дана шко ле и кон кур са 
са њиме тај број је мно го већи. 

М.ђ.
56. годи на ОШ „јован Попо вић“

ФАР МИ НА ОТВО РИ ЛА НОВО ПОсТРО јЕ ЊЕ У ИНђИ јИ

Инве сти ци ја од 10 мили о на евра
Фармина, ком па ни ја спе

ци ја ли зо ва на за исхра ну 
паса и мача ка, отво ри ла је 
у  неде љу, 13. маја, нову 
фабри ку за про из вод њу 
хра не у кон зер ви за кућ
не љубим це у Инђи ји. У 
пита њу је инве сти ци ја чија 
се вред ност про це њу је на 
10 мили о на евра. Нова 
фабри ка нала зи се у бли
зи ни посто је ћег постро је
ња и укљу чу је про ши ре ње 
постро је ња ком па ни је за 
про из вод њу суве хра не и 
изград њу новог пого на за 
про из вод њу хра не за кућ не 
љубим це у кон зер ви. 

– Овом инве сти ци јом 
Фармина ула зи у нови сег
мент хра не за кућ не љубим
це који у мно гим земља
ма чини више од 50 одсто 
тржи шног уде ла. Цело куп на 
про из вод ња раз ви је на је на 
укуп ној повр ши ни од око 
50.000 ква драт них мета ра 

и пред ста вља инте гри сан 
систем про из вод ње кон зер
ви ра не и суве хра не – наво
ди се у саоп ште њу ком па
ни је.

Под се ти мо да ком па ни

ја Фармина из постро је ња 
у Инђи ји дистри бу и ра сво
је про из во де у више од 60 
зема ља и има седам про
из вод них лини ја у свом 
асор ти ма ну. Фармина Пет

Фоодс, део ФарминаГрупе, 
осно ва на је 2006. годи не у 
Срби ји и поче ла је про из
вод њу суве хра не за кућ не 
љубим це 2010. годи не.

М.ђ.

Фабри ка Фармина у Инђи ји
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Дру ги „Про поет“ 
књи жев ни фести вал

Међу на род ни књи жев ни фести вал „Про 
поет Инђи ја 2018.“ биће орга ни зо ван дру
гу годи ну за редом од 1. до 5. јуна у том 
срем ском гра ду. Оче ку је се уче шће вели
ког бро ја књи жев ни ка из земље и ино
стран ства. На фести ва лу, који ће и ове 
годи не бити одр жан на неко ли ко раз ли чи
тих лока ци ја,    оку пи ће се вели ки број 
дома ћих, али и књи жев ни ка из ино стран
ства као и срп ских писа ца који живе и 
ства ра ју по целом све ту. 

За први дан фести ва ла пред ви ђе но је 
све ча но отва ра ње на којем ће гово ри ти 
Мило ван Вите зо вић, добит ник награ де 
„Гран при Про поет“ за ову годи ну. За 2. 
јун наја вље на је кон фе рен ци ја под нази
вом „Вели ки госпо дин Дунав”, а у вечер
њим часо ви ма књи жев но вече у Библи о
те ци. И тре ћи дан фести ва ла је резер ви
сан за књи жев но вече, у Кул тур ном цен
тру, док ће послед њег дана писци за децу 
бора ви ти у неко ли ко инђиј ских основ них 
шко ла. 

 С обзи ром на то да је ово дру га годи на 
како се орга ни зу је књи жев ни фести вал у 
Инђи ји, може мо да каже мо да је про грам 
ове годи не још бољи јер има мо наја вље
на уче шћа вели ког бро ја књи жев ни ка из 
земље и реги о на иста кла је Ружи ца 
Јова но вић, дирек то ри ца Кул тур ног цен
тра у Инђи ји.

Орга ни за то ри Међу на род ног фести ва
ла „Про поет Инђи ја 2018.” су Кул тур ни 
цен тар, Народ на Библи о те ка и Удру же ње 
„Мој Срем” под покро ви тељ ством општи
не Инђи ја.  

У сУсРЕТ ГРАД сКОј сЛА ВИ

сајам вина и богат 
музич ки про грам

Викенд пред нама биће пре пун раз ли
чи тих мани фе ста ци ја а све пово дом обе
ле жа ва ња град ске сла ве, Духо ва, у Инђи
ји, 27. маја. Град ској сла ви прет хо ди ће 
први Сајам фру шко гор ских вина на пла
тоу испред Куће Вој но ви ћа. Сајам почи ње 
тач но у под не у субо ту, 26. маја и тра ја
ће до 20 часо ва. Уз дегу ста ци ју вина, све 
посе ти о це оче ку је и кон церт там бу ра шког 
орке стра који почи ње у 13 часо ва, а затим 
од 14 часо ва и све ча но отва ра ње Сај ма уз 
доде лу при зна ња нај бо љи ма. Посе ти о ци 
ће моћи да при су ству ју и вин ској ради о ни
ци са темом „Пра вил на дегу ста ци ја вина“.

Град ска сла ва, Духо ви, ове годи не обе
ле жа ва се у неде љу, 27. маја, а Срп ска 
Пра во слав на Паро хи ја Инђиј ска, као и 
сва ке годи не и ове, од 17 часо ва орга ни
зу је пола зак духов ске лити је ули ца ма 
Инђи је од хра ма Ваве де ња Пре све те 
Бого ро ди це. Тури стич ка орга ни за ци ја уз 
покро ви тељ ство Општи не Инђи ја орга ни
зу је Етно фести вал са почет ком у 16 
часо ва. Од 20 часо ва на пла тоу испред 
Поште, у ули ци Вој во де Сте пе, насту па ју 
етно састав „Шара“ и вокал ни соли ста 
Дра ги ца Радо са вље вић Цака на, док је за 
21 час зака зан кон церт гру пе „Гара ви 
сокак“. За орга ни за ци ју музич ког дела 
про гра ма побри нуо се Кул тур ни цен тар 
Инђи ја. М.ђ.

ИНђИ јА: сИсТЕМ 48

Чишће ње дивљих депо ни ја
На послед њем састан ку Систе ма 48 

у Инђи ји одр жа ном у петак, 18. маја 
нашао се дво не дељ ни изве штај 

Јав ног кому нал ног пред у зе ћа „Кому на
лац“. Пред став ни ци тог пред у зе ћа иста
кли су да су њихо ви рад ни ци анга жо ва ни 
на чишће њу дивљих депо ни ја и да се тај 
посао оба вља у скла ду са вре мен ским 
при ли ка ма. Пре ма речи ма дирек то ра 
„Кому нал ца“ Душа на Лема и ћа до сада 
су очи шће не депо ни је у викенд насе љу 
Бре сквик у Крче ди ну, Стре ли ште у Мара
ди ку и вели ка депо ни ја у Новим Кар лов
ци ма.

– У Новим Кар лов ци ма смо очи сти ли 
депо ни ју која је била вели ких раз ме ра и 
сада раз ма тра мо на који начин да спре

чи мо даљи ула зак неса ве сних поје ди на
ца који одла жу сме ће на овој лока ци ји. 
На улаз у нека да шњу дивљу депо ни ју 
насу та је већа коли чи на земље како би се 
спре чи ло даље уно ше ње сме ћа. Посто ји 
могућ ност да, налик на Нови Слан ка мен 
и у Новим Кар лов ци ма поса ди мо дрве ће 
на месту где је очи шће но сме ће како би 
спре чи ли даље непро пи сно одла га ње, 
али виде ће мо прво како ће се ова наша 
иде ја пока за ти у Слан ка ме ну. Слан ка
мен ци су сада задо вољ ни што смо сани
ра ли депо ни ју јер се нала зи ла у бли зи
ни кућа и сео ског игра ли шта. Виде ће мо 
како ће то зажи ве ти па ћемо пре не ти 
тај модел и у Кар лов це, рекао је Душан 
Лемјић, дирек тор ЈКП „Кому на лац“. М. ђ.

ОПШТИ НА ПОМА ЖЕ ПЧЕ ЛА РИ МА

све је више кошница

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи
не Инђи ја састао се у четвр так, 16. 
маја са пред став ни ци ма Удру же ња 

пче ла ра „Рој“ како би им, пре све га, уру
чио помоћ у виду пре па ра та за сузби ја
ње варое. Током састан ка било је речи 
и о тре нут ној ситу а ци ји у пче лар ству а 
Гак је пору чио да ће ово као и сва дру га 
удру же ња са тери то ри је општи не Инђи ја 
и даље има ти подр шку локал не само у
пра ве.

– Позна то је да је буџет општи не Инђи
ја за пољо при вре ду један од већих на 
нивоу АП Вој во ди не и усме рен је на подр
шку свим пољо при вред ни ци ма. Наше 
удру же ње пче ла ра дуго годи на чести то 
ради свој посао, а у при лог томе све до че 
број не награ де. Тако ђе и мани фе ста ци
ја „Дани меда“, коју пче ла ри орга ни зу ју 
више од десет годи на на шета ли шту у 
Инђи ји, пока зу је висок ниво њихо вог тру
да и рада – рекао је Гак и додао:

– Ми ћемо и у наред ном пери о ду 
насто ја ти да им пру жи мо огром ну подр
шку, како кроз кон кур се тако и кроз помоћ 
за при пре му доку мен та ци је.

Да је сарад ња изме ђу пче лар ског 
удру же ња и локал не само у пра ве из 
годи не у годи ну све боља, потвр дио је и 
пред сед ник Удру же ња пче ла ра „Рој“ Дра
ган Вуче но вић који се захва лио локал ној 

само у пра ви и пред сед ни ку општи не на  
подр шци у прет ход не две годи не.

– Помоћ сти же у пра вом тре нут ку. Ми 
ћемо сада те пре па ра те поде ли ти нашим 
пче ла ри ма и на тај начин обез бе ди
ти добру пашу на пче ли ња ци ма – каже 
Вуче но вић и исти че да је ово само јед на 
у низу акци ја коју је орга ни зо ва ла локал
на само у пра ва.

– При ме тан је огро ман напре дак, јер 
је наша локал на зајед ни ца пре по зна ла 
зна чај пче лар ства. У послед ње две годи
не са око хиља ду и по реги стро ва них 
кошни ца сада смо дошли на број од 4,5 
хиља да, захва љу ју ћи про шло го ди шњем 
кон кур су и сред стви ма општи не када је 
био обез бе ђен повра ћај сред ста ва за 
инве сти ци је у пче лар ство. Тада је вели
ки број пче ла ра кон ку ри сао и омо гу ћен 
је повра ћај сред ста ва каже пред сед ник 
удру же ња. Наше је да и даље ради мо 
саве сно и ква ли тет но и да наши сугра
ђа ни доби ју ква ли тет не пче ли ње про из
во де – каже пред сед ник Удру же ња пче
ла ра „Рој“ и дода је да тре нут но има ју 88 
реги стро ва них чла но ва, што је у одно су 
на 2016. годи ну  знат но више, када их је 
било 54. Тако ђе, како исти че, могу да се 
похва ле да има ју 10 жена, чла ни ца удру
же ња, које су носи о ци пољо при вред ног 
газдин ства. М.ђ.

Пред сед ник се састао са пред став ни ци ма Удру же ња пче ла ра „Рој“
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Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Инђи ја уз подр шку Мини стар ства 
трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка

ци ја у четвр так, 16. маја орга ни зо ва ла је 
про мо туру у Ста ром Слан ка ме ну. Пред
став ни ци меди ја, нај пре су има ли при
ли ку да погле да ју све при род не лепо те 
овог инђиј ског села али и да чују зани
мљи ве исто риј ске подат ке током јед но
сат не вожње бро ди ћем са Дуна ва. Ста
ри Слан ка мен је нај ста ри је насе ље 
инђиј ске општи не и мно го број ни кул тур
ноисто риј ски спо ме ни ци све до че о бур
ној про шло сти, као и стра те шком зна ча
ју овог насе ља, које је веко ви ма пред
ста вљао гра ни цу раз ли чи тих импе ри ја. 

Како исто ри ја, тако и при ро да, пода
ри ле су Ста ром Слан ка ме ну број не 
тури стич ке вред но сти које при вла че 
посе ти о це да га истра же и дожи ве. Удру
же ње нау ти ча ра „Мари на“ у сарад њи са 
инђиј ском Тури стич ком орга ни за ци јом 
током про ле ћа и лета орга ни зу је вожње 
бро ди ћем, па је тако њихов пред сед ник 
Душко Еглен џи ја и овог пута био дома
ћин нови нар ским еки па ма са жељом да 
их упо зна бар са јед ним делом бога те 
исто ри је овог насе ља.

– На ула ску у Ста ри Слан ка мен, када 
се спу шта те сер пен ти на ма, пажњу ће 
вам при ву ћи оста ци рим ског утвр ђе ња 
Аку мин кум. На архе о ло шком лока ли те ту 
Гра ди на про на ђе ни су оста ци који гово
ре да је ово место кори шће но од пра и
сто риј ске епо хе до касног сред њег века 
– почео је Еглен џи ја при чу о Ста ром 
Слан ка ме ну: 

– На брду изнад села нала зе се импре
сив ни оста ци твр ђа ве коју су изгра ди ли 
Кел ти из пле ме на Скор ди ска, а затим је 
догра ди ли Римља ни који су месту дали 
име Аку мин кум, па веко ви ма касни је 
пре у зе ли Тур ци као стра те шко место на 
Дуна ву. На теме љи ма рим ског Аку мин

ку ма у сред њем веку изгра ђе на је твр ђа
ва. Као утвр ђе ње исто риј ски изво ри је 
поми њу још 1072. годи не као „Каструм 
Зелен ка мен“. Почет ком 15. века била је 
у посе ду срп ских деспо та из поро ди це 
Бран ко вић, док је Тур ци зау зи ма ју 1521. 
годи не – рекао је Душан Егленџија  

Дома ћин про мо туре под се тио је да 
брдо изнад Слан ка ме на пред ста вља 
једин ствен гео ло шки лока ли тет у Евро
пи стар 800 хиља да  годи на и изу зет но 
при род но добро које чува тај ну леде ног 
доба. Науч ни ци су дали сво је оце не и 
судо ве на осно ву дуго го ди шњих истра
жи ва ња, а то је да је лока ли тет лесних 
седи ме на та код Ста рог Слан ка ме на 
једин ствен у Евро пи и један од три у све
ту. Слич ни посто је још у Цен трал ној Ази
ји и Кини.

Током про мо туре пред став ни ци Удру
же ња нау ти ча ра гово ри ли су и о добро 
позна тој леген ди о Ати ли Хун ском која 
каже да је на месту где се Тиса ули ва у 
Дунав, у бли зи ни Ста рог Слан ка ме на, 
сахра њен овај рим ски вла дар са богат
ством које је сте као за живо та.

– Људи из целог све та су дола зи ли у 
Ста ри Слан ка мен са жељом да уз 
модер ну тех но ло ги ју про на ђу бла го које 
је зако па но зајед но са телом Ати ле Хун
ског, међу тим то нико ме није пошло за 
руком. Ја у шали волим да кажем, када 
би наша држа ва дошла до тог богат ства 
сви про бле ми би били реше ни –  наша
лио се дома ћин про мо туре, Душан 
Еглен џи ја. 

Како је иста кла Маја Бошњак, дирек
то ри ца Тури стич ке орга ни за ци је општи
не Инђи ја про мо тура у Ста ром Слан ка
ме ну орга ни зо ва на је у сусрет вели ком 
јуби ле ју, 550 годи на посто ја ња цркве 
Све тог Нико ле у овом срем ском селу и 
тим пово дом поста вље на је и зани мљи
ва изло жба на Кеју која носи назив „Ста

ри Слан ка мен кроз веко ве“.
– Изло жбом жели мо да свим посе ти о

ци ма при бли жи мо ово насе ље кроз 
зани мљи ву при чу о дога ђа ји ма и о зна
ча ју овог места у про шло сти. Тако ђе, 
има мо у наред них пар дана још неко ли
ко дога ђа ја, пла ни ра не су и пешач ке 
туре по Ста ром Слан ка ме ну, „Злат ни 
котлић“, књи жев не вече ри... бога та 
деша ва ња која смо иско ри сти ли као 
повод да про мо ви ше мо ово, за нас, 
тури стич ки бит но место – иста кла је 
Бошњак.

Након вожње бро ди ћем, сле де ће 
одре ди ште у скло пу про мо туре у Ста
ром Слан ка ме ну била је вина ри ја „Аку
мин кум“. Напра вље на је у нај не о бич ни
јем амби јен ту нека да шњег тур ског купа
ти ла, одно сно хама ма ста рог 500 годи
на. Сам обје кат у којем се нала зи вина
ри ја поро ди це Спа сић има дугу исто ри ју 
и нео бич ну при чу. Ради се о јед ном од 
два сачу ва на тур ска купа ти ла север но 
од Саве и Дуна ва. Јед но се нала зи у 
Бачу, а дру го упра во у Ста ром Слан ка
ме ну. У бли зи ни саме вина ри је нала зи 
се и обје кат који је тако ђе спе ци фи чан, 
јер је реч о нека да шњој жуп ној згра ди, 
која се већ неко ли ко годи на уна зад 
нала зи у вла сни штву поро ди це Спа сић.

Крај ње одре ди ште уче сни ка про мо 
туре у Ста ром Слан ка ме ну била је црква 
Све тог Нико ле која је, ове неде ље, про
сла ви ла 550 годи на посто ја ња. У пита њу 
је духов ни обје кат за који се пре ма пре
да ва њи ма веру је да је 1468. годи не 
сагра дио Вук Гргу ре вић, у наро ду позна
ти ји као Змај Огње ни Вук, син Гргу ра 
Бран ко ви ћа, унук деспо та Ђур ђа Бран
ко ви ћа. Црква је сагра ђе на у сти лу 
морав ске архи тек тон ске шко ле, као три
кон хал на гра ђе ви на са кубе том над цен
трал ним делом који је касни је укло њен.

М. ђ.

село бога то исто ри јом
и при род ним лепо та ма

ПРО МО ТУРА У сТА РОМ сЛАН КА МЕ НУ
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Дан породице

Пово дом Свет ског дана поро ди це инђиј
ски Актив пен зи о нер ки у сарад њи са 
Општи ном Инђи ја, Пред школ ском уста но
вом „Бошко Буха“, КУДом „Соко“ и свим 
основ ним шко ла ма, орга ни зо вао је при
год ну све ча ност у поне де љак, 14. маја. 
Сала Кул тур ног цен тра била је попу ње на 
до послед њег места, а како су иста кли 
орга ни за то ри, циљ је био да се ука же на 
важност поро ди це као основ не ћели је сва
ког дру штва. Свет ски дан поро ди це уста но
вљен је на сед ни ци Гене рал не Скуп шти не 
Ује ди ње них наци ја 1993. годи не са циљем 
афир ма ци је поро ди це и поро дич них вред
но сти и поди за ња све сти о про бле ми ма и 
пита њи ма поро ди це. 

На при ред би која је упри ли че на у Кул
тур ном цен тру уче шће су узе ли и чла но ви 
Удру же ња за децу са смет ња ма у раз во ју 
„Мој свет“. 

ЦЕН ТАР ЗА сОЦИ јАЛ НИ РАД

Ком би за децу са 
смет ња ма у раз во ју

Цен тру за соци јал ни рад „Дунав“ у Инђи
ји у сре ду, 15. маја све ча но су уру че ни кљу
че ви ком би вози ла које ће кори сти ти 15оро 
деце са смет ња ма у раз во ју и њихо ви лич
ни пра ти о ци. На тај начин омо гу ће ни су им 
дале ко бољи усло ви за путо ва ње до школ
ских уста но ва, јер је општи на у сарад њи са 
Цен тром у окви ру европ ског про јек та „Лич
ни пра ти лац деце с поте шко ћа ма у раз во ју“ 
обез бе ди ла поме ну то вози ло.

Про је кат је истог дана пред ста вљен у 
Скуп штин ској сали општи не Инђи ја роди
те љи ма, деци са посеб ним потре ба ма и 
пред став ни ци ма локал не само у пра ве и 
јав них пред у зе ћа. Како каже дирек то ри
ца Цен тра за соци јал ни рад Жељ ка Годић 
Авра мо вић, пет на е сто ро деце с поте шко
ћа ма у раз во ју, до шко ла „Антон Ска ла“ у 
Ста рој Пазо ви, „Милан Петро вић“ у Новом 
Саду и матич них шко ла у Инђи ји, пра ти 
15 лицен ци ра них лич них пра ти ла ца, а за 
њихов пре воз до сада је кори шћен ста ри 
ком би ове уста но ве. 

– Новим пре во зом олак ша ће се пре воз 
деце до шко ле али и побољ ша ти њихо ва 
без бед ност – рекла је Годић Авра мо вић. 

М. ђ.

ИНђИ јА

Отво ре на екс по зи ту ра 
Поштан ске ште ди о ни це

После отва ра ња шал те ра Бан ке 
Поштан ске ште ди о ни це у Бешки 
у авгу сту 2016. годи не, на ред 

је дошло и отва ра ње екс по зи ту ре у 
Инђи ји. У самом цен тру гра да, у Ново
сад ској ули ци број 1, у петак, 18. маја 
отво ре на је екс по зи ту ра чије ће услу ге 
бити доступ не ста нов ни ци ма те срем
ске општи не.

Све ча ном отва ра њу при су ство ва ли 
су пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак, као и пред став ни ци Поштан
ске ште ди о ни це Деси мир Бла шко вић 
и Бојан Кекић. Пред сед ник Општи не 
Инђи ја је пре зва нич ног пре се ца ња 
врп це иста као да је отва ра ње екс по зи
ту ре у том срем ском гра ду од вели ког 
зна ча ја за ста нов ни ке али и при вред не 
субјек те.

– Као што сам више пута нагла ша
вао ми се увек раду је мо када неко од 
дома ћих инве сти то ра дола зи у нашу 
општи ну и исто тако нам је данас, 
за нијан су дра же, што је Поштан ска 
ште ди о ни ца отво ри ла екс по зи ту ру у 
Инђи ји, а не нека ино стра на бан ка, 
иста као је Гак и додао да је екс пан
зи ја Поштан ске ште ди о ни це у нашој 
земљи на сна зи пре све га због људи 
који успе шно воде ову бан ку.

Пред став ни ци Поштан ске ште ди о
ни це иста кли су да је отва ра њем екс
по зи ту ре у Инђи ји реа ли зо ва на само 
јед на у низу пред ви ђе них актив но сти 
које се тичу шире ња њихо ве мре же 
у целој Срби ји и да већ сада има ју 
пре ко чети ри хиља де кори сни ка у тој 
срем ској општи ни.

– За Инђи ју кажу да је сино ним за 
испла ти ва ула га ња. Бан ка Поштан
ска ште ди о ни ца је то пре по зна ла 
и од данас је зва нич но при сут на у 
чети ри насе ље на места, и то у Инђи
ји и Бешки, у Новом Слан ка ме ну и 
Крче ди ну са два инста ли ра на бан
ко ма та. Морам да се захва лим на 
вели кој подр шци и помо ћи пред сед
ни ку Општи не Вла ди ми ру Гаку. Бан ка 
Поштан ска ште ди о ни ца води рачу на 
о сво јој реги о нал ној рас про стра ње но
сти и када погле да мо Срем ски округ, 
овог тре нут ка нисмо при сут ни само у 
општи ни Ириг али за неко ли ко дана 
биће инста ли ран наш бан ко мат у хоте
лу „Тер мал“ у Врд ни ку, рекао је Деси
мир Бла шко вић, дирек тор фили ја ле у 
Новом Саду.

На отва ра њу екс по зи ту ре у Инђи ји 
Бане Крстић из „Гара вог сока ка“ пре
ми јер но је извео песму о Поштан ској 
ште ди о ни ци. М. ђ.

Председник Општине Владимир Гак на отварању екс по зи ту ре у Инђи ји

Бане Крстић извео песму
о Поштан ској ште ди о ни ци
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сА јАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

У по ну ди 300 рад них ме ста

У По слов но спорт ском цен тру 
„Пин ки“ у Срем ској Ми тро ви ци, у 
пе так 18. ма ја, На ци о нал на слу

жба за за по шља ва ње ор га ни зо ва ла је 
Са јам за по шља ва ња. На сај му је уче
ство ва ло 28 по сло да ва ца ко ји су ис ка
за ли по тре бу за за по шља ва њем око 
300 рад ни ка. 

