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митровицадобија
речнуполицију
У четвр так, 31. маја, 

гра до на чел ни к Вла
ди ми р Сана де р уру

чио је начел ни ку Поли
циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци Ђури Ман ди
ћу дона ци ју у виду ауто
мо би ла, два мото ци кла, 
бици кла, патрол ног чам ца 
и додат не опре ме од стра
не Гра да Срем ска Митр
о ви ца. Уру че њу је, изме
ђу оста лих, при су ство вао 
и пот пред сед ник Вла де 
Срби је и мини стар уну тра
шњих посло ва др Небој ша 
Сте фа но вић. 

Мини стар Сте фа но
вић изра зио је задо вољ
ство сарад њом поли ци је и 
локал не само у пра ве. 

– Ова дона ци ја је само 
доказ да локал на само
у пра ва бри не о јав ном 
реду и миру и о томе да 
без бед но сна ситу а ци
ја на тери то ри ји чита ве 
општи не Срем ска Митро
ви ца буде нај бо ља могу
ћа. Добар рад поли ца ја ца 
који су има ли пове ћа ње 
расве тља ва ња кри вич них 
дела знак је да су и начел
ник поли циј ске упра ве и 
људи који раде на тере ну 

врло озбиљ но схва ти ли 
важност без бед но сти гра
ђа на – рекао је Сте фа но
вић и додао да је упо тре ба 
нове тех ни ке и тех но ло ги
је врло важна за очу ва ње 
реда и мира.

– Ми хоће мо да поли циј
ске ста ни це буду модер ни
зо ва не, да видео над зор 
и у шко ла ма, врти ћи ма, 
сао бра ћај ни ца ма и дру гим 
дело ви ма гра до ва буду 
нешто што је нор мал на 
ствар и да поли цај ци у нај
кра ћем року буду спо соб
ни да реше кри вич но дело. 

Исто вре ме но, хоће мо да 
омо гу ћи мо да се Срем ска 
Митро ви ца као град раз ви
ја, и с тим у вези да обез бе
ди мо да тури сти који дола
зе из ино стран ства бро до
ви ма има ју могућ ност да 
овде иза ђу и про ве ду неко 
вре ме, а да једи ни це гра
нич не поли ци је буду рас
по ре ђе не и омо гу ће да се 
то деси. Рад митро вач ке 
Поли циј ске упра ве је оце
њен врло висо ком оце ном 
и жели мо да тако и оста не 
– закљу чу је мини стар Сте
фа но вић. 

Гра до на чел ник Вла ди
мир Сана дер изја вио је 
да локал на само у пра ва 
наста вља кон ти ну и тет у 
сарад њи са Поли циј ском 
упра вом, с обзи ром на то 
да Град Срем ска Митро
ви ца обез бе ђу је тех нич ка 
сред ства за сво ју поли ци ју. 

– У наред ном пери о ду 
има ће мо и реч ну поли ци ју, 
уз коју ће бити фор ми ра на 
и рони лач ка еки па. Обез
бе ђен је и дрон, а укуп на 
вред ност дона ци је изно си 
око пет мили о на дина ра. 
Надам се да ће наши гра
ђа ни на овај начин бити 
без бед ни ји, да ће нам 
путе ви бити сигур ни ји, а 
поли ци ја је ту да спре чи 
баха то пона ша ње и пози
вам гра ђа не да схва те да 
је поли ци ја ту да ради у 
општем инте ре су – рекао 
је Сана дер. 

У скло пу ове све ча но
сти, митро вач ки мали ша
ни има ли су при ли ку да се 
дру же са поли циј ским слу
жбе ни ци ма, као и да ужи
ва ју у изло жби поли циј ских 
вози ла и опре ме. 

Н.милошевић
Новаопрема
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Поводом Дана Министарства унутрашњих послова и 
Дана полиције, сребрном  медаљом за заслуге, 
одликован је главни полицијски саветник  Ђура 

Мандић, начелник Полицијске управе у Сремској  
Митровици. Медаљу му је уручио министар унутрашњих 
послова др Небојша Стефановић. Он је једини начелник 
полицијске управе, од укупно 27 у Србији који је добио 
ово признање и први начелник ПУ Сремска Митровица

Пре доласка на чело сремске полиције, односно места 
начелника Полицијске управе Сремска Митровица, 
мислило се да злоупотреба ове функције није никада 
дошла на ниже гране. Његов претходник био је звезда 
таблоидних афера и брука за полицијску професију, али 
добре везе са политичарима давале су му ветар у леђа. 
Док коначно дара није 
превршила меру. И док 
су неки локални 
моћници типовали ко би 
могао бити нови 
начелник, за многе 
неочекивано, на главну 
сцену ушетао је Ђура 
Мандић.

На на чел нич ку вру ћу 
сто ли цу по ста вљен је 
од мах по сме ни ње го вог 
прет ход ни ка, ми ље ни ка 
број них та бло и да, Зо ра
на Сма ји ћа, још 1. 
де цем бра 2014. го ди не, 
да кле пре ви ше од пет 
ме се ци, али је зва нич но 
ру ко по ло жен на ме сто 
пр вог по ли цај ца Сре ма 
11. ма ја. Први кораци 
нису му били лаки, јер 
на самом старту наилази 
на факторе којима се не 
свиђа да полицијом 
руководи полицајац који 
није склон корупцији и 
који хоће да направи 
ред. За три године 
колико се налази на челу полиције успео је да 
вишеструко повећа заплену шверцованог дувана и 
наркотика, а стао је на крај и дивљањима криминогених 
екипа попут „лаћарачке групе“ и слично.

Ђу ра Ман дић је ро ђен 1972. го ди не у Ин ђи ји и по сво јим 
ко ре ни ма са Кор ду на тре бао је би ти Ђу ро. Ма ти чар ко ји о 
то ме ни је мно го знао упи сао га је под име ном Ђу ра, уз 
сум њи во обра зло же ње да у Сре му не ма оних ко ји но се 
име Ђу ро, већ са мо Ђу ра, па је та ко до да нас оста ло. 
Ју нак на ше при че имао је де чач ки сан да по ста не вој ни 
пи лот, али игром слу ча ја суд би на га је усме ри ла дру гим 
пу тем. По сле за вр ше не сред ње шко ле упи сао је курс за 
по ли цај ца, ко ји је у Срем ској Ми тро ви ци ор га ни зо ва ла 

Ви ша по ли циј ска шко ла, па је већ 1993. го ди не рас по ре
ђен на по сло ве по ли цај ца у уни фор ми. 

Би ла је то го ди на ка да је осно ва на и по че ла са ра дом 
По ли циј ска ака де ми ја, где се Ђу ра исте го ди не на шао на 
пред лог сво јих прет по ста вље них. Као по ла зник пр ве кла се 
По ли циј ске ака де ми је, на овој струч ној ви со кој шко ли 
ди пло ми рао је 1997. го ди не, да би од мах за тим по чео да 
ра ди у СУПу Бе о град.

У Срем ску Ми тро ви ци је до шао шестсе дам ме се ци 
ка сни је, где му је пр ви на чел ник био Ми лен ко Вла ди са
вље вић. Та ко је по че ло, а 1998. го ди не се оже нио и до био 
си на. Исте го ди не се до бро вољ но при ја вио да иде на 
Ко со во, што ни је баш би ла че ста по ја ва, јер се на Ко со во 
ни је од ла зи ло пе ва ју ћи. Ка да се вра тио са Ко со ва, на гру

ди ма је с по но сом но сио 
Ор ден за за слу ге у обла
сти од бра не и без бед но
сти 1. сте пе на. Тај ор ден 
је, ка жу они ко ји га по зна
ју, за ње га био ве ли ки 
под сти цај. Од та да по чи
ње вер ти ка лан успон у 
ње го вој ка ри је ри.

Већ 1999. го ди не по ста
је ко ман дир по ли ци је у 
Срем ској Ми тро ви ци. 
На кон 5. ок то бра, иако је 
до шло до чи шће ња це ле 
ге не ра ци је по ли ца ја ца, 
до ла ском ДОСа на власт 
не ма про ме на у ње го вој 
ка ри је ри. Што са мо го во
ри о то ме да је ње го ва 
про фе си о нал на ле ги ти
ма ци ја би ла ове ре на 
ко сов ским ор де ном, а не 
тек не ком по ли тич ком 
ве зом. Остао је на по ли
циј ској функ ци ји и на кон 
5. ок то бра, а 2004. го ди не 
је по стао на чел ник по ли
ци је. На ме сту на чел ни ка 
се на ла зи до 2011. го ди

не, да би за тим сту пио на функ ци ју за ме ни ка на чел ни ка 
По ли циј ске упра ве. Ту је све до 11. ма ја 2015. го ди не, ка да 
је ко нач но име но ван за на чел ни ка По ли циј ске упра ве.

Они из криминогених структура, којима је Ђура Мандић 
стао на пут, никако не могу да му то опросте. Нема више 
ни оних из политичких структура који им пружају 
полицијскосудску заштиту. Зато се с времена на време, 
још увек, али све ређе додуше, понеки од криминалаца 
закупљен портал, јалово исповраћа по лику  и делу шефа 
сремске полиције. Макар толико да загади околину и неко 
испрља ципеле ходајући по тој врсти ђубрета. Али, таква 
је Србија. Увек ће бити полицајаца као што је Ђура 
Мандић и оних криминалаца којима то смета…   
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ПОЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Све ча на закле тва девет
нових при пад ни ка
У уто рак, 29. маја, у 

згра ди Оде ље ња 
поли ци је Поли циј ске 

упра ве у Срем ској Митро ви
ци одр жа на је кон фе рен ци ја 
за меди је пово дом два дана 
рани је обе ле же ног Дана 
Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва, Сла ве Мини стар
ства и Дана поли ци је, као и 
пола га ња све ча не закле тве 
нових при пад ни ка ове поли
циј ске упра ве. 

Пре ма речи ма начел ни ка 
Поли циј ске упра ве у Срем
ској Митро ви ци, глав ног 
поли циј ског савет ни ка Ђуре 
Ман ди ћа, Дан Мини стар
ства уну тра шњих посло
ва обе ле жен је и све ча но и 
рад но. Мини стар ство свој 
дан обе ле жа ва на Духо ве, 
у спо мен на дога ђа је који 
су се 1862. дого ди ли на тај 
пра зник, када се мало број
на срп ска жан дар ме ри ја 
супрот ста ви ла над моћ ној 
тур ској вој сци и спа си ла 
Бео град од погро ма. 