Сај му је при су ство вао и ми ни стар 
по љо при вре де Бра ни слав Не ди мо вић, 
ко ји је том при ли ком из ја вио да се ове 
го ди не по се бан ак це нат у обла сти за
по шља ва ња да је на ја вље ном за ко ну 
ко ји ре гу ли ше еви ден ци ју се зон ских 
рад ни ка у по љо при вре ди. 

– Ма ло љу ди зна да је ини ци ја ти ва 
за до но ше ње за ко на о се зон ским рад
ни ци ма у по љо при вре ди по те кла из 
Срем ске Ми тро ви це на са стан ку љу ди 
из Сре ма ко ји се ба ве во ћар ством. Ова 

ини ци ја ти ва је пр во сти дљи во ушла у 
јав ност, а да нас има мо на пи сан за кон 
ко ји тре ба да се на ђе пред Вла дом Ре
пу бли ке Ср би је вр ло бр зо, а по том и да 
бу де усво јен у На род ној Скуп шти ни – 
из ја вио је Не ди мо вић и до дао да овај 
за кон под ра зу ме ва мо де ран си стем 
елек трон ске еви ден ци је се зон ских 
рад ни ка, ко ји ће на тај на чин има ти 
пен зиј ско, ин ва лид ско и здрав стве но 
оси гу ра ње. 

Зо ран Мар ти но вић, ди рек тор На ци
о нал не слу жбе за за по шља ва ње из ја
вио је да по ну да рад них ме ста у Ср би ји 
из го ди не у го ди ну ра сте.

– Сај мо ви за по шља ва ња ши ром Ср
би је при вла че све ве ћу па жњу и не
за по сле них ли ца и по сло да ва ца, та ко 
да смо у овој го ди ни има ли ре корд ну 
по ну ду рад них ме ста. Ка да је у пи та њу 

Срем ска Ми тро ви ца, да нас је отво ре
но око 300 рад них ме ста, а има мо и 
по дат ке од про шле го ди не да је на кон 
сај ма одр жа ног ов де пре ко 300 љу ди и 
до би ло по сао. Оно што је ва жно је сте 
да је ово ме ра са ко јом ће мо на ста ви ти 
у бу дућ но сти, за то што је то је дан вид 
ак тив ног тра же ња по сла и бу ђе ња свих 
оних ли ца ко ја се на ла зе на на шој еви
ден ци ји – ре као је Мар ти но вић и до дао 
да се то ком ле та оче ку је сма ње ње бро
ја не за по сле них због пред сто је ћих се
зон ских по сло ва. 

Ди рек тор ка ми тро вач ке фи ли ја ле 
НСЗ Ма ри ја на Гра бић ре кла је да је ово 
тре ћи Са јам за по шља ва ња ове го ди не 
у Сре му, а при том на ја ви ла и на ред ни 
Са јам за по шља ва ња за ову го ди ну ко ји 
се одр жа ва у окви ру Сај ма при вре де у 
Но вој Па зо ви у ок то бру.  Н. М.

Бра ни слав Не ди мо вић на сајму запошљавања

Ма тур ски
ка дрил

На цен трал ном град ском тр гу у 
Срем ској Ми тро ви ци, у пе так 18. ма ја 
одр жан је, са да већ тра ди ци о нал ни, 
Плес ма ту ра на та. Том при ли ком, на 
тр гу се оку пи ло ви ше сто ти на Ми тров
ча на ко ји су има ли при ли ку да ужи ва ју 
у ка дри лу ко ји је од и гра ло око 400 
ма ту ра на та ми тро вач ких сред њих шко
ла.

Сви уче сни ци про гра ма као по клон 
су до би ли ма ји це, пи штаљ ке и ки шо
бра не, а сам крај ма ни фе ста ци је за вр
шен је ве се ло уз ужич ко ко ло.  Н. М. 
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МА ЧВАН сКА МИ ТРО ВИ ЦА

За вр ше ни ра до ви
на ентеријеру шко ле

У пе так, 18. ма ја, у Ма чван ској Ми
тро ви ци одр жа на је при мо пре да ја 
уну тра шњих ра до ва у но вој згра ди 

Основ не шко ле „До бро сав Ра до са вље
вић На род“, на ко јој су ра до ви при ве
де ни кра ју. Овом чи ну, из ме ђу оста лих, 
при су ство ва ли су гра до на чел ник Срем
ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на дер, на
чел ник Град ске упра ве за обра зо ва ње, 
кул ту ру, омла ди ну и спорт Или ја Не дић, 
као и ди рек тор шко ле Сла ђан Па пић. 

Гра до на чел ник Са на дер из ја вио је 
да су ра до ви ко ји су за вр ше ни фи нан
си ра ни у са рад њи са Ми ни стар ством 
при вре де. 

– За вр ши ли смо дру гу фа зу ра до ва 
на овом објек ту. Ова фа за је ра ђе на у 
са рад њи са Ми ни стар ством при вре де, 
где смо ми обез бе ди ли 60 по сто сред
ста ва, а Ми ни стар ство 40 по сто. Ово су 
за вр шни ра до ви у са мом објек ту шко
ле, а да нас се из ра ђу је за пи сник ко јим 

се кон ста ту је да су сви ра до ви по уго
во ру за вр ше ни. У то ку су и ра до ви на 
фа са ди ко је фи нан си ра Град Срем ска 
Ми тро ви ца, а пред сто је нам и ра до ви 
на уре ђе њу пар те ра и ру ше њу ста ре 
шко ле, с об зи ром на то да ова шко ла 
по чи ње да се ко ри сти већ у сеп тем бру 
– ре као је Са на дер и до дао да се ов
де уско ро оче ку је и из град ња но ве фи
скул тур не са ле. 

Ди рек тор шко ле Сла ђан Па пић из ра
зио је за до вољ ство по во дом при мо пре
да је по ме ну тог објек та. 

– Упра во се уно си и на ме штај, ко ји 
је ку пљен уз под сти цај Ми ни стар ства 
про све те. Овај обје кат има 15 учи о ни
ца, ка би нет ин фор ма ти ке, осам при
прем них про сто ри ја за на став ни ке, а 
има ће мо и би бли о те ку са чи та о ни цом 
ко ја ће уче ни ци ма би ти до ступ на за бо
ра вак и уче ње – за кљу чу је Па пић. 

 Н. М. 

Вла ди мир са на дер сла ђан Па пић

АГЕН ЦИ јА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОј 

сузби ја ње
рада на црно

На штан ду „Сезон ски посло ви у пољо
при вре ди“ у окви ру митро вач ког Сај ма 
запо шља ва ња, сви заин те ре со ва ни за 
сезон ске посло ве у агра ру има ли су 
при ли ку да директ но раз го ва ра ју са 
потен ци јал ним посло дав ци ма, одно сно 
пољо при вред ним про из во ђа чи ма о 
њихо вим потре ба ма за сезон ским 
посло ви ма. На штан ду је било при сут но 
неко ли ко митро вач ких про из во ђа ча 
воћа, повр ћа и дува на, који анга жу ју од 
20 до 150 сезо на ца. 

Пове зи ва ње сезон ских рад ни ка са 
посло дав ци ма спро во ди се у скло пу 
про јек та „Пове ћа ње при ли ка за запо
шља ва ње сезон ских рад ни ка“ који 
Наци о нал на али јан са за локал ни еко
ном ски раз вој (НАЛЕД) спро во ди уз 
подр шку Немач ке раз вој не сарад ње 
(ГиЗ). У наред ном пери о ду оче ку је се 
усва ја ње новог закон ског реше ња које 
ће омо гу ћи ти појед но ста вље но анга жо
ва ње сезон ских рад ни ка у пољо при вре
ди путем епор та ла. 

Рефор ма ће омо гу ћи ти да се конач но 
уре ди област запо шља ва ња у пољо
при вре ди, јер гото во 95 одсто сезо на ца 
ради „на црно“, одно сно без ика квог 
уго во ра. Епор тал ће омо гу ћи ти пољо
при вред ни ци ма да сва ко днев но при ја
вљу ју и одја вљу ју рад ни ке, за шта ће 
издво ји ти мање од 10 мину та. За један 
дан анга жо ва ња рад ни ка, тро шко ви 
поре за и допри но са су фик сни и изно
си ће око 300 дина ра. Сезон ци ма ће 
бити пла ће но пен зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње, као и оси гу ра ње за слу чај 
повре де на раду, а да се при том не бри
шу са еви ден ци је неза по сле них, те и 
даље има ју пра во да при ма ју накна ду 
из фон да за неза по сле на лица или 
соци јал ну помоћ. Нови закон, који ће 
сту пи ти на сна гу почет ком сле де ће 
годи не, под ра зу ме ва и успо ста вља ње 
реги стра сезон ских рад ни ка, који ће 
олак ша ти посло дав ци ма нала же ње 
потреб них сезо на ца. 

На тери то ри ји Гра да Срем ска Митро
ви ца, овај реги стар ће води ти Аген ци ја 
за рурал ни раз вој, која ће у стал ној 
коор ди на ци ји са Наци о нал ном слу жбом 
за запо шља ва ње ради ти на пове зи ва њу 
посло да ва ца и сезон ских рад ни ка на 
локал ном нивоу. Заин те ре со ва ни могу 
да се јаве Аген ци ји на теле фон 610573, 
сва ког рад ног дана од 8 до 12 часо ва – 
Петар Самар џић, дирек тор Аген ци је.

Нова учионица
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ЧЕ ТИ РИ ГО ДИ НЕ ОД МАј сКИХ ПО ПЛА ВА

сремска Митровица 
сигурнија него икад
Дан 17. мај обе ле жа ва се као го ди

шњи ца Мај ских по пла ва из 2014. 
го ди не. Тим по во дом, 17. ма ја 

ове го ди не одр жан је са ста нак Шта
ба за ван ред не си ту а ци је у Срем ској 
Ми тро ви ци ко ји је де ло вао те 2014. 
го ди не, а на кон то га, чла но ви шта ба 
су за јед но са гра до на чел ни ком Вла
ди ми ром Са на де ром про ше та ли до 
Сав ског ке ја и об и шли та блу на мо сту 
Све тог Ири не ја на ко јој су ис так ну ти 
нај ви ши ни вои во до ста ја до са да. 

Гра до на чел ник је овим по во дом из
ја вио да је Срем ска Ми тро ви ца као 
град да нас мно го спрем ни ја на ова кве 
си ту а ци је. 

– Да нас сто ји мо на ме сту где је во да 
пре че ти ри го ди не до сти гла 863 цен ти
ме тра. Во да је та да пре ти ла да угро зи 
ве ли ки део гра да, а че ти ри го ди не ка
сни је ми смо мно го то га ура ди ли, пре 
све га да спре чи мо во ду да про дре у 
град. Уре ди ли смо ка нал ску мре жу, 
ка ко по гра ду, та ко и по се ли ма. На сип 
је са ни ран на сва ком ме сту где су при
ме ће ни про бле ми. Уве ли ко ра ди мо на 
про јек ту мо бил них па не ла ка ко би
смо за шти ти ли нај кри тич ни ју де о ни цу 

од 700 ме та ра. Та ко ђе, уче сни ци смо 
мно гих ме ђу на род них про је ка та ко ји 
се ба ве од бра ном од по пла ва, а је дан 
од нај ва жни јих је фор ми ра ње ре тен
зи је у Бо сут ским шу ма ма, за јед но са 
Во да ма Вој во ди не, Хр ват ским во да ма 
и Вој во ди на шу ма ма. Тај про је кат би 
тре бао да обез бе ди ду го трај ну си гур
ност и Срем ске Ми тро ви це и Шап ца, 
јер би та ко во да би ла пре у сме ре на у 
Бо сут ске шу ме. Овај про је кат ће тра
ја ти де се так го ди на, а та да ће љу ди у 
гра ду би ти мно го си гур ни ји – ре као је 
Са на дер из ра зив ши за хвал ност сви
ма они ма ко ји су уче ство ва ли у од
бра ни од по пла ва. 

Ди рек тор Хи дро сре ма Го ран Зво
нар из ја вио је да су нам Мај ске по
пла ве по слу жи ле за на ук у бу ду ћем 
пе ри о ду. 

– То је би ла јед на ве ли ка шко ла, и 
јед но ве ли ко ис ку ство. Мо ра мо на у
чи ти да жи ви мо у си ту а ци ја ма ка да 
има мо ви со ке во до ста је ко ји мо гу да 
угро зе ре до ван, сва ко днев ни жи вот и 
да њи хо ве по сле ди це све де мо на нај
ма њи мо гу ћи ни во – ре као је Зво нар. 

Н. Ми ло ше вић

Обилазак реке саве

сЕМИНАР

Пут до до брог
про из во да

У по не де љак, 21. ма ја, у Град ској ку ћи у 
Срем ској Ми тро ви ци одр жан је се ми нар 
под на зи вом „Пут до до брог про из во да“ у 
окви ру про јек та „Про фе си о на ли за ци ја 
же на и мла дих као про из во ђа ча ру ко тво
ри на. Про је кат је ор га ни зо ван у окви ру 
ини ци ја ти ве за упо шља ва ње 1000 же на у 
ру рал ним под руч ји ма ко ја има по др шку 
Ко ор ди на ци о ног те ла за род ну рав но прав
ност Ре пу бли ке Ср би је. У окви ру про јек та, 
ко ји са др жи ви ше ра ди о ни ца, же не су 
би ле у при ли ци да се об у че за ди зајн и 
па ко ва ње про из во да, уна пре ђе ње про мо
ци је и пре зен та ци ју про из во да, уре ђе ње 
из ло жбе ног про сто ра и пра вље ње ди пло
мат ског про из во да. Про је кат је ре а ли зо ва
ла Ет но мре жа уз по др шку НА ЛЕДа и 
Раз вој не аген ци је Ср би је, а до ма ћи ни су 
би ли Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца и Уста но ва за не го ва
ње кул ту ре Срем. Се ми на ру су, из ме ђу 
оста лих, при су ство ва ли и за ме ни ца гра
до на чел ни ка Све тла на Ми ло ва но вић и 
ко ор ди на тор ка Ет но мре же Ива Ра дић.

  Н. М. 

КВИЗ

сирмијум
- царски град

После два полуфинална такмичења, 
која су се одржала 15. и 17. маја, у Библи-
отеци „Глигорије Возаровић“, у организа-
цији Туристичке организације Града Срем-
ска Митровица, Завода за заштиту споме-
ника културе и Установе за неговање кул-
туре „Срем“, а у којем је учествовало девет 
пријављених школа, на нивоу IV разреда, у 
финале квиза Сирмијум –царски град, који 
ће се одржати 30. маја у Библиотеци, пла-
сирале су се следеће екипе из основних 
школа: ОШ „Свети сава“, ОШ „Бошко Пал-
ковљевић Пинки“, ОШ „Добросав Радоса-
вљевић Народ“ Мачванска Митровица, 
ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Јован 
Поповић“ и ОШ „Слободан Бајић Паја“ 
Манђелос.

Пласман у финале у рецитовању, оства-
рили су рецитатори: Ива Тењи из ОШ 
„Бошко Палковљевић Пинки“, Александар 
Чичић из ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Шашинци, Лана Станковић из ОШ „Свети 
Сава“, Николина Мићић из ОШ „Јован 
Јовановић Змај“, Огњен Козомара из ОШ 
„Јован Јовановић Змај“ Јарак и Ана 
Ковиљац из ОШ „Јован Поповић“.

Аутори литерарних радова, који ће се 
надметати у финалу су: Огњен Мишура из 
ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ 
Мачванска Митровица, Матеја Пањковић 
из ОШ „Свети Сава“, Бранкица Савић из 
ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ Лаћарак, 
Дуња Бранковић из ОШ „Јован Поповић“, 
Дуња Милачић из ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ и Стефан Хаџић из ОШ „Слободан 
Бајић Паја“ Манђелос.

Исправност, регуларност и тачност полу-
финалног такмичења квиза, пратио је 
стручни жири у саставу: Горана Лемајић, 
дипломирани историчар, Јелена Недић, 
професор енглеског језика и књижевности, 
Зорица Мишчевић, професор српског јези-
ка и књижевности и Милан Кардаш, ликов-
ни педагог.
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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.

БИ јЕ ЉИ НА

Зла то за
Sir mi um can to rum

У су бо ту, 12. ма ја, на 17. ме ђу на род ном 
хор ском фе сти ва лу под на зи вом „Мај ске 
му зич ке све ча но сти“ у Би је љи ни уче ство
вао је и хор Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро
вић“ Sir mi um can to rum, под ди ри гент ском 
па ли цом Во ји сла ва Бу гар ског. У ка те го ри ји 
Цжен ски хо ро ви, у кон ку рен ци ји са хо ро ви
ма из гра до ва ши ром Ср би је, Бо сне и Хер
це го ви не и Сло ве ни је, Sir mi um can to rum је 
пред ста вља ју ћи Срем ску Ми тро ви цу осво
јио злат ну ме да љу. 

Струч ни жи ри у са ста ву проф. др Де сан
ка Тра ки ло вић, др Дра га на Ци цо вић, др 
Је ле на Ми ли ће вић Тра ки ло вић, мр Мла ден 
Ма то вић и мр Гор да на Спа со је вић Сто ја но
вић, до де лио је ми тро вач ком хо ру 94 бо да. 

Ово при зна ње, на кон ви ше де це ниј ске 
па у зе, по твр да је ви со ког ква ли те та ко јим 
се Sir mi um can to rum од у век од ли ко вао. Да 
ово так ми че ње ни је би ло са мо ре ги о нал ног 
ка рак те ра го во ри и чи ње ни ца да су у ње му 
уче ство ва ли и так ми ча ри из Тур ске.  Н. М.

сКУП ШТИ НА ПОДРУ ЖНИ ЦЕ 
БИБЛИ О ТЕ КА РА сРЕ МА

Библи о те ка и
кул тур но насле ђе

Тра ди ци о нал на годи шња скуп шти на 
Подру жни це библи о те ка ра Сре ма одр жа на 
је у Пећин ци ма, а дома ћин је Народ на 
библи о те ка Пећин ци. Библи о те ка ре и госте 
поздра ви ли су Неве на Наић дирек то ри ца 
пећи нач ке библи о те ке, Рај ко Секу лић, 
дирек тор матич не библи о те ке за Срем 
„Гли го ри је Воза ро вић“ из Срем ске Митро
ви це и пред сед ни ца Подру жни це Ружи ца 
Стан ко вић. На тему „Библи о те ке и кул тур
но насле ђе“ гово рио је исто ри чар Дејан 
Ристић, ново изда ње Годи шња ка библи о те
ка Сре ма 18/2017 пред ста ви ла је уред ни ца 
Мили ја на Дми тро вић Тор ма, а о про шло го
ди шњем 54. Сабо ру библи о те ка ра Сре ма 
гово ри ла је дирек то ри ца ири шке Срп ске 
чита о ни це Вера Нов ко вић.

Књи жев ни ца Татја на Брзу ло вић Ста ни са
вље вић пред ста ви ла је свој књи жев ни рад 
на тра ди ци о нал ном дру же њу са писцем.

ШОсО „РАДИ ВОј ПОПО ВИЋ“

Дан шко ле

Про шлог пет ка 18. маја у Шко ли 
за основ но и сред ње обра зо ва
ње „Ради вој Попо вић“ одр жа на 

је про сла ва пово дом дана шко ле. 
Овим пово дом упри ли че на је све ча на 
при ред ба, а након тога и ручак у сали 
Дома уче ни ка. Про сла ви су при су ство
ва ли и чла но ви локал не само у пра ве, 
пред сед ник скуп шти не Томи слав Јан
ко вић и заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић. Про сла ва је 
поче ла поздрав ним гово ром заме ни це 
дирек то ра шко ле Тама ре Ива нов 
након чега су усле ди ли насту пи ђака. 

Поче так осни ва ња ове шко ле се 
везу је за дав ну 1940. годи ну када је 
зва нич но еви ден ти ра но фор ми ра ње 
првог оде ље ња за уче ни ке са  смет
ња ма у раз во ју након чега сле ди пау
за. Након те пау зе од 1960. годи не 
обно вљен је рад школ ства који се од 
тада наста вља у кон ти ну и те ту те пру

жа сли ку бри ге о деци о којој се све 
више гово ри. Данас шко ла има основ
но и сред ње обра зо ва ње са широ ком 
лепе зом обра зо ва них про фи ла и зани
ма ња. Днев ни бора вак оства ру је 
циље ве и задат ке вас пит но обра зов
ног рада са више стру ко оме те ном 
децом и омла ди ном у чијем окви ру су 
фор ми ра ни Цен тар за рад но оспо со
бља ва ње и анга жо ва ње  – ради о ни це. 
Рад ове деце пом но пра ти струч ни 
кадар дефек то ло га. У окви ру ове шко
ле тако ђе посто ји исту ре но ком би но
ва но оде ље ње у Мачван ској Митро ви
ци у основ ној шко ли „Добро сав Радо
са вље вић Народ“. Шко ла ђаци ма пру
жа  прак тич но обра зо ва ње  гра фич ког, 
пољо при вред ног и услу жно фри зер
ског типа у виду школ ских ради о ни ца 
које ђаци ма нуде могућ ност сти ца ња 
зна ња, уме ћа и рад них нави ка.

 А. Д.

ГРАД сКИ ПАРК

Про лећ ни фести вал џеза и блу за
Про шле субо те 19. маја одр жан је седам на е сти 

митро вач ки  Џез и Блуз про лећ ни фести вал на 
Амфи те а тру у митро вач ком Град ском пар ку. Фести

вал је огра ни зо вао Ценар за кул ту ру Сир ми ју март под 
покро ви тељ ством Гра да Срем ска Митро ви ца. Митров
ча ни су овом при ли ком ужи ва ли у насту пи ма у вели ком 
бро ју. Може се рећи да су бен до ви оправ да ли оче ки ва
ња митров ча на јер већи део публи ке је кон стант но играо 
током изво ђе ња раз ли чи тих џез и блуз нуме ра. На ово го
ди шњем Џез и Блуз фести ва лу насту пи ла су чети ри бен
да. Чуве ни митро вач ки састав Гем блер си, ама тер ски џез и 
блуз састав Музич ке шко ле Петар Кран че вић,  затим блуз 
бенд из Опа ти је Рикар до Ста рајт и Мид најт Блуз и бенд 
Котон Пикерс из Мла де нов ца.  А. Д. Наступ Гем блер са 
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МАТЕ јА НОР ЧИЋ ШТАМ ЦАР У ШИДУ

Подр шка ЕУ
упра вља њу мигра ци ја ма
Шид је у  уто рак, 15. маја посе ти ла 

Мате ја Нор чић Штам цар, заме
ни ца шефа Деле га ци је Европ ске 

уни је у Репу бли ци Срби ји. Пре ма про
гра му посе те висо ка деле га ци ја у чијем 
саста ву су били пред став ни ци држа ве, 
аген ци је Ује ди ње них наци ја и  пред став
ни ци локал не само у пра ве оби шли  су 
При хват ни цен тар за мигран те у Ада шев
ци ма,

Основ ну шко лу „Бран ко Ради че вић” у 
Шиду, Дом здра вља Шид и Основ ну шко
лу „Вук Кара џић” у Ада шев ци ма. Током 
оби ла ска При хват ног цен тра висо ки 
зва нич ни ци су има ли при ли ку да се уве
ре да цен тар функ ци о ни ше несме та но 
захва љу ју ћи сред стви ма Европ ске уни је. 
Помоћ ЕУ у овом као и оста лим при хват
ним и цен три ма за азил, одно си се на 
обез бе ђи ва ње аде кват ног сме шта ја, хра
не, при сту па обра зо ва њу, здрав стве ним 
услу га ма, а посеб но за рањи ве кате го ри
је као што су  деца и жене. Европ ска уни
ја покри ва и теку ће тро шко ве сме штај них 
капа ци те та и запо сле ног осо бља.  Мате ја 
Нор чић Штам цар је током оби ла ска  цен
тра  раз го ва ра ла и са поро ди цом која је 
пре три дана сти гла из Ира на. Вла ди мир 
Цуцић, коме сар за избе гли це и мигра
ци је Репу бли ке Срби је је иста као да без 
помо ћи Европ ске уни је, ника ко у тре нут
ку нај ве ће мигрант ске кри зе, не би могли  
сами да се избо ри мо. Сред ста ва у буџе ту 
није било, а на тери то ри ји Срби је је у јед
ном тре нут ку било 19 при хват них цен та
ра. Сво јим сред стви ма Европ ска уни ја је 
помо гла Срби ји да ова вели ка мигра ци
ја про ђе што без бол ни је. Тре нут но се на 
тери то ри ји општи не Шид у два при хват на 
цен тра нала зи око 400 мигра на та. Иви
ца Јовић, заме ник пред сед ни ка Општи не 

Шид је нагла сио и под се тио да је у јед ном 
тре нут ку у шид ској општи ни било више 
мигра на та него локал ног ста нов ни штва. 