Тим пово дом, на овај 
Духов ски уто рак, све ча ну 
закле тву, након при прав
нич ког ста жа и поло же ног 
струч ног испи та, поло жи ло 
је девет нових при пад ни ка 
Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва, Поли циј ске упра
ве у Срем ској Митро ви ци. 
Начел ник Ман дић, обра ћа
ју ћи се новим при пад ни ци
ма Мини стар ства, изја вио је 
да је ово један сим бо ли чан 
чин којим се завр ша ва само 
један део њихо ве обу ке. 

– После поло же не закле
тве желим вам да са пуним 
капа ци те ти ма оно га што сте 

до сада нау чи ли пре у зме те 
одго вор ност за ову држа
ву и за све оба ве зе које ће 
вам се намет ну ти. Од овог 
тре нут ка ви сте одго вор ни и 
оба ве зни за посао којим се 
бави те на један само стал
ни ји начин – рекао је начел
ник у свом обра ћа њу новим 
МУПовци ма. 

Ненад Сто ја ко вић, нови 
митро вач ки поли ца јац, у 
сво је име и у име сво јих 
коле га изра зио је захвал
ност  Мини стар ству на шан
си која им је пру же на. 

– Оду век сам желео да 
радим у поли ци ји, а шан са 
ми је пру же на. Сада је оста
ло само да се сво јим, радом 
и зала га њем потру дим да 
напре ду јем у сво јој даљој 
кари је ри – рекао је Ненад. 

На овај начин, митро вач ка 

Поли циј ска упра ва доби ла 
је нову сна гу у оба вља њу 
посло ва у сузби ја њу кри ми
на ли те та, а у који ма је до 
сада била врло успе шна. 
Како наво ди начел ник Ђуро 
Ман дић, Поли циј ска упра ва 
у Срем ској Митро ви ци сва
ко днев но ради на очу ва њу 
без бед но сти сво јих гра ђа
на, а у пери о ду од јану а ра 
до апри ла ове годи не ста ње 
јав не без бед но сти у гра ду 
је повољ но и уна пре ђе но. 
Очу ван је ста би лан јав ни 
ред и мир и сма њен број 
сао бра ћај них незго да, као 
и незго да са настра да лим 
лици ма, а број откри ве них 
сао бра ћај них пре кр ша ја 
већи је за око 24 одсто. 

– Оно што је јако зна чај
но јесте да је пове ћан број 
откри ве них кри вич них дела 

у вези са дро гом. Сада смо 
отпри ли ке на нивоу са којим 
може мо да каже мо да смо 
оства ри ли зна чај не резул та
те у овој обла сти. Пре неко
ли ко дана на под руч ју наше 
поли циј ске упра ве откри ве
на је још јед на лабо ра то ри
ја, а ми смо ста ви ли акце нат 
на отр ки ва ње ова квих кри
вич них дела а не на хва та
ње послед њих извр ши ла ца 
који се из пуке обес ти дро
ги ра ју или про да ју дро гу на 
мало – изја вио је начел ник 
Ман дић. 

Тако ђе, пове ћан је про це
нат расве тље них кри вич них 
дела са непо зна тим извр ши
о цем, и он сада изно си око 
62 одсто. Сма њен је број 
имо вин ских кри вич них дела 
за око 20 про це на та, којих је 
у поме ну том пери о ду реги
стро ва но 398. Начел ник 
је тако ђе нагла сио зна чај 
супрот ста вља ња наси љу у 
поро ди ци, које је сва ко днев
но у пора сту и у пери о ду од 
јану а ра до апри ла ове годи
не реги стро ва но је 90 ова
квих кри вич них дела. 

– И даље ћемо има ти нул
ту толе ран ци ју пре ма оним 
пре сту пи ма који у нај ве ћој 
мери узне ми ра ва ју спо кој
ство гра ђа на и лици ма која 
вла сти тим баха тим пона
ша њем могу иза зва ти неса
гле ди ве после ди це – каже 
Ман дић. 

Н. Мило ше вић

Са полагања заклетве

Ђура Ман дић Ненад Сто ја но вић
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ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Награде за 17 такмичара

У четвр так, 31. маја, у 
Град ској кући у Срем
ској Митро ви ци начел

ник митро вач ке Поли циј ске 
упра ве Ђура Ман дић уру
чио је награ де уче ни ци ма 
чији радо ви су се иста кли 
на тра ди ци о нал ном лите
рар ноликов ном кон кур су 
на теме из обла сти без бед
но сти. Овај кон курс одр жа ва 
се већ осму годи ну за редом 
у орга ни за ци ји Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро
ви ци и Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, кул ту ру и спо
рт. 

Начел ник Ђура Ман дић 
изја вио је да је про је кат 
Осно ви без бед но сти деце 
спро ве ден у 2.500 часо ва 
на који ма су наста ву држа ли 
122 поли циј ска слу жбе ни ка.

– Могу рећи да је амби
ци ја пово дом овог про јек
та сигур но достиг ну та. За 
раз ли ку од редов не шко ле 
у којој деца доби ја ју оце не, 
ово је јед на инфор ма тив на 
наста ва у којој они доби ја
ју ква ли тет не инфор ма ци је 
од при пад ни ка Мини стар
ства уну тра шњих посло ва, 
а темат ске цели не при пе
мље не су у скла ду са њихо
вим узра стом. Овај про је кат 
је у пот пу но сти оправ дао 
сво је посто ја ње, а глав
на пору ка коју смо желе ли 
да постиг не мо је већ доби

ла сво је обри се. Поли цај ци 
нису прет ња, они су помоћ 
и подр шка, ту су да пру же 
инфор ма ци ју и зашти ту. То 
је наша нај ва жни ја миси ја 

– рекао је начел ник Ман дић 
и додао да су деца која су 
била почет ни ци овог про јек
та данас у неку руку људи 
који су спрем ни и могу у 

пот пу но сти да схва те који је 
зна чај свих актив но сти које 
су са њима оба вље не. 

Или ја Недић, начел ник 
Град ске упра ве за обра зо ва
ње, кул ту ру и спо рт изра зио 
је честит ке свим награ ђе
ним и свим уче ни ци ма који 
су уче ство ва ли у поме ну том 
кон кур су. 

–Надам се да ће ова 
награ да слу жи ти као под
стрек у њихо вом даљем 
обра зо ва њу. Изра зио бих 
вели ку захвал ност Поли
циј ској упра ви у Срем ској 
Митро ви ци која кроз овај 
про је кат пома же и школ ству 
и упра ви за обра зо ва ње у 
јед ном нефор мал ном виду 
обра зо ва ња – иста као је 
начел ник Недић.

Све ча но сти су, поред 
уче сни ка кон кур са и 
дру гих уче ни ка, при

су ство ва ли роди те љи, учи
те љи, настав ни ци и дирек
то ри основ них шко ла, мала 
гра до на чел ни ца Боја на 
Бре кић која се јав но обра
ти ла сво јим дру га ри ма, 
као и број ни пред став ни ци 
Поли циј ске упра ве и Гра
да Срем ска Митро ви ца. За 
музич ки део про гра ма био је 
заду жен хор Шко ли це музи
ке Вивак, а награ де је у кон
ку рен ци ји од нешто мање 
од пет сто уче сни ка при ми ло 
њих 17. Н. Мило ше вић

На лите рар но  ликов ни 
кон курс за уче ни ке четвр
тог и шестог раз ре да 
основ них шко ла на под
руч ју Сре ма, у окви ру про
јек та „Осно ви без бед но сти 
деце”, сти гла су 362 ликов
на и 112 лите рар них радо
ва.

Одлу ком орга ни за то ра 
кон кур са, Поли циј ске упра
ве у Срем ској Митро ви ци и 
Упра ве за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спорт Гра да 
Срем ска Митро ви ца, 
награ ђе ни су:

Награ де уру чу је начел
ник Поли циј ске упра ве у 
Срем ској Митро ви ци, Ђура 
Ман дић.

За лите рар не радо ве: 
Ана Мили ће вић, 4. раз ред 
ОШ „Сло бо дан Бајић Паја”, 
Доњи Товар ник, Гора на 
Стан ко вић, 6. раз ред ОШ 
„Добро сав Радо са вље вић 
Народ”, Мачв. Митро ви ца, 
Иван Јесре тић, 6. раз ред 
ОШ „Јован Јова но вић 
Змај”, Срем ска Митро ви
ца, Рад ми ла Раки та, 6. 

раз ред ОШ „Јован Јова но
вић Змај”, Срем ска Митро
ви ца.

За ликов не радо ве: 
груп ни рад уче ни ка 4. раз
ре да ОШ „Све ти Сава”, 
Дивош  Мари ја Осто јић, 
Угље ша Чеке ри нац, Мар ко 
Анто нић, Лазар Рува рац, 
Сте ван Бајић, Мили ца 
Пајић, 4. раз ред ОШ „Доси
теј Обра до вић”, Риви ца, 
Лана Ђар ма ти, 4, раз ред 
ОШ „Доси теј Обра до вић”, 
Ириг, Милош Симе тић, 6. 
раз ред ОШ „Милан Хаџић”, 
Вој ка, Дариа Стри шко, 6. 
раз ред ОШ „Симе он Ара
ниц ки”, Ста ра Пазо ва, 
Дани е ла Савић, 4. раз ред 
ОШ „Јан ко Чме лик”, Ста ра 
Пазо ва, Деја на Кукић, 6. 
раз ред ОШ „Све ти Сава”, 
Срем ска Митро ви ца, Мина 
Спа со је вић,6. раз ред ОШ 
„Све ти Сава”, Срем ска 
Митро ви ца, Миро сла ва 
Мило ва но вић, раз ред ОШ 
„Сло бо дан Бајић Паја”, 
Нови Кар лов ци

Награ де нису ран ги ра не.

Резул та ти кон кур са

Са све ча но сти
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ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Сред ства за 
канал ску мре жу

Општи ни Инђи ја одо бре но је 3,5 мили о
на дина ра на кон кур су Покра јин ског секре
та ри ја та за пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство за изво ђе ње радо ва на уре
ђе њу канал ске мре же у функ ци ји одвод
ња ва ња пољо при вред ног земљи шта. 
Како исти чу пред став ни ци локал не само
у пра ве, укуп на вред ност про јек та је нешто 
више од 13 мили о на дина ра, што је 
довољ но за уре ђе ње канал ске мре же у 
општи ни Инђи ја. Цео посао води ће Јав но 
водо при вред но пред у зе ће Воде Вој во ди
не а на осно ву ела бо ра та који је изра ди ла 
локал на само у пра ва. Рок за извр ше ње 
уго вор не оба ве зе је до почет ка новем бра. 
Како кажу у Општи ни Инђи ја, наста вља се 
изра да про је ка та и апли ци ра ње за сред
ства код покра јин ских и репу блич ких орга
на. М.Ђ.

НОВИ ИНВЕ СТИ ТОР У ИНЂИ ЈИ

Нова рад на места у
ком па ни ји Зла ти бор град ња
Нових 70 рад них места 

биће отво ре но у Инђи
ји захва љу ју ћи дола ску 

новог инве сти то ра, ком па
ни је Зла ти бор град ња. Уго
вор о купо ви ни земљи шта у 
севе ро и сточ ној рад ној зони, 
лока ци ја 15, пот пи сан је у 
сре ду, 30. маја. Про из вод ни 
погон биће изгра ђен на 12 
хиља да мета ра ква драт них, 
а инве сти тор ће изгра ди ти 
логи стич ки цен тар и фабри
ку у којој ће се про из во ди ти 
сто ла ри ја искљу чи во наме
ње на изво зу. 

– Данас смо и фор мал
но завр ши ли оно што смо 
наја вљи ва ли у прет ход
ном пери о ду. У прет ход них 
десет месе ци смо интен
зив но ради ли на уре ђе њу 
инду стриј ске зоне, која је 
ком плет но инфра струк тур
но и кому нал но опре мље на 
– иста као је Вла ди мир Гак, 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
након пот пи си ва ња уго во ра 
и додао да је реч о инве сти
ци ји која је зна чај на за ту 
срем ску општи ну.

– Зна чај на је из више раз
ло га, пре све га јер ћемо 
запо сли ти 70 људи и на тај 
начин обез бе ди ти толи ко 
поро ди ца а потом и доби
ти нове при хо де у буџе ту 
кроз поре зе – рекао је Гак и 

пору чио да је вели ко задо
вољ ство када јед на успе шна 
ком па ни ја као што је Зла ти
бор град ња иза бе ре Инђи ју 
као одлич но место за ула
га ње.

Пред сед ник Општи
не Инђи ја иста као је да та 
локал на само у пра ва сто ји 
на рас по ла га њу свим инве
сти то ри ма, као и да сви 
инве сти то ри воде дру штве
ноодго вор ну поли ти ку и 
кроз раз не врсте дона ци ја 
пома жу удру же ња, спорт ске 
клу бо ве и шко ле.

Јелен ко Јере мић, дирек
тор и вла сник гра ђе вин ског 
пред у зе ћа Зла ти бор град
ња, иста као је да је њихо ва 
ком па ни ја осно ва на 1949. 
годи не и успе шно послу је 
како у Срби ји тако и у ино
стран ству.

– Реч је о инду стриј ском 
објек ту у којем ћемо про из
во ди ти наш про из вод, сто ла
ри ју, која ће бити наме ње на 
искљу чи во изво зу. План је 
да у првој фази запо сли
мо 70 људи са тен ден ци јом 
про ши ре ња. За Инђи ју смо 

се одлу чи ли због ефи ка сног 
реша ва ња свих адми ни стра
тив них посло ва и могућ
ност брзе изград ње пого на 
– рекао је Јере мић и додао:

– Уз про из вод њу ћемо 
отво ри ти и логи стич ки цен
тар који ће подр жа ти како 
уво зне тако и изво зне ком
по нен те, јер је позна то да се 
Инђи ја нала зи на рас кр шћу 
свих важних сао бра ћај ни ца 
– рекао је Јере мић и нагла
сио да ће изград ња објек та 
поче ти врло брзо.

М. Ђ.

Пот пи сан купо про дај ни уго вор са инве сти то ром Зла ти бор град ња

JП ИНГАС

Нижа цена при кључ ка
Сви ста нов ни ци општи не Инђи

ја који до нису кори сти ли гас 
у сво јим домо ви ма могу то 

сада учи ни ти по доста повољ ни јој 
цени јер је, пре ма одлу ци Над зор
ног одбо ра ЈП „Ингас“, сни же на цена 
при кључ ка. Акци ја тра је од 1. јуна до 
30. сеп тем бра теку ће годи не. Током 
акциј ској попу ста цена при кључ ка 
биће нижа за 25 посто тј. са 71 хиља
да дина ра сни же на је на 49 хиља да 
дина ра.

– Одлу ком Над зор ног одбо ра ЈП 
„Ингас“ одо брен је попуст за ову 
годи ну за све потро ша че који се у 
поме ну том пери о ду обра те нашем 
јав ном пред у зе ћу са зах те вом за 
изра ду при кључ ка. Има ли смо заи
ста одли чан одзив гра ђа на про шли 
пут, те смо одлу чи ли и овог лета да 

уве де мо акциј ски попуст – иста као је 
Гој ко Кне же вић, дирек тор ЈП „Ингас“ 
и додао:

– Пози ва мо све наше сугра ђа не 
који нису до сада гаси фи ко ва ли свој 
обје кат да нам се обра те, а пре ма 
нашим сазна њи ма има неко ли ко сто
ти на таквих обје ка та. М. Ђ.
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У ИНЂИ ЈИ ОДРЖАН ДРУ ГИ МЕЂУ НА РОД НИ КЊИ ЖЕВ НИ ФЕСТИ ВАЛ ПРО ПОЕТ

Уго сти ли књи жев ни ке
из целог све та
Дру ги Међу на род ни књи жев ни 

фести вал Про поет у Инђи ји одр
жан је у од 1. до 5. јуна на неко

ли ко лока ци ја у гра ду. Прве вече ри, на 
отва ра њу фести ва ла у Кући Вој но ви ћа, 
при сут ни ма се обра тио писац Мило ван 
Вите зо вић, ина че добит ник ово го ди шњег 
при зна ња Гран при про поет. Орга ни за
то ри Међу на род ног фести ва ла Про поет 
Инђи ја 2018 били су Кул тур ни цен тар, 
Народ на Библи о те ка „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ и Удру же ње Мој Срем уз подр шку 
Удру же ња књи жев ни ка Срби је, а све под 
покро ви тељ ством општи не Инђи ја. Како 
су иста кли, и више су него задо вољ ни 
бро јем писа ца и песни ка који су се ода
зва ли позо ву, а реч је о умет ни ци ма из 
целе наше земље и ино стран ства.

– Циљ фести ва ла јесте да се Инђи ја 
пози ци о ни ра на кул тур ној мапи Срби је и 
реги о на као општи на која афир ми ше књи
жев ност и умет ност, као и пред ста вља ње 
књи жев ни ка из земље и ино стран ства, 
и мислим да смо у томе већ и успе ли. 
Жели мо да негу је мо срп ску књи жев ност 
али исто тако да раз ме ни мо иску ства за 
дру гим земља ма. Важност Међу на род
ног књи жев ног фести вал пока за ће се 
годи на ма које су пред нама јер фести вал 
има исто риј ски, наци о нал ни, кул тур ни и 
науч ни зна чај за општи ну Инђи ја и њене 
гра ђа не, иста кла је Ружи ца Јова но вић, 
дирек то ри ца Кул тур ног цен тра Инђи ја 

У скло пу фести ва ла одр жа на је кон
фе рен ци ја под нази вом Вели ки госпо
дин Дунав, као и неко ли ко књи жев них у 
Библи о те ци.

– Наша уста но ва је узе ла уче шће у два 
вели ка дога ђа ја. Први је одр жан у субо
ту 2. јуна под нази вом Књи жев ни мери
ди ја ни где смо публи ци пред ста ви ли 
ино стра не али и наше зави чај не писце. 
Дру ги дога ђај је био у поне де љак 4.јуна 
са истом иде јом, иста кла је Бра ни сла ва 
Тана сић, дирек то ри ца Народ не библи о
те ке „Др Ђор ђе Нато ше вић“.

Гала књи жев но вече под нази вом 
Међу на род ни књи жев ни митинг одр жа но 
је у неде љу, 3. јуна у вели кој сали Кул
тур ног цен тра на којем се пред ста ви ло 
око 40 ауто ра из земље и ино стран ства.

Послед њег дана фести ва ла, 4. јуна, 

писци за децу оби шли су основ не шко ле 
на тери то ри ји општи не Инђи ја. Како је на 
кра ју иста као дирек тор и идеј ни тво рац 
фести ва ла Мио драг Јак шић ова фести
вал ска годи на је доне ла два пот пу но 
нова про гра ма.

– Пот пу но су инте гри са ни зави чај ни 
писци, што је вео ма важно за инђиј ске 
писце и њихо во даље ства ра ла штво као 
и сарад ња са коле га ма из ино стран ства. 
Ове годи не фести вал и Општи на Инђи ја 
укљу че ни су у вели ки међу на род ни про
је кат „Вели ки госпо дин Дунав“, одно сно 
сарад њу са коле га ма писци ма из поду
нав ских зема ља, рекао је Јак шић. М. Ђ.

Орга ни за то ри фести ва ла Про поет

КОСИ ЛИ ЦЕ ПОДЕ ЉЕ НЕ ФУД БАЛ СИКМ КУБО ВИ МА

Клу бо ви ће сами коси ти тра ву
Фуд бал ски тере ни у Инђи ји, 

Новом Слан ка ме ну, Бешки 
и Мара ди ку биће уре ђе ни ји 

захва љу ју ћи дона ци ји клу бо ви ма 
у виду коси ли ца које је обез бе ди
ла Општи на Инђи ја. Пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак у петак, 
1. јуна све ча но је уру чио кљу че
ве и пре дао коси ли це пред став
ни ци ма фуд бал ских клу бо ва из 
поме ну тих насе ља уз напо ме ну 
да су на овај начин хте ли да рас
те ре те ЈКП „Кому на лац”, који ће 
сада моћи ће да се бави дру гим 
посло ви ма који су у њихо вој над
ле жно сти.