Посе та је наста вље на оби ла ском 
Основ не шко ле „Бран ко Ради че вић” у 
Шиду, где је сред стви ма Европ ске уни је 
поста вље но јав но осве тље ње око згра
де ове обра зов не уста но ве. Шид ски дом 
здра вља добио је тран спорт но вози ло у 
вред но сти од око 20.000 дола ра, а опре

му у вред но сти од 14.000 дола ра добио 
је Завод за јав но здра вље у Срем ској 
Митро ви ци. Дирек тор Дома здра вља Шид 
др Крсто Куреш захва лио се на дона ци
ји и иста као да ће им ово вози ло мно го 
помо ћи у раду. Пред сед ник Општи не Шид  
Пре драг Вуко вић се тако ђе захва лио на 
дона ци ји и посеб но нагла сио коли ко ће 
то зна чи ти гра ђа ни ма. 

Посе та шид ској општи ни завр ше на је 
оби ла ском Основ не шко ле „Вук Кара
џић” у Ада шев ци ма којој су дони ра ни 
наме штај и учи ла и где поред локал не 
деце, шко лу поха ђа ју и мали мигран ти. 
Том при ли ком је орга ни зо ва на зајед нич
ка акци ја уре ђе ња шко ле, коју су изве ли 
роди те љи локал не и деце мигра на та, као 
и при пре ма ње јела типич них за Срем и 
јела из зема ља ода кле дола зе мигран ти. 
На овај начин, обе ле жен је и Међу на род
ни дан поро ди це. 

– Желе ла бих да под се тим да се Срби
ја током 2015. и 2016. годи не суо чи ла са 
вели ким иза зо вом и успе ла да обез бе
ди подр шку мигран ти ма и избе гли ца ма, 
када је више од мили он људи потра жи ло 
сигур ност у Евро пи. ЕУ подр жа ва Срби ју 
у њеним напо ри ма да обез бе ди аде кват
не услу ге  од почет ка пове ћа ног при ли
ва мигра на та,  рекла је Мате ја Нор чић 
Штам цар.

Д. Попов

Мате ја Нор чић Штам цар и др Крсто Куреш 

са децом из Ира на

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.
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Горан Жера ви ца из Шида  и Дра ган Медић су про шле годи не на нешто више од јед-
ног хек та ра, заса ди ли око 38.000 сад ни ца јаго да. За купо ви ну сад ни ца доби ли су суб-
вен ци ју од држа ве. Уз сва ко днев ни рад, руко во де ћи се саве ти ма струч ња ка, али и 
због иде ал них вре мен ских при ли ка, роди ле су јаго де изу зет но доброг ква ли те та

Послед њих годи на на 
ата ри ма у шид ској 
општи ни, све чешће  

уме сто ратар ских кул ту ра 
ничу заса ди јаго да. Они пољо
при вред ни ци који су се одлу
чи ли на тај корак кажу, да је 
добит од заса да јаго да већа 
од оне коју би има ли од стан
дард них ратар ских кул ту ра. 
Ула га ња јесу вели ка, почев ши 
од сад ни ца, изград ње буна ра, 
ула га ња у људ ски рад, али 
већ након две годи не улог се 
вра ти више стру ко. На корак 
да на свом земљи шту у гиба
рач ком ата ру заса де јаго де, 
одлу чио се и Горан Жера ви ца 
из Шида зајед но са сво јим 
шого ром Дра га ном Меди ћем. 
Про шле годи не на свом 
земљи шту на нешто више од 
јед ног хек та ра, заса ди ли су 
око 38.000 сад ни ца јаго да. За 
купо ви ну сад ни ца доби ли су 
суб вен ци ју од држа ве. Уз сва
ко днев ни рад, руко во де ћи се 
саве ти ма струч ња ка, али и 
због иде ал них вре мен ских 
при ли ка, роди ле су јаго де изу
зет но доброг ква ли те та. Бра
ње овог слат ког пло да сада је 
у пуном јеку, а како кажу про
из во ђа чи из Шида, нај си гур ни
ји пла сман им је  руско тржи
ште.

– Одлу чи ли смо се да заса
ди мо јаго де због тога што смо 
уна зад неко ли ко годи на уочи
ли да се на њихо вој про из вод

њи може лепо зара ди ти. Јаго
де су код нас у све већој екс
пан зи ји и још увек могу да се 
пла си ра ју како на дома ће, 
тако и на стра но тржи ште, за 
које је цена мно го боља. Ако 
желиш добру цену, мораш 
добро да се потру диш, јер куп
ца је увек тешко наћи. Један 
наш при ја тељ из Шид нам је 
помо гао да нађе мо доброг 
куп ца и за сад смо задо вољ ни 
и мислим да неће бити про
бле ма што се тиче даље про
да је, каже Горан.

Када су се одлу чи ли на тај 
корак, било је потреб но све 
добро орга ни зо ва ти, при пре
ми ти земљи ште, купи ти сад

ни це, поса ди ти их и сва ко
днев но ради ти.

– За обич ног чове ка који 
одлу чи да се бави овим 
послом, то је вели ка став ка. 
Зато се у тај посао нисам упу
стио сам, него зајед но са 
шого ром. Земљи ште је у 
нашем вла сни штву, што је 
вели ка пред ност. Сад ни ца 
јаго да јесте ску па, али смо за 
то доби ли суб вен ци ју од 
држа ве, док смо за изград њу 
буна ра уло жи ли сво ја сред
ства. Када смо почи ња ли про
из вод њу, рачу на ли смо да 
ћемо од зара де прве годи не, 
успе ти покри ти тро шко ве ула
га ња. Већ дру ге годи не, оче ку

је мо већи при ход и зара ду. 
Ова годи на је иде ал на за јаго
де. Онај ко има довољ не воде 
у буна ру и ко има ту могућ
ност да дове де воду до сва ке 
сад ни це, нема раз ло га за бри
гу,  исти че Жера ви ца.

Уз вели ки опти ми зам, сва
ко днев ни рад, зајед ни штво и 
сло гу, с обзи ром да се цела 
поро ди ца укљу чи ла у тај 
посао, јаго де из гиба рач ког 
ата ра, оце ње не су од стра не 
струч не савет ни це из Бео гра
да, као јед не од нај ква ли тет
ни јих на овим про сто ри ма.

– Без саве та струч не савет
ни це, не би смо успе ли пости
ћи овај успех. А што се тиче 
цене отку па, оне вари ра ју и 
кре ћу се од 80 до 130 дина ра 
за кило грам. Јаго де одво зи мо 
за Бео град, а ода тле се пла
си ра ју за Руси ју које је за сада 
нај си гур ни је тржи ште,  наво ди 
он.

Заса ди јаго да ове поро ди
це, нала зе се у ата ри ма Шиђа
ни ма позна те као Гиба рач ка 
пла ни на, где се нека да пре те
жно узга ја ла вино ва лоза и 
ратар ске кул ту ре. Данас је ту 
засту пљен  све већи број воћ
ња ка и заса да јаго да јер се 
испо ста ви ло да је земља у 
Гиба рач кој пла ни ни, иде ал на 
и за њихов узгој. А јаго де  су  
ове годи не, на задо вољ ство 
вла сни ка, роди ле и више од 
оче ки ва ног. М. Н.

јАГО ДЕ НА сРЕМ сКИМ ПОЉИ МА

Вели ка ула га ња,
али и вели ка зара да

Горан Жера ви ца, Дра ган и Михај ло Медић
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МА ТУ РАНТ сКА ПА РА ДА У ПЕ ЋИН ЦИ МА

И пред сед ник за и грао
са ма ту ран ти ма
Ма ни фе ста ци ја „Плес са 

Евро пом – ма ту рант
ска па ра да“, оку пи ла је 

на пе ћи нач ком ше та ли шту 
ма ту ран те Тех нич ке шко ле 
„Ми лен ко Вер кић Не ша“, ко ји 
су тач но у под не на сме ја ни и 
ве се ли за пле са ли плес то ле
ран ци је за јед но са вр шња ци
ма из це ле Евро пе.

По кро ви тељ ма ни фе ста ци
је и ове го ди не је оп шти на 
Пе ћин ци, а ис пред ло кал не 
са мо у пра ве ма ту ран ти ма су 
по др шку пру жи ли пред сед ник 
оп шти не мр Жељ ко Тр бо вић 
и Сне жа на Га гић, на чел ни ца 
Оде ље ња за дру штве не 
де лат но сти. Пре пр вих так то
ва опе ре те Јо ха на Штра у са 
„Сле пи миш”, пе ћи нач ке 
ма ту ран те по здра вио је пред
сед ник Жељ ко Тр бо вић, ко ји 
је том при ли ком ис та као зна
чај овог да на, јер ма ту ран ти 
по ла жу ис пит зре ло сти и кре
ћу пу тем на ко јем их че ка 
мно го пре пре ка, али и мно го 
ле пих тре ну та ка.

– Не ки од вас ће на ста ви ти 
шко ло ва ње, не ки ће за по че ти 
рад ну ка ри је ру, али шта год 
да од лу чи те си гу ран сам да 
вас је до са да шње шко ло ва
ње, у на шој тех нич кој шко ли, 
при пре ми ло за све што вас 
че ка на да љем пу ту, за то 
ве руј те у се бе и си гу ран сам 
да ће те би ти успе шни. Ви сте 
бу дућ ност ове оп шти не и 
же лим да зна те да пу тем 

ко јим кре не те не ће те ко ра ча
ти са ми, и да ће мо ми као 
ло кал на са мо у пра ва увек 
би ти ту да вас по др жи мо. У 
на став ку шко ло ва ња или у 
тра же њу за по ле ња, а ка сни је 
и у за сни ва њу по ро ди це, на 

нас ће те увек мо ћи да се 
осло ни те. Да нас, на овом 
ма ту рант ском пле су ви сте, 
за јед но са сво јим вр шња ци
ма из це ле Евро пе, део јед не 
ве ће сли ке, сли ке бо ље 
бу дућ но сти – ре као је пр ви 

чо век пе ћи нач ке оп шти не.
У ду ху овог да на, сво је 

вр шња ке по здра ви ла је и 
Та ма ра Ђур ђе вић, пред сед
ни ца ђач ког пар ла мен та, ко ја 
се за хва ли ла на по др шци и 
по мо ћи про фе со ри ма Тех
нич ке шко ле „Ми лен ко Вер
кић Не ша“.

На кра ју ма ни фе ста ци је 
„Плес са Евро пом – ма ту
рант ска па ра да“, на кон 
ка дри ла, ма ту ран ти пе ћи нач
ке сред ње шко ле тра ди ци о
нал но су за пле са ли ко ло, а 
при дру жи ли су им се и пр ви 
чо век пе ћи нач ке оп шти не, 
про фе со ри и оку пље ни гра
ђа ни.

Ко ло са пред сед ни ком

Ма ту ран ти игра ју ка дрил

БРЕ сТАЧ

Увек до бри до ма ћи ни
У су бо ту, 19. ма ја, пред пре пу ном 

са лом бре стач ког До ма кул ту ре 
на сту пи ло је Фол клор но дру штво 

„Из вор До њи То вар ник“. Игра чи „Из во
ра“ про ве ли су по се ти о це игром од ју га 
до се ве ра Ср би је то ком јед но и по сат ног 
про гра ма, а бре стач ка пу бли ка је зна ла 
да њи хов труд на гра ди гро мо гла сним 
апла у зи ма, тим пре што је ме ђу 75 чла
но ва ан сам бла би ло и 15 до ма ћих игра
ча, а на сту пио је и Мар ко Ни ко лић из 
Бре ста ча ко ји је из вео ком по зи ци ју на 
хар мо ни ци.

Ка ко нам је ре кла умет нич ки ру ко во
ди лац „Из во ра“ Да ни је ла Бар нак, и овај 
на ступ у Бре ста чу, тре ћи у три го ди не, 
по ка зао је да су Бре ста ча ни до бри до
ма ћи ни и да уме ју да обез бе де од лич не 
усло ве за на ступ.

– Ми смо оду ше вље ни као и увек. 
Фан та стич на ор га ни за ци ја ро ди те ља, 

Са ве та Ме сне за јед ни це и Ло вач ког 
дру штва, ко ји су се по тру ди ли да нам 
обез бе де од лич не усло ве за на ступ – 
од сце не аран жи ра не у пре по зна тљи
вом сре мач ком сти лу, до по слу же ња, не 
са мо за ан самбл, већ и за пу бли ку. Де ца 
су да ла свој мак си мум и пу бли ка је то 
сјај но при хва ти ла. Сви су по др жа ли и 
на шу ак ци ју при ку пља ња сред ста ва за 
ку по ви ну но шње. Бре ста ча ни су увек 
до бри до ма ћи ни и већ смо се до го во ри
ли да 26. ју ла на сту пи мо по но во у Бре
ста чу, у окви ру про гра ма обе ле жа ва ња 
се о ске сла ве – ре кла нам је Да ни је ла 
Бар нак.

„Из вор До њи То вар ник“ не ма мно го 
вре ме на за са би ра ње ути са ка са на сту
па у Бре ста чу, јер је већ су тра дан био 
на пу ту за Ша бац, где је на сту пио на 
обе ле жа ва њу го ди шњи це Ан сам бла на
род них ига ра „Хај дук Стан ко“, а већ 24. 

ју на пу ту ју у Бу гар ску где ће на сту пи ти 
на Ме ђу на род ном фе сти ва лу фол кло ра 
деч јих и омла дин ских гру па у Чер но мо
ре цу. 
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ПЕ ЋИН ЦИ

Шта знаш о саобраћају
Основ на шко ла „Сло бо дан Ба јић 

Па ја“ у Пе ћин ци ма тре ћу го ди ну 
за ре дом је до ма ћин 49. Окру жног 

так ми че ња основ них шко ла „Шта знаш о 
са о бра ћа ју“, на ко јој су ове го ди не уче
ство ва ла де ца из Ру ме, Срем ске Ми тро
ви це, Ин ђи је, Ста ре Па зо ве и Пе ћи на ца. 
Окру жна так ми че ња одр жа ва ју се ши
ром Ср би је у ор га ни за ци ји АМСС Ср би
је и под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
про све те, а у Оп шти ни Пе ћин ци по др шку 
пру жа и пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва.

Окру жно так ми че ње ју че је отво рио Зо
ран Вој кић за ме ник пред сед ни ка оп шти
не Пе ћин ци, а ка ко нам је ре као ло кал
на са мо у пра ва ве ли ку па жњу и по др шку 
пру жа нај мла ђи ма и ова квим ма ни фе
ста ци ја ма.

– Циљ нам је да на сва ки на чин и ко ли
ко мо же мо раз ви је мо код на ших нај мла
ђих свест о зна ча ју њи хо вог без бед ног 
уче шћа у са о бра ћа ју. Оп шти на Пе ћин ци 
по себ ну па жњу по кла ња еду ка ци ји нај
мла ђих по чев ши од ра зних школ ских и 
ван школ ских еду ка ци ја, пре ко ре дов ног 
одр жа ва ња хо ри зон тал не и вер ти кал не 
сиг на ли за ци је у зо ни шко ла, до по др
шке ова квим ма ни фе ста ци ја ма. На ста
ви ће мо и да ље да ра ди мо у том прав цу, 
а на на шим мла дим так ми ча ри ма је да 
сво је зна ње и сво ју свест о без бед ном 
уче шћу у са о бра ћа ју уса вр ше и пре не су 

сво јим вр шња ци ма и на тај на чин до ђе мо 
до за јед нич ког ци ља, а то је да до 2020. 
го ди не не ма мо ни јед но по ги ну ло де те у 
са о бра ћај ним не сре ћа ма на те ри то ри ји 
на ше оп шти не – ре као је Вој кић.

На так ми че њу одр жа ном 14. ма ја, 
основ ци из Срем ског окру га по ка за ли 
су сво је зна ње из по зна ва ња са о бра ћа
ја на те сто ви ма, на по ли го ну прак тич ног 
по на ша ња и по ли го ну спрет но сти, а на 

ре пу блич ко так ми че ње пла си ра ли су се 
уче ни ци из Срем ске Ми тро ви це. По бед
ни ци ма, дру го пла си ра ној еки пи из Ста ре 
Па зо ве и тре ће пла си ра ној из Ру ме, као и 
по је дин ци ма уру че не су ди пло ме, а на
став ни ци ма и оп шти на ма из ко јих до ла зе 
уру че не су за хвал ни це. У по је ди нач ном 
пла сма ну уче ни ци пе ћи нач ке оп шти не 
осво ји ли су јед но тре ће ме сто, а успе шан 
је био Сер геј Цвет ко вић.

са полигона

КУПИНОВО

јубиларна ликовна колонија
Љу би те љи умет но сти, при ро де и 

кул тур ноисто риј ске ба шти не 
Ку пи но ва и око ли не ис пу ни ли 

су 19. ма ја дво ри ште Ет но ку ће Пут ник 
у Ку пи но ву на за вр шни ци ју би лар не, де
се те по ре ду Ли ков не ко ло ни је, ко ју је ор
га ни зо ва ло Удру же ње за кул тур ни раз вој 
„Ко ло ни ја Ку пи но во“, у са рад њи са Ту ри
стич ком ор га ни за ци јом оп шти не Пе ћин
ци и под по кро ви тељ ством пе ћи нач ке 
ло кал не са мо у пра ве.

Осам на ест умет ни ка из це ле Ср би
је то ком про те кла че ти ри да на дру жи ло 
се и ства ра ло сво ја де ла ин спи ри са ни 
при род ним ле по та ма Обед ске ба ре и Ку
пи но ва, а ка ко нам је ре као мр Жељ ко 
Тр бо вић пред сед ник оп шти не Пе ћин ци, 
Ли ков на ко ло ни ја је по ста ла тра ди ци ја 
у оп шти ни и на нај леп ши на чин пре но си 
ње не ле по те ши ром Ср би је. 

– Ми не са мо да по др жа ва мо ову ма ни
фе ста ци ју и да ће мо је и убу ду ће по др

жа ва ти, не го јој се ра ду је мо сва ки пут, јер 
сва ке го ди не Ли ков на ко ло ни ја из не дри 
од лич на умет нич ка де ла и на по се бан 
на чин спа ја љу де. Сви умет ни ци, ко ји су 
про те клих да на ства ра ли у овом дво ри
шту и ван ње га, на ши су ам ба са до ри и 
они су ти ко ји ће ле по те на ше оп шти не 
пре не ти у кра је ве ода кле до ла зе – ре као 
је пр ви чо век пе ћи нач ке оп шти не. 

Број ни по се ти о ци су би ли у при ли ци 
да не са мо ужи ва ју у из ло же ним де ли ма 
умет ни ка, раз го ва ра ју са њи ма и дру же 
се, не го и ку пе сли ку ко ја ће им на по се
бан на чин укра си ти дом и до ча ра ти дух 
ових про сто ра, а ово го ди шњом Ли ков
ном ко ло ни јом за до вољ ни су и ор га ни за
то ри. Пре ма ре чи ма Љу би це Бо шко вић 
ди рек то ри це Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Оп шти не Пе ћин ци, из дру же ња умет ни
ка, по се ти ла ца и ор га ни за то ра раз ви ла 
се по себ на ве за, ко ја по ста је не рас ки
ди ва и ко ја на нај леп ши на чин све до чи о 
вре ме ну про ве де ном у Ку пи но ву.

Ју би лар ну Ли ков ну ко ло ни ју зва нич но 
је за тво рио пред сед ник удру же ња „Ко ло
ни ја Ку пи но во“ Сте ван Ву ји чић, ко ји се 
из ме ђу оста лог за хва лио умет ни ци ма, 
по се ти о ци ма, ме ди ји ма и Оп шти ни Пе
ћин ци на по др шци и по пу ла ри за ци ји ма
ни фе ста ци је.

У бо га том кул тур ноумет нич ком де лу 
про гра ма на сту пи ли су Дру штво за не
го ва ње на род не тра ди ци је „Ку пи ник“ и 
Квар тет Бо ја не Ра ди во је вић.

Председник Тр бо вић у по се ти ко ло ни ји
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сЕН ТИ МЕН ТАЛ НА ПОВЕсТ сРЕМсКЕ МИТРОВИЦЕ

Мај му нац једне мла до сти
На том тргу су били

кру го ви попут цве то ва 
који су били саста вље ни 

од мла дих људи који су се 
ту оку пља ли и дру жи ли. 

Ту се викен дом нађе мо 
око осам, дого ва ра мо се 

до пола девет а онда
оде мо негде даље, у неки 

дис ко клуб. Ми нисмо
има ли  мобил не теле фо не 

јер нису ни посто ја ли, 
тако да нисмо могли на тај 

начин да се дру жи мо,
али смо зато зна ли да се 

дого во ри мо и нађе мо у 
одре ђе но вре ме. Мислим 
да је наше дру же ње било 

искре ни је јер наша
при ја тељ ства из тог

пери о да тра ју и дан данас,
при ча Мир ја на Вашут

Нека да дав но, сва ког рад ног дана 
али и викен дом посто ја ло је 
место које је оку пља ло све 

сред њо школ це. То место на коме су 
се они редов но оку пља ли при ча ју ћи о 
разно ра зним тема ма се зва ло Мај му
нац. Гоми ла ђака трча ло је ка Мај мун
цу пре и после шко ле јер је одла зак на 
исти био неза о би ла зан. Мај му нац је 
нека да био цен тар свих деша ва ња, 
сва ког дана као што смо већ спо ме ну
ли у пери о ду од пола два на ест па до 
један ђаци из пре по днев не сме не као 
и они из попо днев не су се оку пља ли 
на том истом месту, и баш та наје зда 
свих тих ђака уз пре пли та ње што сме
на то и гене ра ци ја је назва на Талас 
који се деша вао на Мај мун цу. Све до
ци лепо те дру же ња на Мај мун цу су 
упра во ста ри Митров ча ни који су на 
том истом месту про ве ли нај еп ше 
тре нут ке сво је мла до сти и који су за М 
нови не поде ли ли сво је успо ме не . 
Пре гршт лепих тре ну та ка и без број 
при ча које смо чули су на моме нат 
дело ва ле толи ко живо да су нас нате
ра ле на раз ми шља ње како је било 
некад а како је сада. Дипло ми ра ни 
про стор ни пла нер и дирек тор пред у
зе ћа за Урба ни зам Мир ја на Вашут 
јед на је од тих сред њо школ ки из Гим
на зи је која је добар део сво је мла до
сти про ве ла на Мај мун цу.

– У вре ме кад сам ишла у Гим на зи ју 
било je попу лар но да се пре и после 
шко ле нала зи мо на про сто ру цен тра 
гра да где је сада пешач ка зона, на 

рубу пар ка тако зва ном Мај мун цу. Мај
му нац је био орјен тир за сва деша ва
ња када се дола зи и одла зи из шко ле. 
То је била јед на скром но ура ђе на рун
де ла и  увек је има ла лепо уре ђен 
цвет ни аран жман. Нај че шће су то 
биле дома ће врсте цве ћа, а у про ле ће 
и лето углав ном буду кане са висо ким 
црве ним цве то ви ма. Леп ши део про
сто ра те рун де ле било што су по рубу 
те рун де ле  седе ли ђаци. Сва ко дру
штво је има ло место где сто ји и ми 
смо по томе зна ли где кога да нађе мо. 
Дру штва су се рет ко меша ла осим 
када се из јед не гру пе мла дић или 

Мир ја на Вашут

Дру же ње на Мај мун цу 70-их година
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девој ка заба вља ју са мом ком и девој
ком из дру ге гру пе. На том тргу су 
били кру го ви попут цве то ва који су 
били саста вље ни од мла дих људи 
који су се ту оку пља ли и дру жи ли. Ту 
се викен дом нађе мо око осам, дого ва
ра мо се до пола девет а онда оде мо 
негде даље, у неки дис ко клуб. Ми 
нисмо има ли  мобил не теле фо не јер 
нису ни посто ја ли, тако да нисмо 
могли на тај начин да се дру жи мо, али 
смо зато зна ли да се дого во ри мо и 
нађе мо у одре ђе но вре ме. Мислим да 
је наше дру же ње било искре ни је јер 
наша при ја тељ ства из тог пери о да 
тра ју и дан данас   при ча Мир ја на 
Вашут

Гра ђе вин ски тех ни чар Петар Сола
ре вић још један све док про шло сти 
која је сви ма уре за на у пам ће ње нам 
је тако ђе обја снио шта је за њега зна
чио Мај му нац.