– Обе ћа ли смо почет ком годи не 
да ће фуд бал ски клу бо ви доби ти 
коси ли це (буба ма ре) са који ма 
могу сами да одр жа ва ју њихо ве 
тере не. До сада је тај посао оба
вљао „Кому на лац“, а ако узме те 
у обзир да је за коше ње јед ног 
тере на потреб но три сата рада, 
онда зна те коли ко је овај посао 

оду зи мао вре ме на рад ни ци ма тог 
пред у зе ћа, иста као је пред сед ник 
општи не Инђи ја и додао:

– Позна то је да ово јав но пред
у зе ће, које има број не над ле
жно сти, нема довољ но људ ских 
капа ци те та и рад не сна ге како 
би оба ви ло потреб не посло ве. 
Тако ђе је позна та чиње ни ца да 
посто ји забра на запо шља ва ња, 
јер када бисмо могли да запо сли
мо још 30  так рад ни ка Инђи ја би 
била и чисти ја и сре ђе ни ја, али је 
ситу а ци ја таква каква јесте.

Гак је на кра ју рекао да ће 
инђиј ски „Кому на лац“ бити осло
бо ђен оба ве зе одр жа ва ња тере
на спорт ских клу бо ва, који ће 
од сада сами оба вља ти тај део 
посла те ће ово јав но пред у зе ће 
има ти више вре ме на и капа ци
те та за чишће ње ули ца, дивљих 
депо ни ја и свих зеле них повр ши
на на тери то ри ји општи не.

М. Ђ.
Коси ли це за одр жа ва ње фуд бал ских тере на
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Усво јен реба ланс буџе та
Реба ланс општин ског буџе та за 

теку ћу годи ну при хва ћен је на 
сед ни ци Општин ског већа Рума 

која је одр жа на 4. јуна. Пре ма обја
шње њу Биља не Дамља но вић, шефи
це Оде ље ња за финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду реба лан сом се при
хо ди и при ма ња ускла ђу ју са рас хо ди
ма и изда ци ма на вишем нивоу и то у 
изно су од гото во 42,8 мили о на дина ра 
буџет ских при хо да и рас хо да, док се 
при хо ди и рас хо ди из додат них изво ра 
ускла ђу ју на нижем нивоу у изно су од 
15,4 мили о на дина ра. Овим реба лан
сом буџет изно си 2.165.738.314 дина
ра. У тој суми пре не та и неу тро ше на 
сред ства из прет ход них годи на изно се 
183,6 мили о на дина ра.

– Раз лог за реба ланс је у тран сфер
ним сред стви ма у обла сти соци јал не 
зашти те у виси ни од гото во 11 мили
о на дина ра од Мини стар ства за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, а дру ги је рас по ред нена
мен ских и намен ских тран сфе ра одо
бре них кори сни ци ма буџе та да би се 
про грам ске актив но сти и про јек ти реа
ли зо ва ли у пред ви ђе ним роко ви ма, 
поја сни ла је Биља на Дамља но вић.

Утвр ђе на је и потре ба пове ћа ња 
рас хо да у одре ђе ним про гра ми ма и то 
за сао бра ћај и инфра струк ту ру шест 
мили о на дина ра, основ но обра зо ва ње 
и вас пи та ње нешто пре ко чети ри мили
о на, здрав стве на зашти та 9,5 мили о на 
дина ра за набав ку сани тет ског вози ла 
и поправ ке у сео ским амбу лан та ма.

Уве де на су и чети ри нова про јек та, 
у окви ру директ них кори сни ка буџе та 
то је рекон струк ци ја водо вод не мре
же у делу Глав не ули це и уна пре ђе ње 
кон ку рент но сти уво ђе њем кон цеп та 
инте грал не про из вод ње, а код инди
рект них кори сни ка један про је кат је 
везан за Днев ни бора вак за децу, мла
де и одра сле са смет ња ма у раз во ју и 
бизнис лигу у малом фуд ба лу.

Пред сед ник Општи не Сла ђан Ман
чић је изра зио задо вољ ство током 

реа ли за ци је буџе та и наја вио да до 
поло ви не годи не оче ку је око мили јар ду 
дина ра при ли ва у буџет, што зна чи да 
би се ово го ди шњи буџет реа ли зо вао 
како је пла ни ра но и први пут дости гао 
цифру од две мили јар де дина ра.

Када је реч о систе ма ти за ци ји и бро
ју рад них места у Општин ској упра ви 
и мак си мал ном бро ју запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у систе му локал не 
само у пра ве, Ман чић је наја вио да се 
оче ку је за пар месе ци уки да ње одлу ке 
о забра ни запо шља ва ња. У Општин
ској упра ви тре нут но ради 130 лица, 
од тога 122 на нео д ре ђе но вре ме, а 
пре ма одлу ци о мак си мал ном бро ју 
у систе му локал не само у пра ве може 
бити запо сле но 693 лица. 

– Сада је тај број мањи, ми има мо 
укуп но 667 запо сле них, тако да се по 
уки да њу одлу ке о забра ни запо шља
ва ња оче ку је ново запо шља ва ње, али 
у скла ду са потре ба ма, рекао је Сла
ђан Ман чић. 

Он је наја вио и да ће радо ви на пот
пу ној рекон струк ци ји Глав не ули це 
поче ти 7. јуна. Под се ти мо, то је потез 
од ОШ „Змај Јова Јова но вић“ до малог 
пар ка, али је одлу че но да се додат но 
раде и Орло ви ће ва ули ца од цен тра 
до сема фо ра са Ули цом 15. маја, као и 
Ули ца 27.окто бар, тако ђе до Ули ци 15. 
маја. Радо ви запо чи њу од „Зма је ве“ 
шко ле ка цен тру и иду фазно, тако да 
се не оче ку је, сем кад је то нео п ход но, 
затва ра ње сао бра ћа ја у Глав ној ули
ци. С. Џ.

Сла ђан Ман чић

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Обе ле жен Свет ски дан без дува на
Свет ска здрав стве на 

орга ни за ци ја и њени 
парт не ри сва ке годи не 

обе ле жа ва ју 31. мај – Свет ски 
дан без дува на, а ово го ди шња 
тема је дуван и боле сти срца 
и крв них судо ва, док се кам па
ња обе ле жа ва ња овог дату ма 
води ла  под сло га ном „Дуван 
сла ма срце“.

Због кар ди о ва ску лар них 
боле сти уми ре нај ви ше људи 
у све ту, а 12 про це на та смрт
них слу ча је ва иза зва них кар
ди о ва ску лар ним боле сти ма 
наста је због упо тре бе дува на, 
док седам мили о на људи годи
шње умре као после ди ца упо
тре бе дува на.

Као и у слу ча је ви ма дру гих 
дату ма важних за кален дар 
јав ног  здра вља, у обе ле жа ва
ње овог дату ма се укљу чио и 
рум ски Дом здра вља акци јом 
која је орга ни зо ва на у цен тру 
гра да, испред глав не Поште.

Том при ли ком гра ђа ни ма је 

дељен еду ка тив ни мате ри јал 
везан за штет ност пуше ња, а 
они који су били пуша чи има
ли су могућ ност да се упо зна ју 
са сте пе ном сво је нико тин ске 
зави сно сти. 

– Што се тиче Срби је, око 
тре ћи на одра сле попу ла ци
је су пуша чи, а вели ки је број 

пуша ча и међу мла ди ма, прве 
цига ре те нека деца запа ле већ 
од 13 до 15 годи на ста ро сти. 
Наш Цен тар за пре вен ци ју је 
вео ма акти ван, али се пре
вен тив ним актив но сти ма бави 
и Саве то ва ли ште за мла де 
као и Поли ва лент на патро на
жна слу жба, ми смо сви данас 

ради ли као један вели ки тим, а 
било је и пре да ва ња у шко ла
ма. Задо вољ ни смо како зајед
но делу је мо, а гра ђа не пози
вам на редов не пре вен тив не  
пре гле де а не да иду код лека
ра само када има ју здрав стве
них про бле ма – каже Дра га на 
Босић Жива но вић, спе ци ја ли
ста опште меди ци не и шефи
ца Цен тра за пре вен ци ју рум
ског Дома здра вља.

Рум ски Дом здра вља је 
успо ста вио и сарад њу са ЈП 
„Стам бе но“  где су истог дана 
одр жа ни пре вен тив ни пре гле
ди запо сле них рад ни ка тог 
пред у зе ћа. 

Заин те ре со ва ни рад ни ци 
су могли да ура де  антро по
ме триј ска мере ња, одре де 
индек се теле сне ухра ње но
сти, изме ре вред но сти крв ног 
при ти ска, ура де осте о ден зи
то ме три ју, упо зна ју се са ризи
ком од  дија бе те са  типа 2 и да 
их пре гле да лекар. С. Џ.

Обе ле жа ва ње Свет ског  дана без дува на
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РУМ СКА ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА У НЕМАЧ КОЈ

Посе та Шле звиг - Хол штај ну
Про је кат „Уна пре ђе ње упра вља

ња земљи штем на локал ном 
нивоу у Репу бли ци Срби ји“ je 

jeдан од про је ка та у окви ру немач
ко – срп ске сарад ње у који је укљу
че на и рум ска општи на. Овај про је кат 
води Немач ка орга ни за ци ја за тех нич
ку сарад њу (ГИЗ) са којим је рум ска 
општи на у сеп тем бру про шле годи не 
пот пи са ла Мемо ран дум о тех нич кој 
сарад њи о уна пре ђе њу упра вља ња 
земљи штем на локал ном нивоу.

У скло пу тих про јект них актив но сти 
деле га ци ја рум ске општи не пред во ђе
на пред сед ни ком Сла ђа ном Ман чи ћем 
је посе ти ла немач ку саве зну држа ву 
Шле звигХол штајн у којој је бора ви ла 
од 22. до 26. маја и том при ли ком посе
ти ла чети ри гра да.

Чла но ви рум ске деле га ци је су има
ли при ли ку да се упо зна ју са при ме ри
ма добре прак се из ове обла сти, као 
и начи ном функ ци о ни са ња гра до ва и 
општи на из ове покра ји не. То је била 
при ли ка да први човек рум ске општи
не са гра до на чел ни ци ма ових гра до ва 
раз ме ни иску ства и раз го ва ра о пита
њи ма која су веза на за пла ни ра ње и 
упра вља ње пољо при вред ним и гра ђе
вин ским земљи штем, као и о начи ни
ма за кори шће ње мак си мал них капа
ци те та тог земљи шта.

Прво је орга ни зо ва на посе та Мел ну 
где је пред ста вљен град, модел пла ни
ра ња и упра вља ња стра те шким про це
си ма, као и пред ста вља ње про је ка та 
који се тре нут но реа ли зу ју. Гра до на
чел ник Јан Вигел је гово рио о иза зо ви
ма са који ма се град сусре ће, а Сла ђан 
Ман чић је дома ћи не упо знао са рум

ском општи ном, еко ном ским раз во јем 
и стра те шким пла но ви ма. Пре зен та ци
ја потен ци ја ла рум ске општи не је одр
жа на у сва чети ри гра да.

Сле де ћи је био град Раце бург, а гра
до на чел ник Рај нер Вос је са сво јим 
слу жба ма пред ста вио раз вој гра да, 
њего ве глав не потен ци ја ле и начин 
на који пла ни ра ју раз вој зашти ће ног 
дела гра да који је про стор но огра ни
чен водом. 

Рум ској деле га ци ји у гра ду Килу 
и општи ни Мол фзе је пред ста вљен 
вели ки про је кат зајед нич ке сарад
ње Немач ке и Дан ске, на изград њи 
под вод ног туне ла који ће спа ја ти ове 
две Држа ве. Деле га ци ја је уче ство ва
ла и на панел диску си ји и пре зен та
ци ји актив но сти које се спро во де. На 
диску си ји су били при сут ни пред став
ни ци општин ске вла сти, пред став ни ци 
Саве зне држа ве, и орга ни за ци ја која 
се бави спро во ђе њем про јек та које 
им је пове ри ла Саве зна држа ва да у 
њихо во име засту па ју инте ре се раз
ли чи тих гру па ци ја. Про је кат се, поред 
самог стра те шког пла ни ра ња, бави и 
пар ти ци па ци јом гра ђан ства као и свих 
инте ре сних гру па на које ће дирек тан 
ути цај има ти изград ња туне ла.

Деле га ци ја Општи не Руме је, поред 
чети ри гра да саве зне држа ве Шле
звигХол штајн, у окви ру про јек та „Уна
пре ђе ње упра вља ња земљи штем на 
локал ном нивоу у Репу бли ци Срби ји“, 
посе ти ла Хам бург и пред став ни штва 
орга ни за ци ја: ГИЗ , Гевоз, ДСК и БИГ 
гру па ци ја.

Гевоз је орга ни за ци ја која се бави 
саве то ва њем из обла сти пла ни ра

ња, раз во ја и изград ње гра до ва. Том 
при ли ком је апо стро фи ра на важност 
стра те шког пла ни ра ња и ана ли зи ра ни 
су моде ли који се кори сте у Немач кој. 
Том при ли ком је истак ну то како је гру
па ци ја у одре ђе ним дело ви ма држа ве 
стра те шким при сту пом, пла ни ра њем и 
раз во јем ути ца ла пози тив но на струк
ту ру ста нов ни штва и како је стра те шко 
пла ни ра ње резул ти ра ло пове ћа њем 
бро ја ста нов ни ка у одре ђе ним мести
ма.

Завр шна посе та ГИЗу у Хам бур гу 
је слу жи ла да се суми ра укуп на сли
ка и корист из овог про це са. Пред сед
ник рум ске општи не Сла ђан Ман чић је 
пред ста вио општи ну и иста као је зна
чај сарад ње у ова квим про јек ти ма.

Поред тога је нагла сио да локал на 
само у пра ва стра те шким пла ни
ра њем и укљу чи ва њем гра ђа

на у ове про це се жели да се раз ви ја 
и да кроз ова кве видо ве сарад ње као 
резул тат има ква ли тет ни је пла ни ра
ње, а касни је и реа ли за ци ју капи тал
них про је ка та.

Пред став ни ци ГИЗове кан це ла ри је 
у Хам бур гу су похва ли ли доса да шње 
резул та те рум ске општи не.

Под се ти мо, кроз овај про је кат је 
изра ђен стра те шки доку мент за упра
вља ње пољо при вред ним земљи штем, 
који се нала зи у завр шној фази, а поред 
овог доку мен та кроз про цес се пла ни
ра изра да Пла на упра вља ња капи тал
ним ула га њи ма који ће бити ура ђен у 
скла ду са смер ни ца ма и пред ста вље
ним прак са ма. Про је кат тра је до окто
бра ове годи не када је пла ни ра но да 
се усво је стра те шки доку мен ти. С. Џ.

Рум ска деле га ци ја са дома ћи ни ма

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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Око 250 дома ћин ста
ва, међу који ма и 
неко ли ко при вред них 

субје ка та, у нових шест ули
ца у Вој ки, моћи ће ове годи
не да се при кљу чи на јав ни 
систем водо снаб де ва ња.  
Ова инве сти ци ја реа ли зу је 
се захва љу ју ћи покра јин
ској вла ди и Општи ни Ста ра 
Пазо ва, који су за изград њу 
додат них 3,5 кило ме та ра 
водо вод не мре же у окви ру 
четвр те фазе радо ва опре
де ли ли 21,5 мили он дина ра.

Под се ћа мо, у прве две 
фазе изгра ђен је бунар, 
поти сни цево вод и бли зу 
шест кило ме та ра дистри бу
тив не мре же што је кошта ло 
око 29 мили о на дина ра, а 
овим радо ви ма обез бе ђе но 
је снаб де ва ње водом јав них 
обје ка та у цен тру насе ља и 
поје ди них дома ћин ста ва у 
пет ули ца.

Иако је сто ти нак од укуп
но 250 дома ћин ства издво
ји ло 280 евра и пре шло на 
јав ни систем водо снаб де
ва ња, над ле жни твр де да је 
та број ка недо вољ на да би 
се при сту пи ло тре ћој фази 
радо ва  изград њи резер во
ар ског про сто ра и трет ма на 
воде са пра те ћим објек ти
ма.

– Про шло лето које је 
било изу зет но топло дове ло 
је до поје ди нач них про бле
ма самих кори сни ка буна
ра на соп стве ним изво ри ма 
што је за после ди цу има ло 

масов ни је при кљу че ње на 
до сада изгра ђе ну водо вод
ну мре жу што и јесте крај њи 
циљ, исти че Мила Раји шић 
из ЈКП Водо вод и канал за
ци ја.

У Вој ки су тре нут но  у току 
радо ви у окви ру четвр те 
фазе изград ње водо вод не 
мре же. Ради се у ули ца
ма Кара ђор ђе вој, Сеста ра 
Гру јић, Сте ва на Попо ва 
и Неши ној. Пред сед ник 
општи не Ста ра Пазо ва Ђор
ђе Ради но вић током про те
кле неде ље оби шао је радо
ве.

– Ова инве сти ци ја је јед
на од нај зна чај ни јих у овој 
годи ни када је Вој ка у пита
њу, с обзи ром на то да је 
ово насе ље било једи но које 
није има ло водо вод. Апе ло
вао бих на све гра ђа не да 
иско ри сте ову једин стве ну 

при ли ку и да издво је новац 
за при кљу че ње на водо
вод ну мре жу, јер снаб де
ва ње водом из соп стве них 
буна ра није без бед но. Моја 
оче ки ва ња су да ће ком пле
тан водо вод у Вој ки бити 
завр шен сле де ће годи не, 
до тада ћемо се потру ди ти 
да уз помоћ покра јин ских и 
репу блич ких нивоа вла сти 

обез бе ди мо сред ства, иста
као је Ради но вић.

Поме ну ти радо ви поче
ли су 20. апри ла, одви ја ју 
се пре ма пла ни ра ној дина
ми ци и тре ба ло би да буду 
завр ше ни у року од 100 
дана.   До сада је у реа ли
за ци ју ове зна чај не инве
сти ци је уло же но пре ко 50 
мили о на дина ра.

Радо ви у току
ИЗГРАД ЊА ВОДО ВОД НЕ МРЕ ЖЕ У ВОЈ КИ

Ђор ђе Ради но вић Мила Рај шић

Радо ви у Вој ки

СЕД НИ ЦА СО СТА РА ПАЗО ВА 

Извештај о раду месних зајед ни ца
На 28. Сед ни ци Скуп шти не општи

не Ста ра Пазо ва већи ном гла со
ва одбор ни ка усво је ни су, изме

ђу оста лог, финан сиј ски изве шта ји о 
посло ва њу и изве шта ји о раду месних 
зајед ни ца Нови Банов ци, Банов ци 
Дунав, Нова Пазо ва, Беле гиш и Сур
дук за про шлу годи ну, као и изве шта ји о 
раду и финан сиј ски изве шта ји ста ро па
зо вач ког Дома здра вља и Црве ног крста 
за про шлу годи ну.

Одбор ни ци су дали сагла сност и на 
годи шњи про грам зашти те, уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при вред ног земљи
шта за теку ћу годи ну. На пери од од 
чети ри годи не на место дирек то ра 
Тури стич ке орга ни за ци је општи не Ста

ра Пазо ва име но ва на је доса да шња 
дирек тор ка Дра га на Зорић Ста ној ко
вић. Нај ве ћа пажња одбор ни ка, пого
то ву оних из опо зи ци о них стра на ка 
посве ће на је раду месних зајед ни ца и 
нов цу који је потро шен у про те клој годи
ни. Била је то при ли ка да се ука же и на 
потре бе и про бле ме месних зајед ни ца, 
пре све га Нове Пазо ве као јед не од нај
ве ћих у општи ни, а како је сед ни ци при
су ство вао и пред сед ник Општи не Ста
ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић реше ња за 
поје ди не про бле ма у овом насе љу могу 
се оче ки ва ти у наред ном пери о ду. Због 
реа ли за ци је инве сти ци ја у прет ход ном 
пери о ду као што су изград ње кру жних 
токо ва, у овом слу ча ју у Вој ки поје ди не 

спо ред не ули це оста ле су лошем ста
њу, а пред сед ник општи не иста као је да 
ће и те ули це бити сани ра не. 