– Мај му нац је пред ста вљао уче нич
ки дух ово га гра да. То је било зеле ни
ло и цве ће поред кога су на јед ном 
изли ве ном делу седе ли уче ни ци, док 
су девој ке ста ја ле пред ула ском у 
парк и чека ле мом ке. У том пери о ду 
било је попу лар но жица ње, тач ни је 
ску пља ње пара од оста лих за пиће и 
за ула зак у Дом омла ди не где су се 
одр жа ва ле жур ке на који ма смо баш у 
том пери о ду слу ша ли Битлсе и Стон
се. Људи су се мало више воле ли и 
дру жи ли у то вре ме, међу тим сти че се 
ути сак да данас нема те при сно сти јер 
нема оног живо та на тргу који је некад 
био, нити ће га икад бити – каже 
Петар Сола ре вић. 

Мало даље шета ју ћи митро вач ким 
ули ца ма наи шли смо на локал под 
нази вом „Код Паче та“ и баш на том 
месту смо сре ли дипло ми ра ног прав
ни ка  Бран ка Иви ћа који је још један 
доказ да је Мај му нац оста вио огро ман 
траг на све оне који су на том месту 
оби та ва ли. 

– Мај му нац је било место које је 
пред ста вља ло неки ста ту сни сим бол 
у овом гра ду годи на ма. Нека врста 
збор ног места где се моја гене ра ци ја 
од четр де сет сед мог годи шта па на 
даље оку пља ла. На том месту си 
могао у момен ту када одеш да видиш 
све људе  које си позна вао, или си 
тре бао да упо знаш. У  вре ме када је 
Мај му нац био акти ван, није било 
кафи ћа те је јед но од места на коме 
смо могли да чује мо добру музи ку био 
Дом омла ди не и Зави чај ни клу ба то 
су била два места на који ма су се одр
жа ва ле ужи во свир ке или како смо ми 
то зва ли игран ке. Оно што је било 
карак те ри стич но, за Мај му нац јесте 
да су се све сред ње шко ле оку пља ле 

Тех но лог Радо ван Селе нић у 
Митро ви ци позна ти ји као чика Рада 
Гусар нам је обја снио ко је кумо вао 
нази ву Мају му нац. Зачет ник име на 
Мај му нац је био Радо ван Симе у но
вић зва ни Сеља који је био про фе
сор мате ма ти ке у Гим на зи ји, а сво је
вре ме но је заме нио пре ђа шњег 
дирек то ра ТШЦ шко ле. 

– Када сам био тре ћи раз ред јави
ли су се одре ђе ни про бле ми. Ми смо 
се про ман гу пи ра ли јуре ћи девој ке и 
било је око 129 непре ла зних оце на. 
Про фе сор Радо ван би оку пио све 
ђаке, про фе со ре и настав ни ке у 
малој фискул тур ној сали у ТШЦ шко
ли и почео би да их грди. Нај ви ше је 
грдио уче ни ке, и у том момен ту док 
нас је грдио и роди тељ ски саве то вао 
нам је рекао „А ви мај мун чи не из 
тре ћег раз ре да, само се ску пља те 
тамо на оном мај мун ском остр ву 

седи те на цокли и води те неке без
ве зне при че уме сто да сте после 
шко ле оти шли кући и дова ти ли се 
књи ге“. Из те грд ње наста ло је и име 
Мај му нац. 

Како је Мај му нац
добио име?

Радо ван селе нић

У вре ме када је Мај му нац 
био акти ван, није било 
кафи ћа те је јед но од 

места на коме смо могли 
да чује мо добру музи ку 

био Дом омла ди не и
Зави чај ни клу б то су била 
два места на који ма су се 
одр жа ва ле ужи во свир ке 
или како смо ми то зва ли 

игран ке, каже Бран ко Ивић

Петар сола ре вић Бран ко Ивић
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на том месту. На Мај мун цу се увек 
зна ло где је чије место и ви сте могли 
непо гре ши во уве че да дође те, да 
напра ви те про зив ку и да нађе те оне 
који вам тре ба ју. Они који су били 
мало ста ри ји су ста ја ли поред Мај
мун ца и пре ма библи о те ци. Сам пла
то није био шета ли ште већ се на 
њему јед но став но ста ја ло без неке 
пре те ра не цир ку ла ци је. Живе ли смо у 
сасвим дру гом систе му и вре ме ну. 
Међу нама без обзи ра  на мате ри јал
не при хо де које су има ли роди те љи 
нису посто ја ле изра же не соци јал не 
раз ли ке. Сви смо се слич но оде ва ли, 
посто ја ла је нека врста соли дар но сти 
и при сно сти која је данас пома ло гур
ну та у стра ну – Бран ко Ивић 

Он је тако ђе додао да су се мно ге 
љуба ви рађа ле на Мај мун цу које су 
нерет ко пре ра сле и у бра ко ве.

Како Бран ко исти че на Мај мун цу 
једи но није било туче, силе џиј ског 
пона ша ња,  ван да ли зма, нити дивља
ња јер сва ко ко би се усу дио да се 
тако пона ша би био одба чен од стра
не дру штва које се ту оку пља ло.  

Еко но ми ста и вла сник при ват ног 
пред у зе ћа за реги стра ци ју вози ла 
Душко Цун дра још један у низу свих 
оних који су оби та ва ли на Мај мун цу 
нам је испри чао како је он дожи вео 
Мај му нац.

– Мај му нац сам дожи вео са неких 
четр на ест, пет на ест годи на кад сам 
кре нуо у сред њу шко лу. То је био нај
леп ши пери од мог живо та јер смо сви 

мла ди били на јед ном месту пого то во 
у вре ме ну од пола два на ест па до 
пола два, као и уве че од шест до пола 
седам. Упо ре до са Мај мун цем је био 
захва ћен и део пар ка где су биле пре
див не клу пе на који ма се тач но зна ло 
ко сто ји, из које је шко ле и из ког дру
штва. Чак су и клу пе има ле назив. 
Прва клу па иза тада шњих тра фи ка се 
зва ла Шифо њер, а зад ња клу па се 
нала зи ла код Дечи је библи о те ке и 
зва ли су је Буџак. У један сат било да 
је сун ча но или хлад но све је било пре
пу но омла ди не. Такви тре ну ци се не 
забо ра вља ју и оста ју у сећа њу – рекао 
је Душко Цун дра

Коли ко је Мај му нац био зна ча јан за 
омла ди ну гово ри у при лог и анег до та 
коју нам је испри чао Душко Цун дра а 

Душко Цун дра Миро слав Лишче вић Дани је ла Обро вач ки
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која се упра во везу је за Мај му нац и 
Талас. 

– Шко ла је била пове за на са Мај
мун цем јер су на исти дола зи ли ђаци 
који су завр ши ли пре по днев ну сме ну 
као и они који су кре ну ли у попо днев
ну. Та нава ла школ ске омла ди не је 
попу лар но доби ла назив Талас јер се 
одјед ном поја ви вели ки број омла ди не 
и за 15 мину та се сви они пову ку. О 
том Тала су имам јед ну анег до ту која 
ми је оста ла у сећа њу. У то вре ме 
радио се тек фор ми рао и није било 
радио еми си је где се искљу чи во 
пушта ла рок и ритам и блуз музи ка 
која је нас зани ма, већ су то биле еми
си је где је било више при че него музи
ке. Тада су Сту дио Б, и Бео град 202 
има ли сво је радио ста ни це у пово ју 

које су биле радо слу ша не. Била је 
јед на еми си ја под нази вом Путо каз на 
ради ју 202, и у тој еми си ји су се људи 
јавља ли из дру гих гра до ва и при ча ли 
о сво јим неким дого дов шти на ма, о 
себи и тра жи ли да се пусти одре ђе на 
музич ка нуме ра. Тако сам се ја јед ном 
досе тио и напи сао јед но писмо са 
жељом да на том ради ју пусте мало 
бољу музи ку. У писму сам навео ко 
сам, шта сам, ода кле сам и коју бих 
песму желео да ми пусте и онда сам 
завр шио то писмо рече ни цом „Е сад 
журим на талас“. Када је води тељ 
еми си је про чи тао то писмо то је било 
јако сим па тич но јер се он запи тао шта 
тај појам Талас уоп ште пред ста вља, 
да ли има везе са реком или не. Сви 
су сазна ли за посто ја ње чуве ног Тала
са у Срем ској Митро ви ци али нико 
није знао шта то запра во зна чи сем 
нас који смо ужи ва ли у том Тала су. 
Сре тан сам што сам дожи вео ту сре ћу 
коју данас рет ко видим код митро вач
ке омла ди не – рекао је Душко Цундра 

Дипло ми ра ни еко но ми ста Миро слав 
Лишче вић се бави саку пља њем ста
рих фото гра фи ја Срем ске Митро ви це. 
У тој колек ци ји се нала зи чуве ни Мај
му нац као обе леж је јед ног злат ног 
пери о да у коме је њихо ва гене ра ци ја 
живе ла.

– Сам појам Мај му нац се поја вљу је 
70 тих годи на. Цен тар гра да је и пре 
тога посто јао, али није било Мај мун ца 
и тог оку пља ња. На том истом месту је 
посто јао кор зо и шета ло се од супа до 
цркве, углав ном су шета ле девој ке , 
док су са стра не ста ја ли мушка ри гле
да ли и доба ци ва ли. Међу тим тај кор зо 
као и већи на кор зоа по Срби ји је ишче
знуо и поја вио се Мај му нац. Кад год 
смо има ли сло бод но вре ме ми смо ту 
ста ја ли и при ча ли о разним тема ма. Ту 
је била при ли ка да се омла ди на гра да 
оку пља а с обзи ром на то да је Митро
ви ца пре четр де сет или педе сет годи
на има ла мање ста нов ни ка него сада 
ми смо се сви међу соб но зна ли не 

лич но али ова ко из виђе ња – рекао је 
Миро слав Лишче вић.

Дипло ми ра ни прав ник Дани је ла 
Обро вач ки   која је у сред њу шко лу 
кре ну ла 80тих годи на нам је обја сни
ла како је неиз о став но било да се оде 
на дога ђај под име ном Талас који се 
оди гра вао на Мај мун цу и дода је да је 
за тај пери од вежу јако лепе успо ме не. 

– Одла зак на Мај му нац нам је постао 
оба ве за, веро ват но из раз ло га што 
нисмо сви код куће има ли теле фо не, 
те је Мај му нац био вид дру штве ног 
живо та. Мој дан је изгле дао тако да 
ако идем пре под не у шко лу оба ве зно 
дола зим пре тога на Мај му нац, и ту су 
се кре та ле гене ра ци је у распо ну од 
чети ри годи не па и ста ри ји. Поред тога 
субо том и неде љом су се на том месту 
оку пља ли и сту ден ти који су дола зи ли 
викен дом кући. Пре сва ког изла ска 
ста ја ње и дру же ње на Мај мун цу је 
било неиз о став но. Води ле сва ко ја ке 
при че, раз ви ја ле сим па ти је, при ка зи
ва ла се нова гар де ро ба, раз ме њи ва ле 
пло че, дого ва ра ла су се дру же ња, 
прво мај ски уран ци, рошти љи. Ту се 
јавио и фено мен жица ња где који су 
сви има ли потре бе или нема ли жица
ли и на тај начин оства ри ва ли кон так
те са дру гим људи ма. Сва ка шко ла је 
има ла сво је место, али нико се није 
издва јао. Јед на од атрак ци ја на Мај
мун цу је био тре ну так када је наш друг 
Дино донео мај му ни цу Цицу на Мај му
нац. Он се поја вио са гор ња ком носе
ћи на раме ну мај мун че – рекла је 
Дани је ла Обровч ки.

Како сазна је мо од митров ча на оку
пља ња на Мај мун цу су пре ста ла у 
пери о ду када се изгра ди ла Пин ки је ва 
хала где су се махом сви ђаци пре ме
сти ли, а након тога отво ре ни су кафи
ћи, кафа не, те је Мај му нац остао само 
лепо сећа ње.

Припремила: Андреа Димић
(старе фотографије су из 

колекције Мирослава Лишчевића)

Понов но оку пља ње гене ра ци је 65 на Мај мун цу
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Богат програм
Зави чај ни музеј Рума, четвр ту годи ну 

за редом уче ству је у мани фе ста ци ји 
„Музе ји Срби је за 10“.

– Поме ну та мани фе ста ци ја ове годи не 
тра је  од 14. до 20. маја, у више од 45 гра
до ва. Њом је обу хва ћен и 18. мај, Међу
на род ни дан музе ја, Европ ска ноћ музе ја 
19. маја и Наци о нал на неде ља музе ја. 
Зави чај ни музеј Рума је  током тра ја ња 
мани фе ста ци је при ре дио три  про гра ма, 
одно сно изло жбе и отво рио сво ја вра та 
посе ти о ци ма до 21 час, а у субо ту до 22 
сата – каже дирек тор ка Сне жа на Јан ко
вић. 

Прво је било  госто ва ње Зави чај ног 
музе ја Рума у Зави чај ном музе ју Јаго ди на 
са изло жбом „Купи ник  послед ња пре сто
ни ца срп ских деспо та“ која је отво ре на 14. 
маја. 

Наред ног дана у  Зави чај ном музе ју је 
отво ре на  изло жба – „Срп ки ња, херо и на 
Вели ког рата“ – реч је о изло жби  у орга ни
за ци ји Бал кан кул та. 

Алек сан дра Ћирић и Ђор ђе Бошко вић 
кусто си – исто ри ча ри Зави чај ног музе
ја при ре ди ли су  исто риј ску изло жбу „К’о 
некад у осам...“ која је, пред број ним посе
ти о ци ма, отво ре на 17. маја. Изло жба при
ка зу је дру штве но  забав ни живот у Руми 
током педе се тих и шезде се тих годи на про
шлог века. 

Посред ством при год них паноа са 
фото гра фи ја ма, пла ка ти ма, новин ским 

тек сто ви ма и дру гим доку мен тар ним 
мате ри ја лом, као и тро ди мен зи о нал ним 
пред ме ти ма, аудиовизу ел ним сред стви
ма, музи ка и филм, посе ти о ци су  у при
ли ци да виде раз ли чи те обли ке дру штве
но  забав ног живо та Румља на, као што су 
био скоп ске про јек ци је, позо ри шне пред
ста ве, игран ке, фести ва ли и дру ге мани
фе ста ци је, школ ске при ред бе и дру го. 
Посеб на пажња је, како су и сами ауто ри 
иста кли, посве ће на игран ка ма и музи
ча ри ма који су тада сви ра ли. Отва ра њу 

изло жбе су при су ство ва ли и неки од акте
ра изло жбе који су помо гли изло жбу јер 
су усту пи ли сво је фото гра фи је или дру ге 
пред ме те из тог пери о да. 

Алек сан дра Ћирић је захва ли ла сви ма 
који су помо гли изло жбу, Јоси пу Јур ци, 
поро ди ца ма  Тане вић, Међе шки и Бен чић, 
Рат ку Трбо је ви ћу и Петру Сава ти ћу.

Посе ти о ци Зави чај ног музе ја су могли 
да погле да ју и рани је отво ре ну изло жбу 
„Уни кат ни умет нич ки накит“  ваја ра  Мило
ша Раден ко ви ћа.  с. Џ.

ђор ђе Бошко вић, сне жа на јан ко вић и Алек сан дра Ћирић

сРЕМ сКА МИТРО ВИ ЦА

Од чоко ла де до лего коц ки ца
Мани фе ста ци ја „Музе ји 

за 10“ одр жа на је од 
14. до 20. маја. Она је 

обу хва та ла Међу на род ни дан 
музе ја, Европ ску ноћ музе ја и 
Наци о нал ну неде љу музе ја. 
Про грам ове мани фе ста ци је 
је запо чео 14. маја отва ра њем 
изло жбе При род њач ког музе ја 
из Бео гра да под нази вом 
„Црно и бело“ која при ча о 
исто ри ји чоко ла де од настан
ка па све до дана шње упо тре
бе. Истог дана након изло жбе 
одр жа на је про јек ци ја фил ма 
„Срем ско ми тро вач ке вер ти ка
ле“. Након тога 15. маја одр
жа но је пре да ва ње са пре зен
та ци ја ма о исто риј ским зани
мљи во сти ма о Сир ми ју му. Три 
дана касни је 18. маја у окви ру 
ове мани фе ста ци је одр жа но 
је пре да ва ње мла дих архе о
ло га на тему „Како су живе ли 
рим ски вој ни ци“  а истог дана 
у вечер њим сати ма одр жа на 
је про јек ци ја фил ма „При ча о 
спо ме ни ку“. У субо ту 19. маја 
одр жа не су ради о ни це „Рим
ске игре и играч ке“, „Ради о ни
ца за изра ду рим ског наки та“ 
и „Све што зна мо о Ава ри ма“ 

у Лапи да ри ју му Музе ја Сре
ма. Истог дана 19. маја про
грам изло жбе „Црно и бело“ 
био је упот пу њен фон та ном 
са црном и белом чоко ла дом, 
док је у вечер њим сати ма одр
жа на „Rадионица за изра ду 
рим ских фри зу ра“ као и про
јек ци ја фил ма „На тра гу цар
ске пала те“. 

Поред ово га про шле  субо
те 19. мај одр жа на је мани фе
ста ци ја „Ноћ музе ја“ у Гале ри

ји „Лазар Воза ре вић“. У окви
ру про гра ма ове мани фе ста
ци је отво ре на је дру га по реду 
међу на род на изло жба Лего 
коц ки ца  под нази вом  „Скоц
ка ни“ која ће тра ја ти  до 26. 
маја. Након ове отво ре на је 
још јед на изло жба под нази
вом „Град од песка“ а изло жбу 
су при ре ди ли сту ден ти Факул
те та тех нич ких нау ка из Новог 
Сада са oдсека за умет ност и 
дизајн. Изло жба је била 

посве ће на тра га њу за амби
јен тал ним сцен ским про сто ри
ма Срем ске Митро ви це осво
је ним и зами шље ним кроз 
инди ви ду ал не при че сту де на
та. Раз ли чи тим умет нич ким, 
про стор ним интер вен ци ја ма и 
акци ја ма сту ден ти тре ће годи
не Сцен ске архи тек ту ре, тех
ни ке и дизај на су при ка за ли 
публи ци сво је радо ве у пот
кро вљу Гале ри је „Лазар Воза
ре вић“. 

Дирек тор Гале ри је Милан 
Марин ко вић је иста као да су 
ове изло жбе у окви ру мани
фе ста ци је при ли ка да Митр
ов ча ни стек ну нави ку и чешће 
посе ћу ју Гале ри ју.

– Ово је при ли ка да при ву
че мо наше сугра ђа не и да их 
упо зна мо са нашим про сто
ром а ујед но и са дели ма која 
се нала зе у Гале ри ји. Дово ђе
њем сту де на та из Новог Сада 
биће нам омо гу ће но да види
мо и про мо ви ше мо таван ски 
про стор Гале ри је који је изу
зет но вели ки и који може да 
слу жи за раз не наме не, рекао 
је Милан Марин ко вић.

А. ДимићИзло жба скоц ка ни
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Аутор ско вече

У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ одр жа но је 
9. маја  аутор ско вече Дими три ја Бељан
ског, сту ден та завр шне годи не Музич ке ака
де ми је у Новом Саду.  

Да град Срем ска Митро ви ца подр жа ва 
сво је мла де тален то ва не сугра ђа не при мер 
је Аутор ско вече  Митров ча ни на Дими три ја 
Бељан ског, који  је покло нио свом гра ду 
вече посве ће но музи ци, коју је сам ком по
но вао. У оства ри ва њу иде је да се пред ста
ви у род ном гра ду помо гли су му коле ге са 
ака де ми је Лазар Ракић, сту дент музич ке 
педа го ги је и Мили ца Јосић, која је на дру гој 
годи ни кла ви ра. 

Да под се ти мо, пре две годи не Дими три је 
Бељан ски је осво јио прву награ ду за аутор
ску ком по зи ци ју у Бања Луци, што га је под
ста кло да поред музич ке педа го ги је упи ше 
и смер за ком по зи ци ју и да наста ви у том 
прав цу даље да се раз ви ја. Мно ги љуби те
љи кла вир ске музи ке пам те њего во прво 
пред ста вља ње у Срем ској Митро ви ци, кон
церт „У чети ри руке“, одр жан у Музе ју Сре
ма после награ де у Бања Луци. 

(Не)кла си чан кон церт

У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ у четвр так 
17. маја одр жан је кон церт  под нази вом 
„(Не)кла сич ни кон церт” уче ни ка Музич ке 
шко ле „Петар Кран че вић“. 

Кон церт је реа ли зо ван на ини ци ја ти ву 
уче ни ка Сред ње музич ке шко ле у нашем 
гра ду и  пред ста вља  зани мљив  поку шај да 
се осве жи сте ре о тип но виђе ње кла сич них 
кон це ра та, а  уче ни ци пред ста ве сво ја 
разно вр сна уме ћа, на један дру га чи ји начин 
од оног, на који смо обич но нави кли да их 
види мо. У првом реду  то се одно си на 
избор ком по зи ци ја, репер то ар је био рас те
ре ћен од стро гих кла сич них ком по зи ци ја и 
кре тао се у прав цу евер гри на. Са дру ге 
стра не музич ки про грам је обо га ћен реци
то ва њем пое зи је, соли стич ким изво ђе њи ма 
и перформансoм.  Кон церт је не/кла сич но 
виђе ње, како сто ји у насло ву  музич ко – 
поет ско  сцен ског насту па, којим су нас ови 
мла ди људи под се ти ли на све о бу хват ни 
дожи вљај умет но сти.

Mузички изво ђа чи су: Биља на Беа ра 
(фла у та), Иси до ра Секу лић, Мари ја Јова
но вић (кла вир), Нико ли на Бје ла ко вић, Ива 
Лукач, Сара Нико лић, Огњен Нико ла је вић, 

Вељ ко Љушти на (хар мо ни ка). Ката ри на 
Думан чић је изве ла соли стич ку нуме ру, као 
и Борис Субо тић уз прат њу кла ви ра.  Реци
та тор ски део је извео Лука Ива нић, а Ања 
Зец  је аутор пер фор ман са. М. В.

МАјсКИ сУсРЕТИ У ТЕМЕРИНУ

Награда Времеплову
На 61. Фе сти ва лу сцен ског ства ра ла

штва де це Вој во ди не „Мај ски су сре ти“ у 
Те ме ри ну, на сту пи ли су и мла ди глум ци 
драм ске сек ци је пе ћи нач ког Кул тур ног цен
тра са пред ста вом „Вре ме плов“, у ре жи ји 
Дра га не Кне же вић. Пред ста ва је пре ма 
ми шље њу чла но ва жи ри ја у са ста ву Со ња 
Сти пић, глу ми ца, Мар ко Су ха рев ски, те а
тро лог и др Ми љан Вој но вић, глу мац и 
пред сед ник жи ри ја, јед но гла сно осво ји ла 
спе ци јал ну на гра ду за ори ги на лан текст.

Ка ко сто ји у обра зло же њу на гра де, драм
ска сек ци ја Кул тур ног цен тра Пе ћин ци, ко ју 
во ди Дра га на Кне же вић, од го во ри ла је кри
те ри јум ским окви ри ма ко ји са гле да ва ју сте
пен раз ви је но сти це ло куп ног сцен ског деј
ства, а пред ста ва је до сти гла свој кре а тив
ни ни во, при ка зу ју ћи ино ва тив ност у до ме
ну деч јег драм ског ства ра ла штва.  

Пре ма ре чи ма ди рек то ра КЦ Пе ћин ци 
Јо ва на Де вр ње уче шћем на смо тра ма 
драм ског ства ра ла штва, де ца са вла да ва ју 
по јам све у куп ног умет нич ког из ра за и зна
чај кул ту ре у на шем дру штву, а у при лог 
успе шно сти пред ста ве го во ри и по зив од 
ко ле га из ре ги о на, Ме ђу на род ног фе сти ва
ла у Ко то ру, на ко ме ће на сту пи ти пред ста
ва „Вре ме плов“. 

– Ре а ли за ци ја ове пред ста ве не би би ла 
мо гу ћа без по др шке Оп шти не Пе ћин ци, 
ко ја је уви де ла по тен ци јал раз во ја деч јег 
сцен ског ства ра ла штва, мла дих та ле на та 
ко ји су бу дућ ност на ше оп шти не – ре као је 
Де вр ња.

НОВИ БАНОВ ЦИ

срем у срцу

У цен тру Нових Бано ва ца је одр жа на 
тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја „Срем у 
срцу“ на којој је пред ста вље на кул ту ра и 
тра ди ци ја Сре ма кроз народ не игре, песме 
и музи ку, као и тра ди ци о нал ну срем ску 
кухи њу. Спе ци јал ни гости ове годи не су 
били пред став ни ци општи не Зве чан са 

Косо ва и Мето хи је чији је гра до на чел ник 
Вучи на Јан ко вић отво рио мани фе ста ци ју 
зајед но са пред сед ни ком општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђем Ради но ви ћем. Отва ра њу је 
прет хо ди ла зајед нич ка изло жба ликов них 
умет ни ка из општи не Ста ра Пазо ва и Зве
ча на, а вели ки број посе ти ла ца је на рено
ви ра ном цен тру Нових Бано ва ца ужи ва ло у 
хра ни, насту пи ма фол клор них ансам ба ла и 
кон цер ти ма народ них песа ма које су пред
ста ви ле Анђел ка Гове да ре вић, Дра ги ца 
Радо са вље вић Цака на и Сања Узе лац из 
гру пе Ођи ла. М. Л.

ВОј КА 

Промоција књиге

У Вој ки је пред ста вљен први роман Сте
ва на Кора ћа Шеле та „У башти уве лог цве
ћа“. Аутор у свом рома ну гово ри о суд би ни 
поро ди це, која одла зи на при вре ме ни рад у 
ино стран ство. О песни ку, који пише већ 20 
годи на а сада се први пут поја вљу је са про
зним делом гово рио је Ради вој Про ко пље
вић Про ка, песник из Петров чи ћа, који је 
нагла сио да је дело напи са но вео ма садр
жај но и зани мљи во. У књи жев ној вече ри су 
уче ство ва ли су и Дани ца Пау но вић, Љиља
на Сана дро вић, Бошко Марин ко вић, песни
ци из Сре ма а за музич ки део про гра ма се 
поста рао Милан Каја лић. Орга ни за тор је 
била Народ на библи о те ка „Доси теј Обра
до вић“, огра нак „Вла ди слав Чикош“ из Вој
ке. З. К.

сТАРА ПАЗОВА   
Плес уз кадрил

120 мату ра на та из две од укуп но три 
сред ње шко ле у Ста рој Пазо ви изве ло је на 
Тргу „Др Зоран Ђин ђић“ мату рант ски плес у 
окви ру мани фе ста ци је која се одр жа ва од 
2005. годи не, а у ста ро па зо вач кој општи ни 
се одр жао осми пут. У пита њу су уче ни ци 
Гим на зи је „Бран ко Ради че вић” и ЕТШ „Вук 
Кара џић”, који су изве ли плес уз музи ку 
Јоха на Штра у са „Сле пи миш”. Циљ те 
мани фе ста ци је, која се одви ја у целој Евро
пи, је про мо ци ја толе ран ци је, мира и при ја
тељ ства, као и пове зи ва ње мла дих. Орга
ни за тор је Кан це ла ри ја за мла де општи не 
Ста ра Пазо ва уз подр шку Општи не Ста ра 
Пазо ва и Цен тра за кул ту ру.

ј. Д.
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сту ден ти у ауто бу си ма
као сар ди не у кон зер ви
На ре ла ци ји Но ви Сад – Срем

ска Ми тро ви ца сва ко днев но се 
ауто бу си ма пре ве зе на сто ти не 

пут ни ка. С об зи ром на то да ве ли
ки број сту де на та из Сре ма сту ди ра 
упра во у Но вом Са ду, ви кен ди ма, а 
нај че шће пет ком, ка да се они вра ћа ју 
сво јим ку ћа ма, већ го ди на ма уна зад 
у ауто бу си ма мо же мо за те ћи аб нор
мал не гу жве. 

У ауто бу си ма Сирмиумбуса, ко ји је 
је ди ни ре до ван пре во зник на тој ре
ла ци ји, у овим пе ри о ди ма се ку ћа ма 
вра ћа ју сту ден ти из Срем ске Ми тро
ви це, Ру ме, Ири га, али и из окол них 
се ла. Уко ли ко се пет ком по под не, а 
не кад и то ком це лог да на, упу ти мо у 
прав цу Срем ске Ми тро ви це из Но вог 
Са да, за те ћи ће мо пут ни ке на би је не 
у ауто бус као сар ди не у кон зер ву. Да 
на гла си мо, сту дент ске, а и ре дов не 
кар те овог пре во зни ка ни су ни ма ло 
јеф ти не (сту дент ска кар та у јед ном 
прав цу на ре ла ци ји Срем ска Ми тро
ви ца – Но ви Сад из но си 420 ди на ра, 
а ре дов на 580 ди на ра), а пут ни ци за 
тај но вац че сто ри зи ку ју сво је жи во те 
да би сти гли до же ље не де сти на ци је. 

Ла зар Јо вић, сту дент из Срем ске 
Ми тро ви це, ауто бу си ма Сирмиумбу

Из гу бив ши на ду за про на ла же њем над ле жних за овај 
про блем, по сла ли смо email са кон крет ним пи та њи ма 
По кра јин ском се кре та ри ја ту за енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство 
и са о бра ћај, на ко ји смо до би ли од го вор од по кра јин ског 
ин спек то ра за друм ски са о бра ћај Бра ни сла ва Па жу ра. 
Од го во ре пре но си мо у пот пу но сти:

Пи та ње: Ко је над ле жан за кон тро лу бро ја пут ни ка у 
ме ђу ме сним ауто бу си ма?

Од го вор: Са о бра ћај на ин спек ци ја у окви ру сво јих над
ле жно сти има мо гућ ност санк ци о ни са ња пре кр ша ја, тач
ни је пред ви ђе ну ка зне ну од ред бу за при јем у ауто бус 
ве ћег бро ја пут ни ка од оног ко ји је упи сан у са о бра ћај ну 
до зво лу во зи ла по За ко ну о пре во зу пут ни ка у друм ском 
са о бра ћа ју. Та ко ђе, са о бра ћај на по ли ци ја по За ко ну о без
бед но сти са о бра ћа ја има од ред бе ко је се ти чу пре во за 
ве ћег бро ја пут ни ка од оног на ко ли ко је во зи ло ре ги стро
ва но.

Пи та ње: На ко ји на чин се вр ши кон тро ла бро ја пут ни ка?
Од го вор: С об зи ром на број са о бра ћај них ин спек то ра 

ко ји ра де на по сло ви ма кон тро ле ком плет ног пре во за на 
те ри то ри ји Вој во ди не (ауто бу ски, ка ми он ски, так си и не ле
гал ни пре воз) по кра јин ска ин спек ци ја за друм ски са о бра
ћај ра ди ис кљу чи во по пи сме ним при ја ва ма стра на ка, а за 
кон кре тан про блем у по след њих не ко ли ко го ди на ни је 

сти за ла ни ка ква пи сме на при ја ва ве за на за ову про бле ма
ти ку, та ко да ин спек ци ја не ма по сту па ња по овој вр сти 
пре кр ша ја. 

Пи та ње: Ко је су санк ци је за овај пре кр шај?
Од го вор: Санк ци је пред ви ђе не За ко ном о пре во зу пут

ни ка за при јем ве ћег бро ја пут ни ка од про пи са ног су у 
ра спо ну од 200.000 до 600.000 ди на ра за прав но ли це и 
20.000 до 60.000 ди на ра за од го вор но ли це у прав ном 
ли цу. 

Пи та ње: Шта по кра јин ска са о бра ћај на ин спек ци ја мо же 
да ура ди по овом пи та њу?

Од го вор: По кра јин ска ин спек ци ја мо же (и у од ре ђе ном 
ро ку мо ра) по при је му пи сме не при ја ве да из вр ши не по
сред ну кон тро лу у ауто бу су на на ве де ној ре ла ци ји у на ве
де но вре ме. У слу ча ју уоче ног пре кр ша ја са чи ња ва се 
за пи сник и под но си пре кр шај на при ја ва над ле жном су ду. 

Да кле, над ле жни ипак по сто је, али ту по сто ји још јед но 
пи та ње. Ка ко пут ник да зна ка да ће тач но, у ком ауто бу су 
и у ко је вре ме ова си ту а ци ја да се де си? То се мо же зна ти 
оквир но, као што је и на ве де но, нај че шће пет ком на ре ла
ци ји Но ви Сад – Срем ска Ми тро ви ца, и обр ну то не де љом. 
Да ли ће се не што по овом пи та њу про ме ни ти, оста је нам 
да ви ди мо. 

ПО КРА јИН сКА ИН сПЕК ЦИ јА

Ка зне и до 600.000 ди на ра
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са пу ту је углав ном пет ком и не де љом.
– Ауто бу си су за до во ља ва ју ћег 

из гле да, ни је пр ља во и хи ги јен ски 
усло ви су са свим ко рект ни. Ме ђу
тим, усло ви пу та, што се ти че гу жве у 
ауто бу су, ни су баш сјај ни. У удар ним 
тер ми ни ма, пет ком по под не на по ла
сци ма из Но вог Са да че сто се ша љу 
ауто бу си не до вољ ног ка па ци те та, об
зи ром да се та да нај ве ћи број сту де
на та вра ћа ку ћи. За то се де ша ва да 
у тим си ту а ци ја ма од ре ђен број љу ди 
увек сто ји, што ни је баш у скла ду са 
пра ви ли ма о без бед но сти у во жњи. 
И ја сам че сто био у та квој си ту а ци ји. 
Пре пар не де ља ста јао сам на сло њен 
на вра та ауто бу са, а др жао сам се за 
дру ге пут ни ке ко ји су та ко ђе ста ја ли – 
ка же Ла зар и до да је: 

– Хтео бих да на по ме нем и ве о ма 
ма ле по пу сте на сту дент ске кар те, јер 
сам из при ча са ко ле га ма са фа кул те
та чуо да су це не ка ра та за сту ден те 
код дру гих пре во зни ка, као што је Ра
ке та или Стре ла, знат но јеф ти ни је не
го кар те Сирмиумбуса, кон крет но за 
нас из Срем ске Ми тро ви це. Са дру ге 
стра не, тер ми ни по ла за ка ауто бу са 
су до бро рас по ре ђе ни и ни сам имао 
не га тив них ис ку ста ва са ка шње њем, 
али ка да се ра ди о бро ју пут ни ка у 
ауто бу су то је већ дру га при ча. 

Гу жва ма у ауто бу си ма Сирмиумбу
са у удар ним тер ми ни ма ни је за до
во љан ни Јо ван Сту пар, сту дент из 
Ру ме. 

– Пу ту јем из Ру ме за Но ви Сад и 
обр ну то углав ном ви кен ди ма, нај че
шће Сирмиумбусом. Ка да се не де
љом вра ћам из Ру ме за Но ви Сад 
на рум ско ста ја ли ште већ до ђу пу ни 

ауто бу си, та ко да углав ном сто јим, 
као и оста ли. То је во жња од 45 ми
ну та до сат вре ме на, а из Ми тро ви
це тре ба и ду же. Мно ги од нас сто је 
на це лој тој ре ла ци ји, а нај го ре је на 
Ири шком вен цу, ка да ауто бус иде по 
кри ви на ма. За ми сли да се слу чај но 
отво ре вра та. Ми слим да би смо сви 
по ис па да ли на по ље – ка же Јо ван и 
до да је да број пут ни ка у ауто бу су ни
ко ни је кон тро ли сао, али се за то че сто 
у њи ма по ја вљу ју кон тро ло ри ка ра та, 
ко ји осим по се до ва ња кар те зах те
ва ју и ин декс на увид, и углав ном им 
не сме та да се про би ја ју кроз гу жву, 
а про би ја ње кроз гу жву не сме та ни 
кон дук те ри ма ка да тре ба да на пла те 
кар те. 

Да би смо до шли до ре ше ња овог 
про бле ма, по ку ша ли смо да до ђе мо 
до над ле жних ин сти ту ци ја, али у то
ме ни смо има ли сре ће. Из Град ске 
упра ве за са о бра ћај, ко му нал не и ин
спек циј ске по сло ве до би ли смо од го
вор да ло кал на ин спек ци ја, као и ова 
Град ска упра ва, ни су над ле жни за 
овај про блем. У те ле фон ском раз го
во ру са По кра јин ском ин спек ци јом за 
друм ски са о бра ћај до би ли смо од го
вор да пре воз ве ћег бро ја пут ни ка од 
бро ја се ди шта у ауто бу су је сте пре
кр шај, али да је за то над ле жна са о
бра ћај на по ли ци ја. У са о бра ћај ној по
ли ци ји иста при ча. Од го вор је био тај 
да је за овај про блем над ле жна град
ска са о бра ћај на ин спек ци ја. Ов де је 
по треб но на гла си ти да са о бра ћај ни 
по ли цај ци ско ро ре дов но сто је на из
ла ску из Ру ме и на ула зу у Ириг, ре
дов но санк ци о ни шу чак и ми ни мал на 
пре ко ра че ња бр зи не, про ве ра ва ју да 
ли су љу ди ве за ни по ја сом и слич но, 
а ауто бу си Сирмиумбуса до са да ни су 
ова ко за у ста вља ни. С тим у ве зи, по
треб но је на гла си ти и то да је ста ја ње 
ве ли ког бро ја љу ди у ауто бу су мно го 
опа сни је и мо же да од не се мно го ви
ше жи во та не го не ве зан по јас у ауто
мо би лу. 

Не ма ња Ми ло ше вић

Да би смо до шли до са зна ња да ли 
пре во зник мо же да учи ни не што по 
овом пи та њу, кон так ти ра ли смо Сир
миумбус и на њи хо ву email адре су 
упу ти ли сле де ћа пи та ња: 

1. Ко је у окви ру Ва ше фир ме над ле
жан за кон тро лу бро ја пут ни ка у 
ауто бу си ма?

2. Због че га во за чи при ма ју пут ни ке 
ако у ауто бу су не ма ме ста?

3. Уко ли ко у од ре ђе ним тер ми ни ма 
по сто ји ве ћи број пут ни ка, за што се 
на ре ла ци ју не по ша ље ви ше ауто
бу са?

На ова пи та ња од го вор ни смо до би
ли, већ нам је тра же но да на ве де мо 
тач но вре ме и да тум по ла ска ауто бу са 
у ко јем се та си ту а ци ја де си ла и да на 
сај ту Сирмиумбуса (ко ји до ско ро ни је 
био у функ ци ји) мо гу да се ре зер ви шу 
кар те и да се у скла ду са бро јем 
ре зер ви са них кар ти мо же по сла ти 
ви ше ауто бу са. 

Све ово ле по зву чи, али је по треб но 

на гла си ти да пут ни ци, ве ћи ном сту
ден ти, за пу то ва ње на овим ре ла ци ја
ма ку пу ју по врат не кар те и тер ми не 
вра ћа ња ку ћи укла па ју са фа кул тет
ским оба ве за ма. Због ску пих ста нич
них услу га, ве ћи на њих ауто бус че ка 
на ста ни ци код Ли ман ског пар ка у 
Но вом Са ду, а на ре ла ци ји Срем ска 
Ми тро ви ца – Но ви Сад, кон крет но у 
Ру ми, пут ни ци ауто бус че ка ју у цен тру 
гра да. Све и да има ју мо гућ ност да 
ре зер ви шу сво је ме сто, пи та ње је да 
ли би на ње га мо гли да сед ну, јер 
ме ста углав ном бу ду за у зе та, а рет ко 
ко ће се по ме ри ти у пре пу ном ауто бу
су. 

На пи та ње о сла њу ма кар два ауто
бу са или ауто бу са на спрат у удар ним 
тер ми ни ма та ко ђе ни смо до би ли од го
вор. А и због че га да ша љу два ауто бу
са ка да ни ко не вр ши кон тро лу. Ипак је 
лак ше на гу ра ти се дам де се так пут ни ка 
у је дан ауто бус и при том уште де ти 
ка ко на го ри ву, та ко и на днев ни ца ма 
за во за че и кон дук те ре, так са ма за 
ауто бу ску ста ни цу и та ко да ље. 

сИР МИ УМ БУс

Без кон крет ног од го во ра

Пре пар не де ља
ста јао сам на сло њен 

на вра та ауто бу са,
а др жао сам се за
дру ге пут ни ке ко ји
су та ко ђе ста ја ли,
ка же Ла зар јовић

Ла зар јо вић јо ван сту пар
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ВУК ГРГУ РЕ ВИЋ БРАН КО ВИЋ - ЗМАј ОГЊЕ НИ ВУК

Послед њи срп ски витез
За пра у ну ка Вуко вог, уну ка ђур ђе вог, 

сина Гргу ро вог, Вука Гргу ре ви ћа пита ње 
је да ли је уоп ште у сво је вре ме носио 
епи тет зма ја или је до тога дошло касни-
јом фол клор ном надо град њом. Он је био 
човек са више био гра фи ја, исто риј ском и 
мит ском. Ипак, имао је пра во на такву 
титу лу као при пад ник вите шког Реда зма-
ја – каже Петар Одо ба шић архе о лог из 
Пећи на ца

Веро ват но је пола 
миле ни ју ма тра ја ло 
вите штво у Срби ји 

сред њег века, а крај ове 
тра ди ци је везу је се пра у ну
ка дру гог запо вед ни ка и 
јуна ка Боја на Косо ву – реч 
је о Вуку Гргу ре ви ћу, у наро
ду позна ти јем као Змај 
Огње ни Вук. Вук Гргу ре вић 
Бран ко вић је вели чи на која 
је сво јим вој ним успе си ма и 
рат нич ком тра ди ци јом 
инспи ри са ла фол клор наро
да који се у том исто риј ском 
тре нут ку нашао у нај те жој 
ситу а ци ји ика да – са Сме
де ре вом је пала држа ва и 
пало је и то мало мора ла 
што је оста ло након косов
ског поко ља. 

Иако је његов слав ни пра
де да Вук Бран ко вић, након 
сило ви тог и више него успе
шног деј ства оклоп не коњи
це на лево кри ло тур ске вој
не фор ма ци је 1389. годи не, 
у наро ду ипак ода бран за 
архе тип издај ни ка, ни тај 

косов ски јунак, ни издан ци 
њего ве лозе ника да нису у 
пот пу но сти при хва ти ли тур
ску власт. Тур ци су се Зма ја 
Огње ног Вука, пре ма народ
ном пре да њу, пла ши ли као 
црног шеј та на. 

Вук Гргу ре вић рођен је 
око 1435. годи не у Сме де ре
ву, као син Гргу ра, нај ста ри
јег од сино ва чуве ног Ђур ђа 
Бран ко ви ћа. Након смр ти 
свог деде, Вук је био све док 
бор бе свог оца за пре власт, 
након које се Гргур нашао 
на стра ни пора же них, те су 
њих дво ји ца мора ли да 
напу сте Сме де ре во.

Сме де ре во је конач но 
пало 1439. годи не, и тај вој
ни поду хват Тура ка озна чио 
је крај срп ске сред ње ве ков
не држа ве.   

По узо ру на свог деду 
Ђур ђа Бран ко ви ћа, који се 
исти цао на важним европ
ским боји шти ма свог вре ме
на, Вук Гргу ре вић је у слу
жби угар ског кра ља Мати је 

Кор ви на водио бор бе про
тив Чеха, Поља ка, касни је 
Аустри ја на ца, а нај ви ше 
про тив Тура ка. 

Као нај и стак ну ти ји члан 
поро ди це Бран ко вић, понео 
је титу лу деспо та, мада није 
имао сво ју држа ву. Његов 

двор се нала зио у Купи ни ку 
(Купи но во) у Сре му, где је 
био и нај ве ћи део њего вих 
посе да у Ири гу, Бер ка со ву и 
још поне где. Са тих посе да 
опре мао је и регру то вао вој
ску коју су углав ном чини ли 
Срби из Сре ма.

У Купи но ву, ове годи не ће 
први пут бити одр жа на 
мани фе ста ци ја „Дани зма је
ва“ која ће поку ша ти да 
симу ли ра атмос фе ру са 
сре ди не 15. века у Сре му. 
Ова мани фе ста ци ја, тре ба
ло би да поста не тра ди ци о
нал на, те би Купи но во 
поста ло још позна ти је срем
ско село, а Обед ска бара се 
не би поми ња ла само због 
фло ре и фау не, већ и због 
сред ње ве ков ног утвр ђе ног 
гра да Купи ни ка, којим је 
коман до вао деспот Вук 
Гргу ре вић Бран ко вић.

Архе о лог из Тури сти че 
орга ни за ци је Општи не 
Пећин ци Петар Одо ба шић, 
који је заду жен за орга ни за
ци ју „Дана зма је ва“, обја
снио је како је нека да изгле

Зиди не Купи ни ка
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да ло сред ње ве ков но утвр
ђе ње Купи ник. 

 Нека поде ла већи не 
сред ње ве ков них утвр ђе ња 
која се можда може при ме
ни ти и овде, је на гор њи и 
доњи град. Пошто је ово 
рав ни чар ска твр ђа ва без 
гео граф ске могућ но сти да 
се доња твр ђа ва одво ји од 
гор ње, гор њим гра дом 
може мо зва ти то зида но, 
твр до утвр ђе ње, димен зи ја, 
реци мо, 60 са 60 мета ра, 
што би биле спољ не мере. 
То су димен зи је карак те ри
стич не за касну анти ку, 
утвр ђе ња каквих има од 
Сме де ре ва до Ђер да па на 
десе ти не. Око тог гор њег 
гра да, ишао је шанац испу
њен водом који је био шири
не око 15 мета ра. На ула зи
ма у утвр ђе ње са севе ро и
сточ не и југо и сточ не стра не 
били су пла тои, одно сно 
пред гра ђе, где су се нала зи
ле занат ске ради о ни це, што 
би пред ста вља ло доњи 
град – обја снио је Одо ба
шић. 

Јунак из Купи ни ка позна
ти ји је као Змај Огње ни Вук 
него као Вук Гргу ре вић 
Бран ко вић. Очи глед но да, 
коли ко год да је било вели
ких људи и рат ни ка, нај ве ћи 
траг је ипак оста ви ло усме
но пре да ње људи тог вре
ме на који су осе ти ли да им 

је сло бо да изма кла и да је 
пита ње хоће ли се ика да 
поно во сре сти са њом. 
Један поход Зма ја који је 
забе ле жи ла исто ри ја, 
можда и довољ но оправ да
ва епи тет који му је народ 
доде лио – Змај од Купи ни ка.

Наи ме, у фебру а ру 1476. 
годи не Вук је осво јио Шабац, 
а затим се упу тио у Босну 
осво јив ши Сре бре ни цу и 
Звор ник, да би се у авгу сту 
исте годи не упу тио у Банат 
где је однео зна чај ну побе ду 
над Тур ци ма. У новем бру те 
годи не пове ре на му је 
коман да над вој ском која је 
опсе ла Сме де ре во, његов 
род ни град. Међу тим, опса
да Сме де ре ва није успе ла, 
одно сно, неко вре ме је овај 
град био под Вуко вом бло
ка дом.

Вук Гргу ре вић се про сла
вио у бор би про тив Тура ка, 
а како неки изво ри твр де, 
умро је од рана задо би је них 
после јед не бит ке са њима. 
Као вео ма смео поку шај 
тума чи се његов поход на 
Сара је во, када је осво јио 
Јај це, због чега је у наро ду 
био познат и као Вук Јај ча
нин.