Поје ди ни одбор ни ци ука за ли су, изме
ђу оста лог, и на про блем неу слов но сти 
сале у којој се одр жа ва ју сед ни це СО, 
а први човек општи не наја вио је да је 
про је кат рекон струк ци је овог про сто ра 
завр шен, те да се у наред ном пери о ду 
оче ку је рас пи си ва ње тен де ра и ода
бир изво ђа ча. Била је то при ли ка да 
се затра жи реак ци ја над ле жних орга
на када је у пита њу паље ње кабло ва у 
Фру шко гор ској ули ци као што је то био 
слу чај у реша ва њу про бле ма који се 
тицао чишће ња кана ла у ули ци Вере 
Мишче вић у Ста рој Пазо ви.
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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. 

ЦРВЕ НИ КРСТ

Јабу ка против цига ре те

31. маја обе ле жен је Свет ски дан бор бе 
про тив пуше ња и том при ли ком ста ро па зо
вач ки Црве ни крст је орга ни зо вао актив
ност на тргу „Др Зора на Ђиђи ћа“ уз апел на 
ризи ке које иза зи ва пуше ње. Волон те ри 
Црве ног крста су пово дом Свет ског дана 
бор бе про тив пуше ња дели ли про спект ни 
мате ри јал гра ђа ни ма и јабу ку под сло га ном 
„Јед на јабу ка јед на цига ре та“. Ј. Д.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Предузетна школа

Уче ни ци ОШ „Сло бо дан Сав ко вић“ пред
ста ви ли су тури стич ку бро шу ру Ста рих 
Бано ва ца коју су изра ди ли у скло пу про јек
та „Пред у зет не шко ле“ које је орга ни зо ва ло 
Мини ста р ство про све те, нау ке и тех но ло
шког раз во ја у сарад њи са фон да ци јом 
Уни ве рек спо р та. Муко тр пан рад и труд у 
послед њих пет месе ци је резул ти рао реа
ли за ци јом сјај ног про јек та који на пра ви 
начин пред ста вља тури стич ке потен ци ја ле 
малог срем ског места који ће тури сте оста
ви ти без даха. На про јек ту је ради ло 15 
уче ни ка са чети ри настав ни ка, уз вели ку 
помоћ Тури стич ке орга ни за ци је Ста ра 
Пазо ва, који су пре све га нау чи ли шта је то 
бизнис план и мар ке тинг. Дело малих пред
у зет ни ка може да се купи и то по цени 250 
дина ра, маг не ти ћи за књи ге су посве ће ни 
обе ле жа ва њу 260 годи на посто ја ња основ
не шко ле и могу се купи ти по цени од 100 
дина ра. Ј. Д.

МАЊИН СКЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

Новац за мањи не
За набав ку опре ме и инве сти ци о на ула

га ња Сло вач ком Кул тур но – умет нич ком 
дру штву „Херој Јан ко Чме лик“ на ово го ди
шњем Кон кур су доде ље но је 400.000 дина
ра. На кон кур су су подр жа ни и Хрват ско 
кул тур но – про свет но дру штво „Томи слав“ 
из Голу би на ца са 90.000 дина ра за годи
шњи кон церт, орга ни за ци ју Поет ске вече ри 
„Вече ри и ноћи Или је Жар ко ви ћа Жаба ра“ 
и набав ку опре ме у Шко ли там бу ре. Цен тру 
за еду ка тив но укљу чи ва ње ЦЕУ одо бре но 
је 60.000 дина ра за реа ли за ци ју про јек та 
који се тиче изло жбе сли ка позна тих Рома 
и кул ту ре Рома, док је 40.000 дина ра опре
де ље но за редов не делат но сти Удру же ња 

Маке до на ца у Ста рој Пазо ви и одр жа ва ње 
мани фе ста ци је „Дани маке дон ске кул ту ре“. 
Сред ства у укуп ном изно су од 30 мили о на 
доде ље на су у окви ру кон кур са за дота ци је 
орга ни за ци ја ма више од 12 етнич ких зајед
ни ца у Вој во ди ни који је спро вео Покра јин
ски секре та ри јат за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и наци о нал не мањи не  наци о нал не 
зајед ни це. С. С.

НАСИ ЉЕ НА УЛИ ЦИ

Пре ту чен стар ац

У на адре су РТВ Ста ра Пазо ва са емаил 
адре се zakon.za.sve.po.prav di@g mail.com 
сти гао је видео сни мак у којем мла дић на 
сред ули це насил нич ки уда ра ста ри јег 
мушкар ца. У видео сним ку који је сти гао у 
редак ци ју РТВ Ста ра Пазо ва јасно се види 
да се овај неми ли дога ђај дого дио у поне де
љак 28. маја око 19 часо ва, а како незва
нич но сазна је мо све се дого ди ло и Шафа
ри ко вој ули ци у Ста рој Пазо ви. Два де сет
сед мо го ди шњи мла дић М.С. из Ста ре Пазо
ве у одре ђе ном тре нут ку иза шао је из 
ауто мо би ла, при шао бици кли сти на путу и 
удар ци ма га обо рио на земљу. Седам де сет
тро го ди шњи мушка рац је након овог насил
нич ког пона ша ња одре ђе но вре ме био у 
несве сти, а почи ни лац се још пар тре ну та ка 
задр жао поред повре ђе ног, а затим скло нио 
сру ше ни бицикл с пута. На сним ку се види и 
да је након инци ден та у одре ђе ном тре нут
ку у ауто мо бил на место воза ча села осо ба 
жен ског пола. Узрок овог насил нич ког пона
ша ња није познат, а пре ма нашим незва нич
ним сазна њи ма ради се о кон флик ту који је 
ста ри ји мушка рац на бици клу имао са 
девој ком два де сет сед мо го ди шњег мушкар
ца. Како сазна је мо, одре ђе но вре ме он је 
девој ку пра тио и упу ћи вао јој прет ње, а 
прет по ста вља се да се ради о осо би са пси
хич ким смет ња ма. Слу чај је при ја вљен 
поли ци ји, а почи ни лац је при ве ден и саслу
шан у Основ ном јав ном тужи ла штву у Ста
рој Пазо ви. Овај слу чај оква ли фи ко ван је 
као пре кр шај, а пола сата након при во ђе ња 
М.С. је пуштен на сло бо ду. Сни мак је обја
вљен на дру штве ној мре жи Јутјуб што је 
додат но узне ми ри ло јав ност у Ста рој Пазо
ви. С. С.

ПРЕ ВОЗ УЧЕ НИ КА

Регре си ра ње тро шко ва
Све срем ске локал не само у пра ве доби

ле су сред ства од Покра јин ског секре та ри
ја та за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и 
наци о нал не мањи не  наци о нал не зајед ни
це за регре си ра ње пре во за уче ни ка сред
њих шко ла. Пред став ни ци ма Општи не Ста
ра Пазо ва на све ча но сти упри ли че ној у 
холу покра јин ске Вла де пред сед ник АП 
Вој во ди не Игор Миро вић уру чио је уго вор о 
доде ли сред ста ва на износ од бли зу 7,5 
мили о на дина ра. Из Покра јин ског буџе та за 
регре си ра ње тро шко ва пре во за уче ни ка 

сред њих шко ла у 44 општи на у Вој во ди ни 
издво је но је 182 мили о на дина ра. С. С.

СТА РИ БАНОВ ЦИ 
Злат на вар ја ча

На оба ли Дуна ва код Ста рих Бано ва ца у 
неде љу 3. јуна одр жан је Етно гастро ном
ског фести ва ла Злат на вар ја ча у орга ни за
ци ји Клу ба екс трем них спор то ва Пусто лов 
на ком се саку пи ло више од сто ти ну уче
сни ка и гости ју. На мани фе ста ци ји се при ја
ви ло 17 еки па у кува њу рибље чор бе, а 
жири пред во ђен доа је ном срем ских котли
ћа Миком Фили по ви ћем из Вој ке, прву 
награ ду је доде лио еки пи Капи тал ци из 
Нових Бано ва ца. У при јат ном амби јен ту, у 
хла до ви ни покрај реке, овај фести вал етно
гастро но ми је, зами шљен као сво је вр стан 
омаж рибар ству и живо ту на води, тра јао је 
до касних вече р њих сати.

СТА РА ПАЗО ВА

Оби ла зак шко ла

Милан Кова че вић, заме ник покра јин ског 
секре та ра за обра зо ва ње посе тио је током 
про те кле неде ље три шко ле у Ста рој Пазо
ви – Сред њу Тех нич ку шко лу, ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ и ОШ „Херој Јан ко 
Чме лик“. Циљ посе те је био да се нађу 
реше ња за акту ел не про бле ме у обра зо ва
њу, почев од орга ни за ци је, изво ђе ња наста
ве, орга ни за ци је струч не прак се, дуал ног 
обра зо ва ња и наста ве физич ког вас пи та
ња. Како је рече но, заме ник покра јин ског 
секре та ра за обра зо ва ње је задо во љан 
ста њем објек та и усло ва у шко ли Пин ки. У 
Тех нич кој шко ли ће у нај ско ри је вре ме, у 
сарад њи са пред сед ни ком Општи не Ђор
ђем Ради но ви ћем, бити решен про блем 
гра фи та. У овој шко ли било је речи о уво ђе
њу нових тех но ло ги ја, које су потреб не у 
при вред но раз ви је ној ста ро па зо вач кој 
општи ни. У шко ли Чме лик је Милан Кова че
вић је био инфор ми сан о про јек ти ма у 
циљу уна пре ђе ња наста ве, модер ни за ци је 
и усло ва рада у шко ли а које нажа лост ове 
годи не овој уста но ви нису одо бре ни. Охра
бру је чиње ни ца, да ће уско ро бити рас пи
сан дру ги круг кон кур са. У покра јин ском 
секре та ри ја ту је ина че фор ми ра но осам 
тимо ва, који до кра ја јуна тре ба да оби ђу 
511 обје ка та на тери то ри ји АП Вој во ди не.
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СЛА ВИ ЦА СРЕ МАЦ, ДИРЕК ТОР КА ЈКП „СТАН ДАРД“ ШИД

Да се сма њи број
дивљих депо ни ја

Еду ка ци ја ста нов ни штва, сма ње ње бро ја дивљих 
депо ни ја као и паса лута ли ца на ули ца ма, оса вре ме ња-
ва ње возног пар ка, што боље уре ђе ње јав них повр ши на 
уз парт нер ски однос са гра ђа ни ма, циље ви су овог 
кому нал ног пред у зе ћа

Пре ма пла ну и про гра му рада за 
2018. годи ну ЈКП „Стан дард“ 
Шид, нај ве ћи акце нат ста ви ће на 

одр жа ва ње кому нал не хиги је не и зеле
них јав них повр ши на, како у гра ду тако 
и по месним зајед ни ца ма. Од про шле 
годи не ово јав но пред у зе ће уве ло је 
нови ну да се каба сти отпад одво зи 
сва ке прве субо те у месе цу на тери то
ри ји гра да Шида, а одне дав но је отпо
че ла и акци ја одво же ња кон теј не ра по 
месним зајед ни ца ма, како би мешта ни 
има ли могућ ност да отпад депо ну ју на 
пра ви лан начин. Пре ма речи ма дирек
тор ке ЈКП „Стан дард“ Шид Сла ви це 
Сре мац, у пла ну је да у ско ри је вре ме 
поч не еду ка ци ја ста нов ни штва о депо
но ва њу отпа да на пра ви лан начин, у 
циљу зашти те живот не сре ди не.

– Жеља нам је да све оно што није 
кому нал ни отпад и што не може да 
ста не у кан те за сме ће, одве зе мо на 
депо ни ју у Шиду. Сми сао те наше 
акци је по месним зајед ни ца ма је да се 
сма њи број дивљих депо ни ја. Ми 
жели мо да мешта ни села има ју могућ
ност да бес плат но свој отпад депо ну ју 
на пра ви лан начин, јер у сва ком селу 
посто ји одре ђе ни део отпа да који 
наста је након сук це сив ног поспре ма

ња кућа и гра ђе вин ских радо ва, 
посеб но сад током про ле ћа, када су 
ти радо ви у пуном јеку, каже Сла ви ца 
Сре мац.

Како наво ди дирек тор ка, пре ма пла
ну и про гра му рада неће бити већих 
нови на. Оно што сле ди у ско ри је вре ме 
је еду ка ци ја ста нов ни штва.

– Број кори сни ка сва ко днев но се 
пове ћа ва. Жеља нам је да еду ку је мо 
ста нов ни штво посеб но по месним 
зајед ни ца ма, како би се отпад депо но
вао на пра ви лан начин. Јако је бит но 
да га ми одла же мо на место које је за 
то пред ви ђе но, јер на тај начин шти ти
мо нашу живот ну сре ди ну и сво је здра
вље. Већ почет ком нове школ ске годи
не, поче ће мо еду ка ци ју у врти ћи ма и 
шко ла ма. Пре да ва ња ће се одно си ти 
на селек ци ју, одва ја ње отпа да на суву 
и вла жну фрак ци ју. Суви отпад може 
да се кори сти као секун дар на сиро ви
на, а вла жан отпад не може бити поно
во упо тре бљен. Након еду ка ци је нај
мла ђих, еду ко ва ће мо и оста ле наше 
гра ђа не на тери то ри ји Шида, а касни је 
и по месним зајед ни ца ма, наво ди 
дирек тор ка. 

У месним зајед ни ца ма у шид ској 
општи ни, при су тан је већи број дивљих 

депо ни ја, па дирек тор ка каже да ће се 
усред сре ди ти на еду ка ци ју ста нов ни
штва како би се број дивљих депо ни ја 
сма њио.

– Сео ско ста нов ни штво, које чине 
углав ном ста ри ји људи, има дуго го ди
шње нави ке да отпад одла же на ђубри
шта и да га тамо пали, иако је то зако
ном забра ње но. Зато ми и жели мо да 
им ста ви мо до зна ња да мора ју мења
ти сво је нави ке, како бисмо сви зајед но 
били у кора ку са вре ме ном и све том. 
Уре ђе ње град ске депо ни је у Шиду, јед
но је од циље ва овог јав ног пред у зе ћа. 
Још увек нема неких наго ве шта ја за 
детаљ ни је уре ђе ње град ске депо ни је. 
Ми ћемо у току годи не ради ти теку ће 
уре ђе ње и ради ти на њеном стан дард
ном одр жа ва њу. За сада о неким већим 
инве сти ци ја ма не може мо још увек да 
гово ри мо, каже Сла ви ца Сре мац.

Током прет ход них годи на, ЈКП „Стан

Сла ви ца Сре мац

Редов но одр жа ва ње зеле них повр ши на: Парк у цен тру Шида
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– Цене услу га се фор ми ра ју сва ке 
годи не. Ми смо ове годи не доби ли 
сагла сност мини стар ства за пове ћа
ње цена само за одно ше ње сме ћа и 
одр жа ва ња јав них повр ши на. Те 
цене су пове ћа не за пет одсто и то 
због пове ћа них тро шко ва одр жа ва ња 
депо ни ја и каба стог отпа да. Све 
мање има мо про бле ма око напла те 
наших услу га и напла та се пове ћа ва. 
Наши сугра ђа ни схва та ју да сме ће 
тре ба да се изно си и да та услу га 
тре ба и да се пла ти. Пору чи ла бих 
оним гра ђа ни ма који не могу да пла
те сме ће и који има ју неке зао ста ле 
дуго ве, а има ју финан сиј ских про бле
ма, да могу дођу како би се дого во
ри ли о репро гра му дуга. Не жели мо 
наше гра ђа не да тужи мо због дуга, 
него жели мо да про на ђе мо ком про
ми сно реше ње и да им иза ђе мо у 
сурет, каже Сла ви ца Сре мац.

Шиђа ни су 
редов не пла ти ше

дард“ кроз раз не дона ци је доби ло је 
неко ли ко вози ла која су у вели кој мери 
олак ша ла рад овог пред у зе ћа. Пред у
зе ће је 2016. годи не доби ло вози ло за 
одно ше ње сме ћа, а нека вози ла купи
ли су из соп стве них сред ста ва. Тре нут
но су мак си мал но тех нич ки опре мље
ни и могу ква ли тет но да пру жа ју услу ге 
одно ше ња сме ћа. Поред одно ше ња 
отпа да и одр жа ва ња јав них повр ши на, 
у над ле жно сти овог јав ног пред у зе ћа 
пар кинг сер вис, услу ге сахра њи ва ња, 
одр жа ва ње пија ца и ваша ра и бри га и 
ЗОО хиги је на.

– Одр жа ва ње јав них повр ши на и 
чишће ње, ради мо сва ко днев но. На 
чети ри гро бља у Шиду врши мо услу ге 
сахра њи ва ња и одр жа ва ња тих гро ба
ља. Ове годи не нема мо тешко ћа у 
њихо вом одр жа ва њу и мислим да су 
она добро уре ђе на с обзи ром на то да 
се редов но косе и врше се озе ле ња ва
ња. Про блем паса лута ли ца при су тан 
је у свим гра до ви ма у Срби ји, па тако и 
у нашој општи ни. Ми их хва та мо, одво
ди мо их код вете ри на ра, здра ви пси се 
сте ри ли шу и пушта ју назад на ули цу. 
Тре нут но нема мо при хва ти ли ште за 
псе у Шиду, а ове годи не пла ни ра мо да 
напра ви мо при вре ме но при хва ти ли
ште где би све те псе који нема ју вла
сни ке могли да сме сти мо. Сва ким 
даном је све више паса на ули ца ма. 
Сва ко днев но их хва та мо, чипу је мо и 
сте ри ли ште мо их и на тај начин се тру
ди мо да сма њи мо њихов број на ули ца
ма. Тешко је тај про блем реши ти за 
крат ко вре ме, али има мо вољу и жељу 
и тру ди ће мо се га уз помоћ локал не 
само у пра ве реши мо у што ско ри је вре
ме, закљу чу је Сла ви ца Сре мац.

OПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Помоћ жртва ма
сек су ал ног наси ља

При срем ско ми тро вач кој Општој 
бол ни ци од про шле годи не ради 
Цен тар за жртве сек су ал ног 

наси ља који пома же жртва ма сек су
ал ног наси ља на тери то ри ји Срем
ског окру га. Основ на про ме на је да се 
жртве одмах јавља ју у бол ни цу и ту им 
се пру жа струч на и прав на помоћ, док 
се рани је прво јавља ла у поли ци ју.

По речи ма прим др Пре дра га Рогу
ли ћа, руко во ди о ца овог Цен тра који 
је пот пу но почео да ради од про шле 
јесе ни, доне те су аде кват не адми ни
стра тив не про це ду ре, ура ђе на је еду
ка ци ја тима а до сада је било седам 
жрта ва сек су ал ног наси ља које су се 
јави ле за помоћ. 

– Ова квог наси ља има све више и 
то се деша ва и код нас. Про је кат је 
обу хва тио фор ми ра ње цен та ра при 
бол ни ца ма и сада их има седам, међу 
који ма смо и ми, у нашој бол ни ци 
гра ви ти ра бли зу 300.000 паци је на та. 
Има мо потре бан про стор који је аде
кват но опре мљен. Има мо и две коор
ди на тор ке које при ма ју жртве и пру жа 
им се ком плет на помоћ, уз пот пу ну 
дис кре ци ју. На овај начин се боље 
при ку пља и дока зни мате ри јал што 
ути че на ефи ка сни је деј ство пра во су
ђа како би насил ни ци били аде кват но 
кажње ни. Забри ња ва ју ће је то што је 
све више мало лет ни ца који су жртве 
сек су ал ног наси ља – каже др Рогу лић.

Биља на Делић из Покра јин ског 
секре та ри ја та за здрав ство, коор ди
на тор ка про јек та „Зау ста ви – зашти ти 
 помо зи“ каже да он омо гу ћа ва сна
же ње инсти ту ци о нал ног одго во ра на 
род но засно ва но наси ље у Вој во ди ни. 

– У Руми има мо саста нак седам 
цен та ра, а дома ћин је Цен тар који се 
нала зи у Општој бол ни ци у Срем ској 
Митро ви ци. Кре ну ли смо са два цен
тра – у Новом Саду и Зре ња ни ну, а 
у дру гој фази је отво ре но још пет, у 
Срем ској Митро ви ци, Вршцу, Кикин
ди, Субо ти ци и Сом бо ру. Ми смо у 

тре ћој годи ни про јек та и ску пља мо 
иску ства на који начин је нај бо ље у 
нашем систе му ради ти са жртва ма. 
Пита ње одр жи во сти је сада отво ре но 
и ми ћемо лоби ра ти да се ове услу ге 
и даље пру жа ју. Ми тре ба да стан дар
ди зу је мо те услу ге кроз иску ства која 
сти че мо и да пред ло жи мо моде ле за 
одр жи во и ефи ка сно пру жа ње услу га 
за жртве сек су ал ног наси ља – иста кла 
је Биља на Делић.