Њега су као углед ног рат
ни ка цени ле обе стра не, 
угар ски краљ Мати ја Кор вин 
и тур ски сул тан Мех мед 
Дру ги Осва јач, као и његов 

наслед ник Баја зит Дру ги. 
Током 1482. годи не сул тан 
је пре ко Вука запо чео 
миров не пре го во ре са Угар
ском о чему све до че чети ри 
сачу ва на писма која је Вук 
слао Баја зи ту Дру гом, напи
са на у Купи ни ку и Ири гу. 
Баја зит Дру ги му је покло
нио ску по це ног коња, што је 
пред ста вља ло поклон 
досто јан вели ког вите за. 
Веро ват но је Вук имао за 
циљ да обно ви све срп ске 
деспо то ви не и мислио је да 
ће овим дого во ром то и 
пости ћи, међу тим без у спе
шно. Како наво де изво ри, 
послед њи пода так о Вуку 
забе ле жен је 1483. годи не, 
као писмо које овај шаље 
тур ском погра нич ном запо
вед ни ку Али бегу Миха ло
глуу, које откри ва међу соб
но ува жа ва ње два нај и стак
ну ти ја рат ни ка са две стра
не гра ни це. 

Како год, Вук Гргу ре вић је 
остао упам ћен као изда нак 
лозе која се до послед њих 
дана оду пи ра ла тур ској вла
сти и ако се мало пажљи ви
је раз мо три, да се при ме ти
ти да је Вук, или ти Змај 
Огње ни Вук послед њи тра
ди ци о нал ни срп ски сред ње

ве ков ни витез. Током њего
вог живо та, већ је неста ја ло 
вите штво у Евро пи, а коњи
ца на бој ном пољу је изба
ци ва на из упо тре бе у корист 
ватре ног оруж ја. Змај Огње
ни Вук је послед њи витез 
којег Срби ја пам ти и као 
такав оти шао је у леген ду 
ско ро као диморф но биће – 
човек, рат ник, вла сто др жац 
и змај који огњем раза ра 
непри ја тељ ску силу. 

Вре ме зма је ва, вите зо ва и 
јуна ка је про шло, а јед на од 
ситу а ци ја која би могла да 
нас под се ти какви смо нека
да били као народ, запра во 
је мани фе ста ци ја која ће се 
у субо ту 26. маја одр жа ти у 
Купи но ву. Надај мо се да ће 
ова мани фе ста ци ја поста ти 
тра ди ци о нал на те да нам 
„Дани зма је ва“ тек сле де, 
одно сно надај мо се да дола
зе дани у који ма ће се, у 
било ком сми слу, поно во 
рађа ти зма је ви о који ма ће 
се за живо та гово ри ти више 
него након смр ти, како то 
обич но иде код нас. 

Припремио: А.Ћосић
(Изво ри: Мала енци кло пе
ди ја Про све та 1989, „Срп ски 
вите шки код“ Мар ко Алек
сић 2016.)

Из Сре ма, који је био вој
на кра ји на, фил тер зона, 
место нај кр ва ви јих деј ста ва 
у Евро пи тада шњи це, гра
ни ца изме ђу осман лиј ског и 
угар ског цар ства, поте као је 
мит о зма ју који чува земљу 
од тур ских упа да. 

У срп ском усме ном фол
кло ру змај је важио за мито
ло шко биће накло ње но 
људи ма, чије су карак те ри
сти ке доби ја ли људи, а по 
изгле ду и пона ша њу ново
ро ђен че та, могло се уви де
ти о каквом буду ћем јуна ку 
је реч. Змај Огње ни Вук, 
запо вед ник Купи ни ка носио 
је зма је ви те осо би не у све
сти наро да, он је пре ма 
веро ва њу био витез Реда 
зма ја, који је идеј но оформ
љен како би њего ви вите зо
ви шти ти ли „хри шћан ске“ 
гра ни це.

 За пра у ну ка Вуко вог, 
уну ка Ђур ђе вог, сина Гргу
ро вог, Вука Гргу ре ви ћа 
пита ње је да ли је уоп ште у 
сво је вре ме носио епи тет 
зма ја или је до тога дошло 
касни јом фол клор ном 
надо град њом. Он је био 
човек са више био гра фи ја, 

исто риј ском и мит ском. 
Ипак, имао је пра во на 
такву титу лу као при пад ник 
вите шког Реда зма ја, баш 
попут јед ног од њего вих 
савре ме ни ка, вла сте ли на 
Вла да Цепе ша – каже Одо
ба шић.

Узгред, Влад Цепеш – 
Дра ку ла, добио је назив, 
тако ђе пре ма сво јим зма је
ви тим осо би на ма дожи
вље ним у њего вом наро ду; 
реч Дра ку ла је озна ча ва ла 
зма ја, или чак ђаво ла, што 
не пра ви кон тек сту ал ну 
раз ли ку, јер су оба пој ма 
нега тив на, одно сно у суко
бу са хри шћан ским, тј. 
цркве ним мора лом. Да би 
ово било још јасни је, народ 
га је нази вао зма јем а црква 
ђаво лом. 

Нај по зна ти је срп ске мит
ске лич но сти, чији исто риј
ски иден ти тет није потвр
ђен, јуна ци зма је ви те при
ро де, били су чуве ни Иван 
Косан чић – Змај од Рада на 
и Милан Топли ца, који су 
као заве ре ни ци уче ство ва
ли у уби ству Мура та и том 
при ли ком поги ну ли на 
Косо ву пољу. 

Зма је ви ти јунак

Петар Одо ба шић
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У годи на ма,
а добро сто је ћа Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА сРЕМсКЕ МИТРОВИЦЕ: сТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И сЕЋАЊА

У глав ној срем ско ми тро вач кој ули
ци, која је више пута мења ла 
име, од нека да шње Фру шко гор

ске, пре ко Желе знич ке до дана шње 
Кра ља Петра Првог нала зи се кућа 
једин стве не архи тек ту ре. Нала зи се 
неда ле ко од рас кр сни це, у обли ку кру
жног тока, која се гра на на два, за 
живот гра да важна пут на прав ца, који 
воде пре ма ста ни ци и изла зу из гра да, 
ауто  путу и Фру шкој гори. Кућу је 
сагра ди ла поро ди ца Барак са дић, чија 
митро вач ка исто ри ја почи ње почет ком 
века, када се Сима Барак са дић, родом 
из Ман ђе ло са пре се лио у град купио 
плац са ома њом кућом и земљу у око
ли ни. Како је већ рани је сте као одре
ђе ни капи тал, Сима, као један од, за 
оно вре ме напред ни јих земљо рад ни ка 
одлу чу је да зида нову кућу, која би 
боље одго ва ра ла потре ба ма све број
ни је поро ди це. Град њу рас ко шне куће 
запо чео је 1909. годи не, а све до чан
ство о томе, поред усме ног пре да ња, 
оста ло је забе ле же но на њеном боч
ном заба ту. После више од сто годи на 
поно сно прко си вре ме ну. Зна ли су 
дома ћи ни, да то није посао крат ког 
века, па су пла ни ра ли озбиљ не при

пре ме, пре све га у набав ци ква ли тет не 
гра ђе и дру гог мате ри ја ла потреб ног за 
град њу, а при пре ма је пре ма онда шњој 
прак си зна ла да потра је и по неко ли ко 
годи на.

Да је све текло по пла ну све до чи 
кућа, која и после више од сто годи на 
пле ни сво јом лепо том, вре ме јој не 
може ништа, ни сун це, ни ветар. Она 
мир но сто ји уко па на на месту, где су јој 
мај сто ри дав но поста ви ли теме ље и 
„шепу ри“ се богат ством сво јих обли ка. 
Почет ком 20. века у архи тек ту ри је 
вла да ла вели ка разно вр сност сти ло ва 
од дослед ног пошто ва ња ака дем ских 
прин ци па исто риј ских сти ло ва до при
ме не нео ро ман ти чар ских еле ме на та. 
Ови еле мен ти су наро чи то били оми
ље ни у тада шњој немач кој архи тек ту
ри, која је ожи вља ва ла вла сти то сред
њо ве ков но насле ђе. У прак си, гра ђе
вин ци су обич но дослед но пошто ва ли 
гра ди тељ ске тра ди ци је из прет ход ног 
пери о да, али су увек насто ја ли да 
нешто и оса вре ме не, да уне су по неки 
нови детаљ из све бога ти је архи тек
тон ске пону де, која се у то вре ме 
модер ни зо ва ла у прав цу сеце си је. По 
сво јим одли ка ма кућа пред ста вља 

сто го ди шње зда ње, 
које вла сни ци саве сно 
одр жа ва ју у наме ри да 

га сачу ва ју од
про па да ња пле ни

сво јом једин стве ном 
архи тек ту ром

све до че ћи богат ство
и укус нека да шњег 

сло ја имућ них
дома ћи на, који су 

живе ли од и са 
земљом, коју су

неиз мер но воле ли

Кућа породице Бараксадић
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једин ствен при мер при ме не немач ког 
нео ро ман ти зма у град ској архи тек ту
ри, видљи вог на изра же ним рома нич
ким кон зо ла ма око и изме ђу про зо ра, 
као јед ног од нај пре по зна тљи ви јих 
зна ко ва овог сти ла. Није је зао би шао 
ни дух вре ме на, изра жен у сво је вр
сном еклек ти ци зму и меша њу сти ло ва, 
који су видљи ви у вели ком богат ству 
разно род них архи тек тон ских укра са, 
обје ди ње них на јед ном месту, али ипак 
у склад ну цели ну. Упо ре до са нео ро ма
нич ким кон зо ла ма у гор њим дело ви ма 
про зор ских окви ра, нала зе се нео ба
рок ни у доњем, пара пет ном делу про
зо ра, док фло рал ни моти ви сеце сиј
ског поре кла кра се пор тал и пот кров ни 
венац. Почет ком века била је наро чи то 
оми ље на упо тре ба пло чи ца, које ства
ра ју изу зет но деко ра ти ван ути сак 
фаса де, као и хори зон тал не укра сне 
тра ке ради ожи вља ва ња рав них повр
ши на про че ља, као сеце сиј ских теко
ви на у архи тек ту ри. У уну тра шњем 
про стор ном рас по ре ду боч но кри ло 
ства ра већу раз у ђе ност про сто ри ја 
пове за них про стра ним заста кље ним 
тре мом са два истак ну та ула за и 
репре зен та тив ним сте пе ни штем. Изу
зе тан тех нич ки ниво изво ђач ке кул ту ре 
пока зу је да је зда ње мора ло наста ти 
по про јек ту шко ло ва ног архи тек те, који 
је сти цао зна ња на некој од Поли тех
нич ких шко ла тада шњег аустро у гар
ског цар ства или немач ких цен та ра, 
који су на пре ла зу веко ва наро чи то 
били при влач ни за дома ће гра ди те ље. 

Прво бит ним про јек том је била пред
ви ђе на град ња и дру гог кри ла куће, 
чиме би се про стра ни ајнфорт нашао у 
сре ди ни, али су дога ђа ји који су усле
ди ли и Први свет ски рат оме ли реа ли
за ци ју про ши ре ња рас ко шног објек та. 
Чини се, да је све у њеном исто ри ја ту 
резул тат једин ства супрот но сти, то 
пока зу је чиње ни ца да и поред нагла
ше не деко ра тив но сти, под јед на ку 
пажњу зау зи ма ју и потре бе њеног 
нару чи о ца, који је при па дао сло ју 
земљо по сед нич ком и земљо рад нич
ком, изме ђу чега нису посто ја ле оштре 
гра ни це. Јер, и поред „кит ња сте“ архи
тек ту ре она је про јек том била при ла го
ђе на потре ба ма јед не паор ске поро ди
це, што пока зу је изу зет но висок 
ајнфорт, који сво јим димен зи ја ма 
дозво ља ва про лаз запре ге са сла мом 
или „воза“, а по потре би чак и врша ли
це.

У поро ди ци од пет сино ва и чети ри 
кће ри Симе и Дам њан ке Барак са дић 
оста ле су Милан ка и Мили ца и син 
Сте ван, који је са оцем у међу рат ном 
пери о ду радио земљу. Сте ван је тра
гич но изгу био живот у сво јој 31 годи ни 
на митро вач ком гро бљу оста вив ши за 
собом дво го ди шњег сина Бори са ва и 
супру гу Вуки цу, која се суо ча ва са број
ним неда ћа ма после рат ног пери о да и 
оду зи ма ња имо ви не. Салаш на Ради
нач ком путу, који је још у току рата био 
паљен, сада је сру шен, а мате ри јал 
одне ла земљо рад нич ка задру га за 
град њу еко но ми је. Вуки ци је оста ла 

кућа и нешто земље, тек толи ко да 
пре жи ви. Кроз цео свој век Сима је 
обра ђи вао земљу, њего вом смр ћу сре
ди ном педе се тих у 94. годи ни живо та, 
рат ним и порат ним деша ва њи ма, као и 
губит ком мла ђег дома ћи на поро ди ца 
је била при ну ђе на да од јед не типич но 
земљо рад нич ке поро ди це  „ухле бље“ 
тра жи у дру гим зани ма њи ма.

Пре лом ни дога ђа ји у живо ту поро ди
це првих после рат них годи на ути ца ће 
да се мла ди Бори сав, у потра зи за 
послом, после завр ше не сред ње шко
ле обрео у Про јект ном бироу „Срем
про јект“а, где је на посло ви ма црта ча 
радио пуних пет на ест годи на. Убр зо 
схва та нео п ход ност даљег шко ло ва
ња, те завр ша ва Тех но ло шку шко лу и 
почи ње да ради у „Матро зу“ на хемиј
ској пре ра ди вода у енер га ни, ода кле 
одла зи у пен зи ју. Али љубав пре ма 
земљи је оста ла и Бори сав наста вља 
поро дич ну тра ди ци ју у обра ђи ва њу 
земље, коли ко му то омо гу ћа ва вла
сти та меха ни за ци ја опста ју ћи као 
пољо при вред ник. Супру га Дани ца је 
дуго годи на ради ла као вас пи та чи ца, а 
син Бран ко, по стру ци меха ни чар живи 
са поро ди цом у кући у дво ри шту, сада 
рено ви ра ној, коју је Сима зате као када 
се досе лио у Митро ви цу.

Сви Барак са ди ћи поти чу из Ман ђе
ло са, у чијим цркве ним књи га ма се 
пре ма попи су из 1737. годи не поми њу 
Јован, Ћири ло и Космањ, док данас у 
селу има седам поро ди ца са овим пре
зи ме ном. У Митро ви ци је било неко ли
ко кућа Барак са ди ћа, чији потом ци су 
се расе ли ли по Срби ји, а ста ри ји 
Митров ча ни још се сећа ју бри це Лаза
ра Барак са ди ћа, чија се бер бер ска 
рад ња нала зи ла у ули ци Рибар ска 
оба ла.

На сто го ди шњи цу од почет ка град ње 
вла сни ци су желе ли да дају свој допри
нос у очу ва њу овог рас ко шног зда ња, 
те су пред у зе ли рено ви ра ње куће, кре
че њу ајнфор та и уре ђе њу капи је. Пре 
две деце ни је дотра ја ла масив на дрве
на капи ја заме ње на је нови јом, метал
ном, али је сво јим мате ри ја лом ства ра
ла кон траст у одно су на ста рин ско 
зда ње. У немо гућ но сти да купе нову 
дрве ну капи ју, као скуп поду хват, а да 
бар доне кле повра те прво би тан изглед 
и ефе кат дрве та одлу чу ју се за при ме
ну савре ме не тех ни ке фло дро ва ња. 
Фло дро ва ње је спе ци јал на тех ни ка 
укра ша ва ња повр ши на извла че њем 
шара пре ко фло дер мате ри ја ла и 
нано ше њем и раз ма зи ва њем боја, које 
се касни је пре ма зу ју лако ви ма. На тај 
начин се врши, нека врста мати ра ња 
мета ла, а у крај њем ути ску пости же 
успе шна ими та ци ја дрве та.

Сто го ди шње зда ње, које вла сни ци 
саве сно одр жа ва ју у наме ри да га 
сачу ва ју од про па да ња пле ни сво јом 
једин стве ном архи тек ту ром све до че ћи 
богат ство и укус нека да шњег сло ја 
имућ них дома ћи на, који су живе ли од и 
са земљом, коју су неиз мер но воле ли.

У сле де ћем бро ју:
Кућа поро ди це Мило ван чев

Кућу је сагра ди ла 
поро ди ца Барак са дић, 

чија митро вач ка
исто ри ја почи ње 

почет ком века, када се 
сима Барак са дић, 

родом из Ман ђе ло са 
пре се лио у град купио 
плац са ома њом кућом 

и земљу у око ли ни. 
Како је већ рани је
сте као одре ђе ни

капи тал, сима, као 
један од, за оно

вре ме напред ни јих 
земљо рад ни ка

одлу чу је да зида нову 
кућу, која би боље 

одго ва ра ла потре ба ма 
све број ни је поро ди це

сви Барак са ди ћи 
поти чу из Ман ђе ло са, 

у чијим цркве ним
књи га ма се пре ма 

попи су из 1737. годи не 
поми њу јован,

Ћири ло и Космањ,
док данас у селу има 
седам поро ди ца са 

овим пре зи ме ном. У 
Митро ви ци је било 

неко ли ко кућа
Барак са ди ћа, чији 

потом ци су се
расе ли ли по срби ји,

а ста ри ји Митров ча ни 
још се сећа ју бри це 

Лаза ра Барак са ди ћа, 
чија се бер бер ска
рад ња нала зи ла у

ули ци Рибар ска оба ла
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ПИсМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ јЕ

Љуба зност
Пише:

Дра га на Попов

Коли ко се данас љуба
зност цени? Да ли је 
бити љуба зан  ин или 

је аут или је то ствар вас
пи та ња, мен тал ног скло па, 
уче ња опхо ђе ња пре ма дру
ги ма. Пита ње је заи ста ком
плек сно и тешко се на њега 
може одго во ри ти. Коли ко 
вам зна чи љуба зан про да
вац, кон дук тер, шал тер ски 
рад ник? Мрзо вољ ни смо, 
при ти сну ти број ним про бле
ми ма, али то сва ка ко није 
раз лог да буде мо нељу ба зни 
пре ма осо ба ма са који ма из 
разних раз ло га дола зи мо у 
кон такт. Љуба зност као став 
се негде зату ри ла. Баха тост 
јој је нека ко доа ка ла. А заи
ста није тешко бити љуба зан. 
Љуба зност јача дру штве ну 
зајед ни цу твр де они који се 
овом темом баве. Кажу да 
би побе ди ли страх потреб но 
је бити љуба зан. Није мно го, 
а и не кошта вас пуно. Само 
мало воље и само ди сци
пли не. Тешко је бити бесан, 
под стал ним стре сом, мало 
љуба зно сти и ето пози тив не 
енер ги је. Лепа реч гво зде на 
вра та отва ра, а иза њих је 
задо вољ ство, сре ћа и хума
ност. А зашто је љуба зност 
добра за нас? Неки људи 
твр де да су зави сни ци љуба
зно сти зато што их она чини 
срећ ни јим. Науч ни ци твр де 
да када је човек љуба зан 
пре ма дру ги ма, његов мозак 
лучи допа мин који је у уској 
вези са пози тив ним раз ми
шља њем, и ендо фрин, хор
мон  у мозгу који нас чини 
срећ ни јим. Љуба зност тако
ђе осло ба ђа окси то цин који 
сма њу је крв ни при ти сак и 
уми ру је нер вни систем. То 
кажу науч ни ци, а шта каже
мо ми обич ни смрт ни ци који 
се сва ко днев но сусре ће мо са 
(не)љуба зним окру же њем?  
Љуба зност је лако пре по ру
чи ти, али тешко се учи. Окол
но сти су такве да јед но став но 

не може мо у сва кој ситу а ци ји 
бити љуба зни. Како и зашто 
бити љуба зан пре ма људи ма 
који нам не узвра ћа ју истом 
мером? Можда је то опет 
онај страх? Страх од чега? 
Љуба зност ства ра пове ре
ње, одре ђе ну бли скост. А 
ми се изгле да баш тога и 
боји мо. Гру бост у насту пу 
ства ра стрес и нерас по ло же
ње, трај ну одбој ност. Израз 
лица, топли на у гла су и мно
ги невер бал ни сиг на ли могу 
пуно да учи не. Ако се ово 
пона ша ње прак ти ку је трај но, 
ето лепих резул та та. Све то 
тре ба узе ти у обзир и напра
ви ти први корак ка томе да 
за вас кажу да сте љуба зан 
човек. Сигур но вам при ја кад 
чека те у неком дугом реду 
и кад вас после пола сата 
љуба зна слу жбе ни ца пита 
како може да вам помог не. 
Све оно што сте у себи поми
сли ли док сте чека ли “пада 
у воду”. Или ако се нађе
те у попо днев ним сати ма у 
лави рин ту локал не бол ни
це, а ниг де нико га да вам да 
инфор ма ци је сем чиста чи це 
која уз бри са ње подо ва обја
шња ва где тре ба да иде те, а 
онда ниот ку да се поја вљу је 
слу жбе но лице у уни фор ми 
љуба зно вас пози ва у лифт 
и води до вашег одре ди шта. 
Зашто се изне на ди мо кад 
је неко љуба зан? Хм, тешко 
пита ње, али још увек има 
љуба зних људи. Један фран
цу ски мисли лац из девет на
е стог века је рекао да један 
део љуба зно сти под ра зу ме
ва воле ти људи више него 
што заслу жу ју. Сад може мо 
да се са овом кон ста та ци јом 
сло жи мо или не. Све зави
си од вас. Тру ди те се буде те 
љуба зни и када не мора те. 
Осмех ни те се кад срет не те 
позна ни ка на ули ци, слу шај
те са инте ре со ва њем. Буди
те сво ја нај леп ша и нај бо ља 
вари јан та, за сва ки нови дан.

Љуба зност осло ба ђа окси то цин који 
сма њу је крв ни при ти сак и уми ру је нер вни 
систем. То кажу науч ни ци, а шта каже мо 
ми обич ни смрт ни ци који се сва ко днев но 
сусре ће мо са (не)љуба зним окру же њем?

Уша ти пехар
У субо ту, 26. маја игра се 

финал на утак ми ца 
Лиге шам пи о на у Кије

ву. После рела тив но досад
не груп не фазе у којој се у 
већој мери зна ло ко су фаво
ри ти и који ће клу бо ви ићи 
даље, виде ли смо узбу дљи
ву завр шни цу са пуно изне
на ђе ња и голо ва. Рома и 
Ливер пул су напра ви ли нај
ве ће изне на ђе ње изба цив ши 
Бар се ло ну и Ман че стер 
Сити у четврт фи на лу уз пре
гршт голо ва. На кра ју, чека 
нас спек такл у фина лу изме
ђу Ливер пу ла и Реал Мадри
да.

Пре бо га ти Реал или луди 
Ливер пул, Ронал до или 
Салах, Клоп или Зидан. У 
субо ту уве че ћемо зна ти ко 
диже „уша ти пехар“.

Уко ли ко побе ди, Реал 
Мадрид ће по тре ћи пут за 
редом осво ји ти титу лу прва
ка Евро пе и на тај начин 
потвр ди ти апсо лут ну доми
на ци ју шпан ских клу бо ва у 
европ ским так ми че њи ма у 
послед њих пет годи на. Шта 
рећи о клу бу који има толи ки 
број зве зда и ква ли тет них 
игра ча и на тере ну и на клу
пи. И нарав но, Кри сти ја на 
Ронал да. Воле ли га или не, 
чиње ни ца је да уз Меси ја 
доми ни ра свет ским фуд ба
лом у послед њој деце ни ји. 
Нарав но да није више млад 
и поле тан као рани је али је 
сва ка ко играч који и даље 
пра ви раз ли ку и пога ђа када 
тре ба. Играч њего вог кали
бра увек има мотив да 
постиг не гол јер су испред 
њега стал но поја вљу ју 
рекор ди које тре ба сру ши ти. 
Да не оста не при ча само на 
њему, тре ба при зна ти да је 
Реал маши не ри ја саста вље
на од врхун ских игра ча и да 
заслу жу ју уло гу фаво ри та.

Али, да не буде све досад
но и пред ви ди во у фуд ба лу, 

ове, као и неких прет ход ник 
сезо на, побри нуо се Јир ген 
Клоп са четом сво јих „луда
ка“. Неки кажу да њего ва 
игра нема кон цеп ци ју, да 
игра чи трче по тере ну као 
муве без гла ве. Али да ли је 
све тако? Са Бору си јом је 
сти гао до фина ла Лиге шам
пи о на, онда је дошао у 
Ливер пул и за крат ко вре ме 
ство рио еки пу које се сви 
пла ше. Са њима се никад не 
зна. Могу да изгу бе од 
послед њег на табе ли али 
могу и да пони зе нај ве ће 
европ ске вели ка не. Пла ви из 
Ман че сте ра су то ите ка ко 
осе ти ли на сво јој кожи у 
четврт фи на лу. Клоп је пре 
све га вели ки моти ва тор, има 
хари зму и тале нат да моти
ви ше сво је игра че да поги ну 

на тере ну. Нарав но, нису у 
ста њу да гри зу свих 90 мину
та и зато игра ју у нале ти ма и 
има ју повре ме не падо ве у 
току меча. Оно што је сигур
но, напа дач ки трио Мане, 
Фир ми но и Салах су ове 
сезо не теро ри са ли про тив
нич ке одбра не и то је нај ве
ћа сна га тима са Остр ва.

Када се све узме у обзир, 
чека нас вео ма зани мљив 
меч уз, нада мо се, пуно голо
ва. Немо гу ће је зами сли ти 
дру га чи ји рас плет с обзи ром 
на то какве две еки пе ће 
бити на тере ну. 

И на кра ју, тре ба напо ме
ну ти да ће фина ле суди ти 
човек који није добар ни Зве
зди ни Пар ти за ну када тре ба 
да суди дер би. Мило ра ду  
Мажи ћу је са њего вим 
помоћ ни ци ма из Срби је ука
за на част и пове ре ње да 
суди овај спек такл у Кије ву. 
Вели ко при зна ње после којег 
је немо гу ће зами сли ти и 
завр шни цу Свет ског првен
ства без њега.  Мило ра де, 
поде ли прав ду у субо ту.     

с. Крсма но вић
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ШИД сКЕ УсПО МЕ НЕ : Црква све тог  оца Нико ла ја

Црква кроз веко ве
Са досе ља ва њем срп

ског пра во слав ног 
наро да на про сто ре 

Шида, наста ја ла су насе ља 
и цркве у њима. Углав ном 
су биле од дрве та или пле
те ра, обле пље не бла том. 
Касни је када су и куће ста
нов ни ка поче ле да се гра де 
од твр дог мате ри ја ла, тада 
је поче ла и изград ња све тих 
хра мо ва од посто ја ног мате
ри ја ла.  

Срби су у Шиду почет ком 
осам на е стог века има ли јед
ну мању цркву, која је била 
од пле те ра. У истом веку 
сази да на је и јед на већа 
црква, а како се број ста
нов ни ка пове ћа вао и она је 
поста ла тесна. Затра же на 
је дозво ла од Наме снич
ког већа за изград њу нове 
цркве (сада шње), што је и 
одо бре но, с тим да сеља
ци при ста ну добро вољ но  
раде и пре во зе мате ри
јал за град њу цркве. Када 
је доби је на дозво ла, 1772. 
годи не, сазва на је сед ни ца 
и саста вљен тзв. теф тер 9. 
маја у коме се нала зи спи
сак при ло жни ка за град њу 
нове цркве. А при ло зи су се 
кре та ли од неко ли ко форин
ти до 100 форин ти. Мно га 
пре зи ме на која се поми њу 
у том теф те ру не посто је у 
дана шњој шид ској епар хи ји. 
Да је Шид тада био наста
њен у нај ве ћем бро ју Срби
ма види се и по томе да у 
Шиду тада било пет све ште
ни ка: Јован Јан ко вић, Сте
фан Мау ко вић, Аксен ти је 
Недељ ко вић, Ава кум Сте
фа но вић, Јосиф Алек сић 
и ђакон Васа Шума но вић, 
као и срп ска шко ла и срп ски 
учи тељ. Из јед ног доку мен
та из 1774. годи не поми њу 
се изда ци за град њу цркве. 
А из уго во ра за град њу лађе 
цркве из 1774. годи не види 
се да је пот пи сан са Јоха
ном Вајс ма ном Миле ром за 
суму од 1300 форин ти. 

Црква се гра ди ла више 
годи на, а 1782. годи не се 
ради на уну тра шњем уре ђе
њу. Цркве ни молер  живо
пи сац Михај ло Радо са вље
вић за 1700 форин ти 1786. 
годи не почи ње сли кар ске 
радо ве у цркви, а почи ње и 
изра да ико но ста са. Међу
тим, Радо са вље вић је у 
међу вре ме ну умро, па радо

ве пре у зи ма Гри го ри је Нико
лић из Зему на 1787. годи не, 
а са њим ради и Дими три
је Радо са вље вић. Радо ве 
завр ша ва ју 1788. годи не. 
Лимар ске радо ве је изво дио 
Јохан Ремолд од 1799. до 
1801. годи не за 1400 форин
ти. Први запис о јабу ци на 
тор њу поти че од 26. маја 
1799. годи не. Са Јано шем 
Фога ра ни јем из Срем ских 
Кар ло ва ца, скло пљен је 
1804. годи не уго вор о ливе
њу зво на, па је 30. сеп тем
бра јед но зво но, са гаран ци
јом да ако се за годи ну дана  
про ме ни звук или деси било 
какав квар, он ће о свом тро
шку одне ти зво но и поно во 
га пре ли ти. 

За изград њу цркве у Шиду 
било је потреб но око три де
сет годи на, да су зидар ски 
и лимар ски радо ви били 
пове ре ни Нем ци ма, док су 
сли кар ске радо ве изво ди ли 
Срби. Јан ко Крстић из Новог 
Сада је путем уго во ра вред
ног 1000 форин ти око вао у 
сре бро вели ко Јева ђе ље. 
Радо ви на цркви наста вље
ни су и сле де ћих годи на , па 
је 1880. годи не поно во ста

вљен бакар на торањ цркве, 
а дру ги запис је ста вљен у 
јабу ку тор ња 1897. годи не. 
Цркве ни одбор ник Хри ста 
Мау ко вић, који је саку пио 
сва доку мен та о град њи 
цркве један је од пот пи
сни ка Спо ме ни це из 1897. 
годи не, која је ста вље на у 
јабу ку крста. На њој пише 
да је тада обно вљен све ти 
храм, спо ља и изну тра, а 
зидо ви намо ло ва ни и позла
ће ни. Зидар ске радо ве је 
извео Кар ло Реак из Руме, 
а Антон Крч мар је покрио 
торањ новим бакром. 
Лазар Крџа лић, про фе сор 
шабач ке Вели ке гим на зи
је, живо пи сац и ака дем ски 
сли кар је ико не обно вио и 
нове насли као. Над гле дао 
је и руко во дио свим оста
лим радо ви ма, зла тар ским, 
деко ра тер ским и сли кар
ским. Ова обно ва кошта ла 
је цркве ну општи ну у Шиду 
10.000 форин ти. Крст на 
цркви подиг нут је на Павлов 
дан 1897. годи не. Обно ва 
Све тог хра ма у Шиду, спо
ља ура ђе на је поно во 1926. 
годи не. 

Дра га на Попов

сРЕМ сКА МИТРО ВИ ЦА

Народ на кола 
и песме срби је

Про шле сре де, 16. маја, у 
пуној сали Педа го шке ака де ми
је у Срем ској Митро ви ци дипло
ми ра ни акор де о ни ста, хар мо
ни каш и про фе сор  Ненад Илић 
одр жао је свој први само стал ни 
кон церт под нази вом „Народ на 
кола и песме Срби је“. Ненад 
Илић ради као настав ник хар
мо ни ке у митро вач кој Музич кој 
шко ли „Петар Кран че вић“. 
Основ но и сред ње музич ко 
обра зо ва ње је сте као у шко ли 
„Петар Кран че вић“. Коли ко је 
кон церт био успе шан гово ри у 
при лог вели ки број људи који су 
дошли да испра те кон церт и са 
ова ци ја ма доче ка ли Нешу Или
ћа, док је сва ко њего во изво ђе
ње било про пра ће но огром ним 
апла у зом. 

На овом кон цер ту публи ка је 
била у при ли ци да чује Нена до
во изво ђе ње народ них кола и 
народ них песа ма из Срби је у 
разним рит мо ви ма који су 
карак те ри стич ни за раз ли чи те 
њене кра је ве.  

Изло жба
Про шлог пет ка 18. маја у 

библи о те ци „Гли ро ри је Воза ро
вић“ отво ре на је изло жба ликов
них радо ва пола зни ка Еду ка
тив ног цен тра Кар даш арт. У 
про гра му отва ра ња изло жбе је 
уче ство вао митро вач ки станд 
ап коми чар Срђан Дин чић и 
дечи ји хор Вивак. На изло жби 
су били пред ста вље ни радо ви  
рађе ни кроз раз ли чи те цртач ке 
и сли кар ске тех ни ке: олов ка, 
пастел тем пе ра, акрил, уље на 
плат ну и моза ик  које је пред
ста вио 41 изла гач узра ста од  
пет до 15 годи на кроз 98 изло
же них радо ва. Изло жба је сачи
ње на од неко ли ко цели на а то 
су град при ка зан у фор ми мини
ја ту ре, моза и ци рађе ни по узо
ру на рим ске моза и ке, сту диј ски 
црте жи и сли ке, копи је вели ких 
мај сто ра сли кар ства. Изло жба 
ће тра ја ти до 25. маја.  А. Д.
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ОВАН: Пошто има те 
тен ден ци ју да мно ге 
ства ри започ не те, али 
не и завр ши те  

пожељ но је напра ви ти селек ци ју, 
кон цен три са ти се на јед ну од њих. 
Мудро уле ће те у нове послов не 
поду хва те. Схва та те да нема те 
шта да изгу би те. Ко рески ра, тај 
доби ја. Супер. Нер вна напе тост 
реак ци ја је на пољу ља но само по
у зда ње.
 

БИК: За див но чудо, 
није вам лоше. Сви 
око вас се нер ви ра ју, 
а ви  мртви хлад ни. 

Пита те се шта им је? Успе ли сте 
да схва ти те дубљи сми сао живо
та.  Чувај те се про ма је. Због опа
сно сти од пре хла де и про бле ма 
са грлом, буди те опре зни са хлад
ним напи ци ма и сла до ле дом. 
Нала зи те се у диле ми. Због нече
га стра ху је те. Мора те бити опре
зни и избе га ва ти вер бал не дуе ле 
који ниче му не воде.

БЛИ ЗАН ЦИ: Роман
тич но сте рас по ло же
ни. Пошто сло бод но 
вре ме про во ди те у 

дру штву, лепо се осе ћа те. Схва
ти ли сте да је оно чега се ужа са
ва те  само ћа. Нисте задо вољ ни 
послом којим се бави те, посеб но 
ако се он сво ди на рути ну. Раз ми
шља те о томе да га про ме ни те 
или да у њега уне се те ино ва ци је. 
Мора те савла да ти хипо хон дрич ну 
црту карак те ра. Мно го вре ме на 
про во ди те у стра ху од боле сти.

РАК: Нова љубав је 
на види ку. Ужи ва те у 
загр ља ју воље не осо
бе. Не може те да 

пове ру је те да је то ствар ност  
суви ше је лепо да би било исти
ни то. Пре пу сти те се пози тив ним 
вибра ци ја ма и ужи вај те. Уко ли ко 
се поја ви сиви ло, сети те се осо бе 
која је на мала вра та ушла у ваш 
живот. Здрав стве не про бле ме 
ћете савла да ти уко ли ко се на вре
ме посве ти те њихо вом сани ра њу.

ЛАВ: Ситу а ци ја од 
вас зах те ва стр пље
ње. То је за Овно ве 
тешко, али мора те 

тре ни ра ти. Ушли сте у период 
финан сиј ских изда та ка. Новац 
вам кли зи из руку, али га и зара
ђу је те, па не бри ни те. Иако је у 
наго ве шта ју нова веза, пред ност 
даје те лич ној сло бо ди. Избир љи
ви сте кад је љубав у пита њу. 
Лука во при сту па те овом про бле
му. Ваша нер во за одра жа ва се на 
здра вље.

ДЕВИ ЦА: Ништа леп
ше него кад се раци о
нал на Деви ца заљу
би. Пре пу сти те се 

парт не ру и ужи вај те. Пред вама 
су дуги топли дани. Настој те да 
на аде ква тан начин реши те јед ну 
диле му. Пошто разум тре нут но 
не пома же, реа гуј те срцем. 
Дозво ли те себи и такав лук суз. 
Могу ћи су про бле ми са јетром и 
пан кре а сом услед лошег рада 
орга на за варе ње.

ВАГА: После дугих 
завр зла ма, ушли сте у 
мир ни ји период. Осе
ћа те да сте духов но и 

инте лек ту ал но ста бил ни. Све 
акци је су урав но те же не. Доби ја те 
уна пре ђе ње које, међу тим, касни 
већ дуже вре ме. Ако се узме у 
обзир да лепе ства ри сти жу у пра
во вре ме, сла вље нич ки сте рас
по ло же ни. Тре нут на ситу а ци ја 
зах те ва пуно толе ран ци је; теши те 
се  ипак зна те шта хоће те.

ШКОР ПИ јА: Ушли 
сте у сре ћан период. 
Добро сте рас по ло же
ни, мада нема те кон

крет них раз ло га за то. Од изве сне 
ситу а ци је мно го оче ку је те, па се 
може те раз о ча ра ти. Или мно го 
ради те, или сте без посла. Са 
сарад ни ци ма ства ри не сто је нај
бо ље, али нека ко ипак испли ва
ва те. Буди те разум ни ји и реал ни
ји, бар кад су емо ци је у пита њу. 
Оста ле обла сти живо та засад су 
под кон тро лом.

сТРЕ ЛАЦ: Осе ћа те се 
боле сно. Све што се 
око вас деша ва дожи
вља ва те емо тив но. 

Могућ је сусрет са инсти ту ци ја ма 
затво ре ног типа. Потреб но је пуно 
стр пље ња и здра вог разу ма да 
бисте савла да ли кри тич не дога
ђа је који су пред вама ове сед ми
це. Буди те опре зни! Уко ли ко се 
јаве сто мач ни про бле ми, обра ти
те се лека ру. Исхра ну све ди те на 
разум ну меру. 

јАРАЦ: Ушли сте у 
мир ни ји период. Биће
те у ситу а ци ји да 
пома же те мање успе

шним сарад ни ци ма  све зарад 
оства ре ња зајед нич ких инте ре са. 
Чувај те се бур них реак ци ја и вре
ђа ња, јер на тај начин одби ја те 
парт не ра. Потру ди те се да не 
доспе те у ста ње афек та. Буди те 
опре зни кад су емо ци је у пита њу, 
јер ваша твр до гла вост ква ри оно 
у шта сте мно го инве сти ра ли.

ВОДО ЛИ јА: Јавља се 
жеља да се намет не те 
у оно ме чему нисте 
вич ни. Мора те бити 

објек тив ни ји пре ма себи уко ли ко 
жели те да из тре нут не ситу а ци је 
изву че те мак си мум. У све што 
ради те уно си те целог себе. Емо
тив ни ји сте него што то окол но сти 
на послу зах те ва ју. Неко од сарад
ни ка кочи вас у акци ја ма. Про бле
ми су веза ни за некон тро ли са но 
уно ше ње хра не.

РИБЕ: Уко ли ко буде те 
били напе ти, мора ће
те да се кон тро ли ше
те. Пошто нисте спо

соб ни да упра вља те собом, скло
ни сте сва ђа ма и екс це си ма. Са 
парт не ром сте скло пи ли при мир
је, па оче куј те мир ни ји период. 
Уко ли ко сте сло бод ни, нова 
љубав чека вас у авгу сту. Честа 
про ме на рас по ло же ња пра ће на 
депре си јом. Иако нема те кон
кретнх раз ло га за такво ста ње, 
тешко ћете га избе ћи.

VREMEPLOV
23. мај

1934. У Луизи ја ни у окр ша ју с 
по ли ци јом уби је ни Бо ни Пар
кер и Клајд Ба роу, озло гла шен 
раз бој нич ки пар. 
1945. Не мач ки на ци стич ки 
ли дер и шеф Ге ста поа Хајн рих 
Хи млер из вр шио са мо у би ство 
дан по што су га Бри тан ци 
за ро би ли. Ухап шен Хи тле ров 
на след ник, ад ми рал Карл 
Де ниц. 

24. мај
1844. Из у ми тељ те ле гра фа 
Се мју ел Мор зе по слао пр ву 
те ле граф ску по ру ку на уда ље
ност од 65 ки ло ме та ра, из 
Ва шинг то на у Бал ти мор. По ру
ка гла си ла: „Шта је то Бог ура
дио?“. 
1941. Ро ђен аме рич ки пе вач и 
ком по зи тор Ро берт Ци мер ман, 
по знат као Боб Ди лан, је дан 
од нај по пу лар ни јих му зи ча ра 
XX ве ка. 

25. мај
1895. Бри тан ски пи сац Оскар 
Вајлд осу ђен на две го ди не 
ро би је због хо мо сек су а ли зма. 
1929. У На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду из ве де на је пре ми је
ра “Го спо ђе ми ни стар ке” Бра
ни сла ва Ну ши ћа. Ре ди тељ је 
био Ви то мир Бо гић, а сце но
граф Ана ни је Вер биц ки. 
На слов ну уло гу ту ма чи ла је 
Жан ка Сто кић, ко јој је Ну шић 
уна пред на ме нио уло гу. 

26. мај
1521. Рим сконе мач ки цар 
Кар ло V, као из вр ши лац пап
ске екс ко му ни ка ци је, до нео је 
Ворм ски едикт ко јим су Мар
тин Лу тер, осни вач про те стан
ти зма у Не мач кој и ње го ви 
след бе ни ци прог на ни из 
зе мље. 

27. мај
1703. Ру ски цар Пе тар Ве ли ки 
осно вао је но ву пре сто ни цу 
Ру си је на ушћу ре ке Не ве у 
Бал тич ко мо ре, Санкт Пе тер
бург. 
1937. У Сан Фран ци ску је 
пу штен у са о бра ћај „Гол ден 
гејт“, је дан од нај ве ћих мо сто
ва у све ту.

28. ма ја
1987. Де вет на е сто го ди шњи 
За пад ни Не мац Ма ти јас Руст 
пре ле тео је спорт ским ави о
ном „Це сна“ од Хел син ки ја до 
Мо скве и спу стио се на цен
трал ни Цр ве ни трг у глав ном 
гра ду СССР, про шав ши не при
ме ће но кроз со вјет ски ва зду
шни про стор.

29. мај
1985. На ста ди о ну „Хеј сел“ у 
Бри се лу, у не ре ди ма пред 
фи нал ни меч европ ског Ку па 
шам пи о на из ме ђу ита ли јан
ског пр ва ка „Ју вен ту са“ и 
ен гле ског „Ли вер пу ла“, по ги ну
ло је 39 и по вре ђе но ви ше од 
400 љу ди, углав ном ита ли јан
ских на ви ја ча.

HOROSKOP

сре да, 23. (10) мај 
Све ти апо стол Симон Зилот, 
Пре по доб на Иси до ра

Четвр так, 24. (11) мај
Све ти Ћири ло и Мето ди је; Св. 
Нико дим Срп ски 

Петак, 25. (12) мај
Св. Епи фа ни је; Св. Гер ман 
Цари град ски (Ода ни је Ваз не се
ња)

субо та, 26. (13) мај
Све та муче ни ца Гли ке ри ја – 
Заду шни це

Неде ља, 27. (14) мај
Сила зак Све тог Духа на апо сто
ле – Духо ви – Тро ји це

Поне де љак, 28. (15) мај
Духов ски поне де љак

Уто рак, 29. (16) мај
Духов ски уто рак

Crkveni
kalendar

• Где нема дрве ћа, мај-
му ни се пењу јед ни дру-
ги ма на гла ву.
• Мод ни кре а то ри нам 
први ста вља ју руке у 
џепо ве.
• Они који су нас заду жи-
ли, сигур но има ју 
довољ но да би могли и 
да нас раз ду же.

сла ни колач
састој ци: 5 јаја, 150 мл јогур та, 

150 мл уља, 210 г бра шна, 1 пра
шак за пеци во, 1 каши чи ца соли, 
100 г свињ ске пече ни це, 60 г сла
ни не, 100 г рен да ног кач ка ва ља, 
50 г рен да не шар га ре пе, 150 г 
кисе ле павла ке, 50 г мајо не за, 50 г 
сит но рен да ног кач ка ва ља.

При пре ма: Измик сај те јаја, 
додај те со, уље и јогурт. Сје ди ни те 
бра шно и пра шак за пеци во па 
додај те прет ход ној сме си. Све 
зајед но измик сај те и на кра ју сипај
те исец ка ну пече ни цу, сла ни ну, 
изрен да ну шар га ре пу и кач ка ваљ. 
Поме шај те вар ја чом и пре ба ци те у 
под ма зан плех вели чи не 20 x 30 
цм. Пеци те на 200 сте пе ни око 30 
мину та или док не пору ме ни. Када 
је испе чен изва де и ти из пле ха и 
оста ви те га да се пот пу но охла ди. 
Сје ди ни те кисе лу павла ку и мајо
нез. Пре ма жи те гор њу стра ну и 
поспи те сит но рен да ним кач ка ва
љем. Исе ци те на жеље ну пар чад.
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јазак: Цар Урош – Рад нич ки 
1:2; Нови слан ка мен: Дунав – 
Кру ше дол 1:2; Крње шев ци: 
Сло га (К) – ЧСК 0:3; Крче дин: 
Фру шко го рац – Сло га (М) 1:2; 
Риви ца: Пла ни нац – Борац 2:0.

01. Кру ше дол 16 13 2 1 54:16 41
02. ЧСК 16 13 1 2 45:14 40
03. Сло га (К) 16 9 3 4 28:22 30
04. Рад нич ки 16 7 7 2 30:16 28
05. Дунав 16 7 4 5 35:20 25
06. Сло га (М) 16 8 1 7 39:27 25
07. Пла ни нац 16 4 2 10 24:40 14
08. Фру шко го . 16 2 6 8 19:34 12
09. Цар Урош 16 1 3 12 14:54 6
10. Борац 16 1 1 14 14:59 4

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

01. Про ле тер 28 19 4 5 60:24 61
02. Дина мо 28 19 2 7 43:23 59
03. Мета лац 28 16 6 6 39:19 54
04. ТСЦ 28 13 9 6 40:21 48
05. Инђи ја 27 11 7 9 28:24 40
06. Бежа ни ја 28 10 10 8 32:30 40
07. Теле оп тик 28 10 9 9 39:30 39
08. Син ђе лић 28 11 6 11 26:31 39
09. Нови Пазар 28 9 11 8 25:30 38
10. Будућ ност 28 9 10 9 31:28 37
11. Рад нич ки (К) 28 10 6 12 30:33 36
12. Сло бо да 28 9 6 13 22:33 33
13. Рад нич. (П) 28 7 6 15 25:37 27
14. Тем нић 27 6 7 14 24:39 25
15. ЧСК Пива ра 28 4 10 14 28:47 22
16. Јаго ди на 28 2 7 19 13:56 13

При гре ви ца: Брат ство 1946 
– Дина мо 1945 3:0; Бечеј: Бечеј 
1918 – Црве на Зве зда 2:1; 
Кула: Оџа ци – Мла дост (БЈ) 
1:1; Бео чин: Цемент – Борац 
2:1; Нови Банов ци: Омла ди
нац – Рад нич ки (НП) 0:0; Зре-
ња нин: Рад нич ки (З) – Рад нич
ки (Ш) 8:1; субо ти ца: Бач ка 
1901 – Дунав 0:0; срем ска 
Митро ви ца: Рад нич ки (СМ) – 
Желе зни чар 2:0.

01. Бечеј 28 23 2 3 74:21 71
02. Брат ство 28 17 5 6 52:20 56
03. Дина мо 28 16 2 10 45:25 50
04. Рад ни. (НП) 28 16 2 10 43:30 50
05. Цемент 28 14 2 12 40:36 44
06. Борац 28 12 6 10 41:34 42
07. Рад ни. (З) 28 13 2 13 55:50 41
08. Омла ди нац 28 12 5 11 38:35 41
09. Оџа ци 28 11 6 11 42:40 39
10. Желе зни чар 28 11 5 12 31:27 38
11. Мла д. (БЈ) 28 10 6 12 36:47 36
12. Ц. Зве зда 28 10 4 14 36:47 34
13. Рад ни. (СМ) 28 9 4 15 37:43 31
14. Бач ка 28 8 6 14 31:44 30
15. Дунав 28 8 6 14 38:57 30
16. Рад ни. (Ш) 28 2 1 25 15:98 7

Дивош: Хај дук (Д) – Индекс 
4:1; Шај каш: Борац (Ш) – Сло га 
(Е) 2:0; Лаћа рак: ЛСК – Борац 
(НС) 5:0; Каћ: Југо вић – Сре мац 
2:1; Чуруг: Хај дук (Ч) – Сло га 
(Т) 4:3; Беле гиш: Поду на вац – 
Купи но во 2:0; Нови сад: Сла
ви ја – Једин ство 1:3; Нови сад: 
Кабел – Хај дук (Б) 4:1.

Мар тин ци: Борац (М) – Хрт
ков ци 3:0; Ада шев ци: Гра ни чар 
1923 – Желе зни чар 0:1; Кле нак: 
Борац (К) – Љуко во 4:1; Попин-
ци: Напре дак – Пар ти зан 3:2; 
Рума: Први Мај – Сло вен 1:2; 
Доњи Товар ник: Сло бо да – 
Под ри ње 0:0; Путин ци: ПСК – 
Будућ ност 4:2; Врд ник: Рудар 
– Јадран 11:0.

01. Под ри ње 28 23 2 3 83:19 71
02. Сло бо да 28 21 2 5 53:18 65
03. Први Мај 28 18 6 4 70:22 60
04. Желе зни ч. 28 16 5 7 53:24 53
05. ПСК 28 11 8 9 40:36 41
06. Борац (К) 28 11 6 11 47:42 39
07. Гра ни чар 28 12 3 13 46:49 39
08. Пар ти зан 28 12 3 13 43:46 36
09. Будућ ност 28 10 4 14 49:47 34
10. Рудар 28 11 2 15 51:52 34
11. Напре дак 28 10 3 15 36:51 33
12. Борац (М) 28 9 5 14 31:47 32
13. Јадран 28 10 2 16 26:59 31
14. Сло вен 28 8 5 15 38:52 29
15. Љуко во 28 7 2 19 25:67 23
16. Хрт ков ци 28 4 4 20 35:95 15

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

01. Борац (Ш) 28 19 6 3 65:30 63
02. Кабел 28 19 6 3 53:26 63
03. Сло га (Е) 28 18 7 3 62:18 61
04. Једин ство 28 16 11 1 57:19 59
05. Хај дук (Д) 28 12 6 10 38:33 42
06. Поду на вац 28 11 5 12 45:44 38
07. Сло га (Т) 28 11 5 12 33:38 38
08. Хај дук (Ч) 28 11 4 13 53:48 37
09. Хај дук (Б) 28 11 2 15 34:42 35
10. Сре мац 28 10 4 14 39:51 34
11. Борац (НС) 28 10 3 15 28:43 33
12. Југо вић 28 9 5 14 34:48 32
13. ЛСК 28 8 4 16 48:77 28
14. Сла ви ја 28 7 6 15 34:62 27
15. Купи но во 28 6 6 16 25:46 24
16. Индекс 28 3 6 19 22:45 15

Батров ци: Омла ди нац – 
Напре дак 1:2; Љуба: Једин ство 
(Љ) – ОФК Бин гу ла 2:1; Куку-
јев ци: Оби лић 1993 – ОФК 
Бачин ци 2:1; Бер ка со во: Сре
мац – Гра ни чар 1:2; Моро вић: 
Једин ство – Син ђе лић 4:4; 
Шид: Јед но та – Ерде вик 2017 
0:2.

01. Оби лић 19 16 1 2 69:18 49
02. Напре дак 19 14 3 2 48:19 45
03. Ерде вик 19 14 3 2 43:16 45
04. Син ђе лић 19 9 4 6 49:35 31
05. Сре мац 19 8 3 8 47:34 27
06. Једин с. (М) 19 8 3 8 34:35 27
07. Јед но та 19 8 2 9 37:41 26
08. ОФК Бачин . 19 7 4 8 35:33 25
09. Гра ни чар 19 5 3 11 25:55 18
10. Омла ди нац 19 5 0 14 31:59 15
11. ОФК Бин гу . 19 3 3 13 18:47 12
12. Једин с. (Љ) 19 2 1 16 23:67 7

сте ја нов ци: Борац – 27.
Окто бар 6:0; Нера дин: Вој во ди
на – Једин ство (К) 3:7; Гра бов-
ци: Гра ни чар – Сло га 0:0; 
Добрин ци: Сре мац – Мла дост 
4:0; Рума: Једин ство (Ру) – 
Једин ство (П) 2:1; Никин ци: 
Полет – Фру шко го рац 2:3.

01. Сло га 19 14 2 3 64:17 44
02. Једин с. (Ру) 19 14 2 3 43:18 44
03. Сре мац 19 13 2 4 56:21 41
04. Једин с. (К) 19 13 1 5 57:31 40
05. Једин с. (П) 19 11 2 6 47:24 35
06. Фру шко го . 19 9 4 6 43:40 31
07. Полет 19 8 5 6 40:27 29
08. Гра ни чар 19 7 1 11 37:50 22
09. Вој во ди на 19 5 2 12 29:52 17
10. Борац 19 4 2 13 29:64 14
11. 27.Окто бар 19 2 1 16 19:63 7
12. Мла дост 19 1 2 16 14:71 5

Бео град: Чука рич ки – Вој во
ди на 1:6; Бео град: Пар ти зан – 
Спар так ЖК 2:0; Ниш: Рад нич ки 
– Напре дак 4:1; Бео град: Црве
на Зве зда – Вождо вац 5:1; Ива-
њи ца: ЈаворМатис – Рад 1:1; 
Бач ка Палан ка: ОФК Бач ка – 
Борац 3:2; сур ду ли ца: Рад ник 
– Мла дост 3:1; Земун: Земун – 
Мачва 1:1.

Кар лов чић: Ловац – Каме ни 
7:2; субо ти ште: Витез – Сре
мац 3:0; Прхо во: Мла дост – 
Шумар 0:2; Шима нов ци: Хај дук 
1932 – Сло вен 4:2.
01. Шумар 14 12 0 2 39:12 36
02. Хај дук 14 12 0 2 46:16 36
03. Мла дост 14 9 1 4 31:13 28
04. Ловац 14 6 1 7 32:42 19
05. Каме ни 14 6 0 8 25:27 18
06. Сре мац 14 5 1 8 21:29 16
07. Витез 14 3 2 9 22:45 11
08. Сло вен 14 0 1 13 13:45 1

Беше но во: БСК – Сло га (З) 
7:1; Вели ки Радин ци: Борац 
(ВР) – Ноћај 8:3; Шуљам: 
Напре дак – Срем 5:4; Пла ни нац 
је био сло бо дан.
01. БСК 11 9 2 0 50:7 29
02. Срем 10 5 2 3 27:13 17
03. Сло га (З) 10 5 2 3 19:23 17
04. Пла ни нац 11 4 2 5 19:21 14
05. Ноћај 10 3 2 5 22:31 11
06. Борац (ВР) 11 3 1 7 20:33 10
07. Напре дак 11 2 1 8 14:43 7

01. Полет 26 17 5 4 68:22 56
02. Д. Петров ци 26 15 6 5 72:24 51
03. Напре дак 26 14 8 4 59:14 50
04. Мла дост 26 14 5 7 49:30 47
05. Д. Срем 26 13 7 6 47:28 46
06. Гра ни . (О) 26 13 2 11 36:40 40
07. Бикић Дол 26 11 6 9 39:30 38
08. Митрос 26 11 5 10 38:39 38
09. Ф. Гора 26 11 5 10 40:43 38
10. Фру шко. 26 9 6 11 38:40 33
11. Сло га 26 9 4 13 38:52 31
12. Хај дук 26 8 8 10 38:35 30
13. З. Буљу б. 26 8 5 13 36:44 29
14. Бре стач 26 7 6 13 33:61 27
15. Сло бо да 26 4 2 20 31:94 14
16. Гра ни ч. (К) 26 2 4 20 18:84 9

09. Рад ник 37 13 7 17 42:60 28
10. Мла дост 37 11 11 15 44:52 26
11. Земун 37 11 10 16 39:46 26
12. Мачва 37 11 8 18 38:52 26
13. Рад 37 10 6 21 40:64 26
14. ОФК Бач ка 37 11 7 19 41:64 25
15. ЈаворМатис 37 10 6 21 33:57 24
16. Борац 37 7 5 25 31:72 15

01. Ц. Зве зда 37 32 4 1 96:19 60
02. Пар ти зан 37 23 8 6 71:33 43
03. Рад нич ки 37 18 8 11 63:51 37
04. Спар так ЖК 37 18 7 12 62:49 37
05. Вождо вац 37 16 8 13 48:42 33
06. Чука рич ки 37 16 9 12 54:44 32
07. Напре дак 37 14 8 15 57:55 30
08. Вој во ди на 37 14 8 15 43:43 28

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
сРБИјЕ

сУПЕР ЛИГА 
сРБИјЕ

сРПсКА ЛИГА 
ВОјВОДИНА

ВОјВОђАНсКА
ФУДБАЛсКА ЛИГА јУГ

ОПШТИНсКА ФУДБАЛсКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МОЛ сРЕМ сРЕМ сКА ЛИ ГАOФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ђИ јА  
– сТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ сРЕМсКА 
МИТРОВИЦА

АТЛЕ ТИ КА: ПР ВЕН сТВО ВОј ВО ДИ НЕ

Пет ме да ља
за ми тро вач ке ју ни о ре

У су бо ту, 19. ма ја, у Но вом 
Са ду је одр жа но пр вен ство 
Вој во ди не за мла ђе ју ни о ре и 
ју ни ор ке у атле ти ци. Атле ти
ча ри „Сре ма“ осво ји ли су пет 
ме да ља, две злат не, јед ну 
сре бр ну и две брон за не.

У ба ца њу ку гле (3 ки ло гра
ма) за мла ђе ју ни ор ке по бе
ди ла је Та ма ра Јо ва но вић са 
пре ба че них 12,19 ме та ра, 
док је На та ли ја Кр стић би ла 

тре ће пла си ра на са 9,99 
ме та ра. У тр ци за мла ђе ју ни
о ре на 800 ме та ра све ме да
ље при па ле су „Срем ци ма“. 
Зла то је осво јио Мир ко Ма у
на (2:06,58), сре бро Ан дреј 
Јок си мо вић (2:11,27) а брон
зу Ду шан Пе тро вић (2:15,02). 

Пе та у ба ца њу ко пља је 
би ла Ања Шко рић док је 
ше сти на 100 ме та ра био 
Ђор ђе Кре мић.
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Злат на пу шка
Де ја на јо ки ћа

На Свет ском пр вен ству у па ра 
стре ља штву одр жа ном по чет ком 
ма ја ове го ди не, еки па на ше ре

пре зен та ци је у са ста ву – Де јан Јо кић, 
Здрав ко Са ва но вић и Дра ган Ри стић 
осво ји ла је екип но зла то, а у род ној Ја
ме ни је за Де ја на Јо ки ћа ор га ни зо ван 
све ча ни до чек 13. ма ја, где су га до че
ка ли род би на, при ја те љи, ме шта ни, као 
и пред став ни ци ме сне за јед ни це и ло
кал не са мо у пра ве. 

Том при ли ком, еки па на ших но ви на 
по се ти ла је два де сет че тво ро го ди шњег 
Де ја на, ко ји је са на ма по де лио ути ске 
са пр вен ства. 

– Стре ља штвом сам по чео да се ба
вим 2013. го ди не, на кон што сам се ма
ло опо ра вио од по вре де ко ју сам до жи
вео. Док тор ка ми је ре кла да би тре бао 
да се ба вим не ким спор том и пи та ла ме 
шта во лим. Ре као сам да во лим пу шку, 
а она је по зва ла љу де из обла сти стре
ља штва и при мљен сам у Стре љач ки 
клуб По бед ник из Бе о гра да – ре као је 
Де јан. 

Ка ко ка же, са мо уче шће, а по себ но 
осва ја ње ме да ље, ње му зна чи мно го. 

– Циљ сва ког спор ти сте је да оде на 
свет ско или европ ско пр вен ство или на 
олим пи ја ду. Оти шли смо та мо и би ли 
смо пр ви екип но, у ле же ћем по ло жа ју. 
От пу ца ли смо сва тро ји ца баш она ко 
ка ко тре ба – при ча Де јан и до да је да из 
Ју жне Ко ре је но си са мо по зи тив на ис
ку ства. Пре ма ње го вим ре чи ма, та мо су 
при хва ће ни на нај леп ши мо гу ћи на чин, 
а Ко реј ци по себ но во де ра чу на о осо ба
ма са ин ва ли ди те том. 

Де јан је оду ше вљен до че ком ко ји му 
је при ре ђен у Ја ме ни, али, ка ко ка же, 

на бе о град ском аеро дро му их ни ко ни је 
до че као.

– У Бе о гра ду на аеро дро му ни је би ло 
ни ко га. Дра ган Ри стић је у по је ди нач
ној кон ку рен ци ји осво јио зла то за на шу 
др жа ву, а то ни ко ни је при ме тио, што је 
ствар но сра мо та. Ка да до ла зе спор ти
сти ко ји су по зна ти ску пи се го ми ла љу
ди и но ви на ра, а за нас ни шта – ка же 
Де јан, док ње гов ро ђе ни брат Сло бо
дан, ко ји је ина че био ње гов пра ти лац, 
до да је да се ов де вр ло ма ло па жње 
обра ћа на осо бе са ин ва ли ди те том. 

За хва љу ју ћи овом спор ту Де јан је об
и шао ви ше зе ма ља све та, где је осво
јио број не ме да ље, а ме да ље са так
ми че ња на ни воу ре пу бли ке не мо гу ће 
је из бро ја ти. Све га ово га, ка ко ка же, не 
би би ло да ни је се лек то ра на ше ре пре
зен та ци је у па ра стре ља штву Ми ло ра
да Па ји ћа. Он ре пре зен та ци ју во ди од 
2005. го ди не, а пре ма Де ја но вим ре чи
ма та да на ша ре пре зен та ци ја у па ра 
стре ља штву ни је има ла ни шта од опре
ме, а са да је си ту а ци ја до ста дру га чи ја 
и ус пе ли су да се из бо ре да бу ду у са
мом свет ском вр ху. 

На тре нин ге у Бе о град мо рао је да 
иде шест пу та не дељ но, што је би ло не
згод но, па је од сти пен ди је ко ју је до био 
ка да је по стао др жав ни пр вак, се би са
гра дио стре ља ну у Ја ме ни. Ово му мно
го зна чи, јер је та ко у при ли ци да тре ни
ра сва ко днев но. 

За сво је успе хе, Де јан је нај ви ше за
хва лан сво јој по ро ди ци и при ја те љи ма 
ко ји му сва ко днев но пру жа ју по др шку. 
Без те по др шке, без љу ди ко ји су сва ко
днев но уз ње га, пре ма ње го вим ре чи ма, 
свих ових успе ха не би ни би ло.  Н. М.

Де јан јо кић са бра том сло бо да ном

ПРВЕН сТВО У ФИТ КИД сУ

Злат не девој чи це 
из Бано ва ца

На европ ском првен ству у Фит кидсу 
које се одр жа ло у спорт ској аре ни у Загре
бу, у орга ни за ци ји Worls Fit nes For ma tion 
уче ство ва ло је 12 зема ља, одно сно 568 
так ми ча ра, у раз ли чи тим ста ро сним кате
го ри ји ма. Међу њима су биле сјај не девој
чи це из Бано ва ца. Осво ји ле су прво место 
и оки ти ле се зла том у фор ма ци ји четвор ке 
коју су чини ле Тија на Ристић, Ива Цре вар, 
Леа Вуко вић и Јеле на Лукић. Тија на Ристић 
је осво ји ла сре бр ну меда љу за соло коре о
гра фи ју у којој се бори ло 18 так ми ча ра. 
Ива Цре вар је била тре ћа од 24 уче сни ка у 
кате го ри ји до 10 годи на ста ро сти, осмо го
ди шња Јеле на Лукић је била четвр та у 
њеној ста ро сној кате го ри ји. Хеле на Салић 
у Б фор ма ци ји до шест годи на је била 
четвр та. Пред сед ни ца Хрват ске Репу бли ке 
Колин да Гра бар Кита ро вић је била глав ни 
покро ви тељ првен ства. ј. Д.

ПВК „сРЕМ“

Првен ство
у ва тер по лу

ПВК „СРЕМ“ из Срем ске Ми тро ви це, 
на кон 24 го ди не по сто ја ња, по чео је са так
ми че њи ма у ва тер по лу. Прет ход на два 
ви кен да  наш клуб је  на сту пио по пр ви пут 
на пр вен ству Ре пу бли ке Ср би је у ва тер по
лу за пи о ни ре. По што у пи о нир ској кон ку
рен ци ји не ма ка те го ри ја, по себ но за де ча ке 
и де вој чи це, по пра ви ли ма Пли вач ког са ве
за Ср би је, оба по ла мо гу да уче ству ју 
за јед но, што је ис ко ри шће но да и де вој чи
це и де ча ци на сту пе на пр вен ству РС. Шан
су да игра ју има ли су сви игра чи, што је и 
био циљ пр вих на сту па клу ба. 

По стиг ну ти су и пр ви го ло ви про тив клу
бо ва ко ји тре ни ра ју мно го ви ше и ду же о 
на ших пи о ни ра.  Тре не ри Пет ко вић Вла ди
мир и Чу дић Дра ган во ди ли су еки пу са ста
ва: На та ли ја Ћор да, Ан ђе ла Ла ди нек, Сте
фа ни Ла ди нек, Уна Тре бо вац, Иван Лан ге
не кер, Не ма ња Ра до вић, Лу ка Те шић, 
Жи ван Мак сић, Или ја Чан ча ре вић, Алек
сан дар Жи ва нић, Бо јан То до ро вић, Лу ка 
То ма ше вић, Лу ка Кр ње вић, Ог њен До шен, 
Ма ри ја Ви до вић, Лу ка Ду дук, Ди ми три је 
Алим пић, Да мјан Ве змар, Ди ми три је Шти
мац  и Урош Мар ти но вић.
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ВЕЛИ КА УЛА ГА ЊА У сПОРТ сКЕ ОБјЕК ТЕ У РУМ сКОј ОПШТИ НИ

Добар спорт ски терен
у сва ком селу
У рум ској општи ни и у овој 

годи ни је наста вље но са 
зна чај ним ула га њи ма у 

спорт, како за финан си ра ње 
рада спорт ских клу бо ва, 
њихо ве тре нин ге, тако и у раз
вој и побољ ша ње спорт ске 
инфра струк ту ре. За ту свр ху 
је опре де ље но око 50 мили о
на дина ра. У току су упра во 
такви радо ви у неко ли ко села. 
Недав но су окон ча ни радо ви 
на сана ци ји кро ва на ста ди о ну 
рум ске „Фру шке горе“ и за то 
је обез бе ђе но 800.000 дина
ра. Рефлек то ри се поста вља
ју у Клен ку и вред ност тих 
радо ва је 1,2 мили о на дина
ра, а у току је ком плет но рено
ви ра ње и заме на сто ла ри је на 
свла чи о ни ца ма у Сте ја нов ци
ма чија је вред ност 1,6 мили о
на дина ра. При во ди се кра ју 
сре ђи ва ње три би на у Путин
ци ма, а поста ви ће се још три 
рефлек то ра за шта је обез бе
ђе но око два мили о на дина ра. 
Ради се и у Добрин ци ма, и то 
огра да и кров на објек ту на 
ста ди о ну и упра во ове радо ве 
је 18. маја оби шао пред сед ник 
Сла ђан Ман чић.

Он је под се тио да се у рум
ској општи ни пре две годи не 
запо че ло са реа ли за ци јом 
иде је да се посеб на сред ства 
обез бе де за спорт ску инфра
струк ту ру и да се тако ради за 
сва ки клуб и сва ку месну 
зајед ни цу, те да се ти посло ви 
сук це сив но реа ли зу ју.

– Овим жели мо да под стак
не мо децу и омла ди ну да иза
ђу из затво ре ног про сто ра, 
оста ве рачу на ре, дру штве не 
мре же и да се баве спор том. 
А да би се то дого ди ло, мора ју 

има ти солид не усло ве за 
бавље ње спор том. Вред ност 
радо ва у Добрин ци ма је око 
1,8 мили о на дина ра, а ради 
се на још неко ли ко лока ци ја. 
Поме нуо бих и Вито јев це и 
нагла сио да је део сред ста ва 
још увек неис ко ри шћен али 
да пла ни ра мо и радо ве на 
буђа но вач ком ста ди о ну, рекао 
је први човек рум ске општи не.

Има ју ћи у виду да се сма
њу је инте ре со ва ње деце за 
бавље ње спор том у локал ној 
само у пра ви су се опре де ли ли 
да у ову област уло же зна чај
на сред ства – 15 мили о на за 
уна пре ђе ње спорт ске инфра
струк ту ре а 25 мили о на је 
кроз про јек те доде ље но 
спорт ским клу бо ви ма.

– Нарав но, одо бра ва мо и 
ван ред не зах те ве за јед но
крат не нов ча не помо ћи које 
нам спорт ски клу бо ви затра
же и о томе се одлу чу је на 
Општин ском већу, дода је 
Ман чић.

Зоран Перић, пред сед ник 
кле нач ког ФК „Борац“ каже да 
су радо ви на тра фо ста ни ци у 
току, а запо чи њу и радо ви на 
поста вља њу рефлек то ра. 

– Доста смо већ ура ди ли на 
нашем тере ну, про шле годи не 
су поста вље не три би не, а 
пла ни ра мо и огра ду. Рефлек
то ри ће пуно зна чи ти за наш 
клуб, јер су игра чи запо сле ни 
па не могу да дола зе рано на 
тре нин ге, тако да ћемо их 
сада одр жа ва ти у вечер њим 
тер ми ни ма. До пре две – три 
сезо не било је неза ми сли во 
да ћемо има ти расве ту на 
тере ну, а сада је то ствар ност, 
иста као је Зоран Перић.

Миле Јан ко вић, пред сед ник 
ФК „Борац“ из Сте ја но ва ца је 
задо во љан што ће се рено ви
ра ти згра да на сео ском ста ди
о ну која је у заи ста лошем 
ста њу.

– У овај обје кат 25 годи на 
није ула га но, тако да нисмо 
задо во ља ва ли усло ве за так
ми че ње. Сада ком плет но 
рено ви ра мо кров, свла чи о ни
це, елек трич не и водо вод не 
инста ла ци је, тако да ћемо 
има ти усло ве за так ми че ње.

Деца и омла ди на ће има ти 
мотив да дођу на сео ски ста
ди он, да поч ну да тре ни ра ју и 
надам се да ће у клу бу поно во 
да зажи ве и мла ђе кате го ри је, 
а не само први тим, рекао је 
Миле Јан ко вић.

Фуд бал ски клуб ПСК Путин
ци је про шле годи не сани рао 
три би не, јер су биле уни ште
не про шло го ди шњим невре
ме ном.

 – Поно си ли смо се нашим 
ста ди о ном, али нам је невре
ме нане ло вели ку ште ту на 
три би на ма. Захва љу ју ћи рум
ској општи ни и МЗ Путин ци 
кре ну ли смо у сана ци ју ште те, 
ура ди ли смо бето на жу три би
на, уско ро почи њу бра вар ски 
радо ви и надам се да ће наш 
спорт ски обје кат бити опет за 
при мер, каже секре тар ПСК 
Путин ци Жељ ко Бањац.

с. Џаку ла

сла ђан Ман чић у Добрин ци ма

Зоран Перић, Кле нак

Радо ви на згра ди ФК Борац сте ја нов ци