При ма ри јус др Дра ган Мало ба бић, 
в. д. заме ни ка дирек то ра ОБ Срем ска 
Митро ви ца исти че да је њихов цен тар 
отво рен 365 дана 24 сата днев но за 
жртве сек су ал ног наси ља. 

– Нови ква ли тет у овом про јек ту 
што сада жртву наси ља чека цео тим 
– лека ри, људи који пру жа ју пси хо ло
шку помоћ која је често и важни ја од 
оне помо ћи коју пру жа ју сами лека ри. 
Ту су укљу че ни и поли ци ја, суд ство, 
тужи ла штво – за раз ли ку од пре када 
смо тог паци јен та мора ли води ти на 
разна места да даје изја ву, сада се 
то све деша ва код нас у бол ни ци. И 
по пре стан ку овог про јек та ми ћемо 
наста ви ти трај но да пру жа мо ове 
услу ге, али уз наду да ће таквих жрта
ва бити све мање – рекао је др Дра ган 
Мало ба бић.

Цен тар за жртве сек су ал ног наси
ља је део пилот про јек та „Зау ста ви – 
Зашти ти – Помо зи“, који се реа ли зу је 
у парт нер ству са Удру же њем гра ђан ки 
и гра ђа на Цен тром за подр шку жена
ма из Кикин де, а подр жан је сред стви
ма Пове ре нич ког фон да Ује ди ње них 
наци ја за подр шку акци ја ма ели ми ни
са ња наси ља пре ма жена ма. 

У окви ру про јек та је одр жан и дво
днев ни семи нар 29. и 30. маја у Руми 
у којем су уче ство ва ли пред ста ви ни
ци свих седам вој во ђан ских цен та ра 
а раз го ва ра ло се, како о доса да шњим 
иску стви ма, тако и даљем, струч ном 
раду. 

С. Џ.

Пре зен то ва ње рада срем ско ми тро вач ког цен тра

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.
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ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВУКА РАДОЈЕВИЋА ИРИГУ

Добра сарадња општине 
Ириг и Покрајинске владе
Покра јин ски секре тар за пољо при

вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
мр Вук Радо је вић са сарад ни ци ма 

посе тио је ири шку општи ну 1. јуна и са 
функ ци о не ри ма локал не само у пра ве 
раз го ва рао о сред стви ма и про јек ти ма 
из дело кру га секре та ри ја та као и доса
да шњој сарад њи и уло же ним сред стви
ма, али и буду ћим при о ри те ти ма ири шке 
општи не.

Покра јин ски секре тар је том при ли ком 
наја вио да пред сто ји реба ланс покра јин
ског буџе та и да ће бити више сред ста ва 
за про јек те у обла сти град ње водо вод не 
и кана ли за ци о не мре же, а упра во један 
од при о ри тет них про бле ма за реша ва ње 
у ири шкој општи ни је водо снаб де ва ње.

Пред сед ник општи не Ириг, Сте ван 
Кази ми ро вић је иста као да општи на има 
добру сарад њу са покра јин ским секре та
ри ја том за пољо при вре ду, буду ћи да на 
њеној тери то ри ји има доста воћ ња ка и 
вино гра да и сви кон кур си које рас пи су је 
овај секре та ри јат бит ни су ири шкој 
општи ни. 

– У прет ход не две годи не кроз кон кур
се смо у овој обла сти доби ли око 80 
мили о на дина ра, пола је уче шће ири шке 
општи не пола секре та ри ја та. То се одно
си ло на про јек те из водо снаб де ва ња, 
укла ња ње дивљих депо ни је, атар ске 
путе ве, про тив град на зашти та… Чули 
смо и за нове кон кур се који ће уско ро 
бити рас пи са ни и на које ћемо кон ку ри
са ти. Покра јин ски секре та ри јат је обез
бе дио сред ства и за пољо при вред на 
газдин ства и газдин ства са наше тери то
ри је су доби ла око 62 мили о на дина ра, 
дакле додат но, неве за но за она сред
ства које је доби ла локал на само у пра ва. 

И ми сами смо има ли неке кон кур се 
сада ће бити они веза ни за набав ку сад
ни ца. Ово је пољо при вред на сре ди на и 
мора мо стал но да пра ти мо кон кур се 
овог секре та ри ја та и да пома же мо 
нашим пољо при вред ни ци ма. Нама је 
бит но и водо снаб де ва ње, у прет ход ном 
кон кур су доби ли смо сред ства за два 
про јек та, црп на ста ни ца у Бор ков цу од 
које се снаб де ва ју Ириг и Врд ник водом 
и за бунар у Нера ди ну, а за нова сред
ства из реба лан са ми ћемо кон ку ри са ти 
јер је нама водо снаб де ва ње нај ва жни је, 
рекао је Сте ван Кази ми ро вић.

Вук Радо је вић је под се тио да је, од 
поло ви не 2016. годи не када је фор ми ра
на Покра јин ска вла да, била изу зет но 
успе шна сарад ња са ири шком општи
ном.

– У про це ду ри је реба ланс буџе та Вој
во ди не и обез бе ди ли смо додат на сред
ства за секре та ри јат за пољо при вре ду и 
ту ће бити и део сред ста ва за локал не 
само у пра ве, па сам тако чел ни ке Ири га 
о томе и инфор ми сао као и о кон курс
ним лини ја ма које рас пи су је мо. Ириг је 
карак те ри сти чан са интен зив ном пољо
при вред ном про из вод њом и за суб вен
ци је овда шњим пољо при вред ни ци ма 
опре де ли ли смо до сада 62 мили о на 
дина ра, нај ви ше финан сиј ских сред ста
ва, око 35 мили о на, је усме ре но ка 
набав ци опре ме и еле мен та за зашти ту 
од еле мен тар них непо го да, набав ка про
тив град них мре жа, набав ка анти фрост 
систе ма, мре жа за сен че ње и огра да, 
али и по први пут смо има ли суфи нан си
ра ње набав ке сту бо ва за поди за ње 
вино гра да, рекао је покра јин ски секре
тар.

Он је додао да је про шле годи не стар
то ва ла још јед на нова мера, а то је 
финан си ра ње про из во ђа ча вина. Та 
делат ност беле жи тен ден ци ју раста у 
Вој во ди ни и зато су зна чај на сред ства 
опре де ље на за ову наме ну. Вук Радо је
вић је позвао про из во ђа че вина да иско
ри сте ову могућ ност.

– Из буџет ске резер ве смо издво ји ли и 
око 17 мили о на дина ра за набав ку вин
ског ана лај зе ра, нај са вре ме ни јег у овом 
делу Евро пе, а вин ска лабо ра то ри ја ће 
бити на Инсти ту ту за воћар ство и вино
гра дартство у Срем ским Кар лов ци ма. То 
ће допри не ти поди за њу ква ли те ту вина, 
а за вина ре из Вој во ди не ове ана ли зе ће 
бити по мини мал ним цена ма – само 
цене тро шко ва. Ми има мо и годи шњи 
про грам рурал ног раз во ја и у инте ре су 
раз во ја тури зма лане смо уче ство ва ли у 
финан си ра њу чишће ња неко ли ко 
дивљих депо ни је у ири шкој општи ни. Не 
сме мо дозво ли ти да оне посто је, због 
тури ста и то је још јед на нова мера, 
иста као је Вук Радо је вић.

После раз го во ра у згра ди Општи не, 
упри ли че на је и посе та ста кле ни ку 
Гроу расад. Ова ком па ни ја посто ји 

од 2009. годи не и наста ла је удру жи ва
њем срп ског и холанд ског капи та ла у 
циљу да се доби је јед на од воде ћих ком
па ни ја те врсте на Бал ка ну. О про из вод
њи, тржи шту и изво зу гости ма је гово рио 
др Анђел ко Мишко вић, дирек тор. Овде 
се про из во де раса ди свих повр тар ских 
кул ту ра. Гости су са дома ћи ни ма потом 
оби шли атар ски пут пре ма Нера ди ну, а 
потом посе ти ли салаш „План та жа 
Панић“.

С. Џ.

Председник општине Ириг Стеван Казимировић у разговору са покрајинским секретаром Вуком Радојевићем
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Изве шта ји о раду
пред у зе ћа и уста но ва
Одбор ни ци ири шке 

скуп шти не су,  на 
сво јој сед ни ци одр

жа ној послед њег дана маја, 
доне ли Локал ни анти ко
руп циј ски план који је прет
ход но био на јав ном уви ду 
али при мед би на њега није 
било, а после тога  су његов 
пред лог утвр ди ли  чла но ви 
Општин ског већа. 

– Овај доку мент је оби ман 
и  морам иста ћи да је пред
ви ђе но да све општи не и 
гра до ви има ју локал не акци
о не пла но ве за бор бу про
тив коруп ци је и да их сачи не 
тако да чине пре вен тив ни 
анти ко руп тив ни меха ни зам 
и меха ни зам за уво ђе ње 
наче ла доброг упра вља ња и 
добре упра ве у рад орга на и 
општин ских слу жби. План је 
засно ван на иден ти фи ко ва
њу нор ма тив них, инсти ту ци
о нал них, орга ни за ци о них и 
прак тич них ризи ка за наста
нак коруп ци је и на спро во
ђе њу мера за њихо во откла
ња ње – рекла је начел ни ца 
Општин ске упра ве Оли ве ра 
Фили по вић Про тић која је 
била и пред сед ни ца Коми
си је која га је сачи ни ла.

На овој сед ни ци је доне
та и одлу ка о изме на ма у 
Општин ској упра ви које је 
обра зло жи ла начел ни ца 
Оли ве ра Фили по вић Про тић 
а тиче се орга ни за ци о них 
про ме на у сми слу да би се 
инспек циј ска слу жба при по
ји ла Слу жби за финан си је, 

утвр ђи ва ње и напла ту јав
них при хо да, а основ ни раз
лог је мањи број запо сле них 
у Општин ској упра ви, те 
нема лица које би било  на 
челу инспек циј ске слу жбе.

Одбор ни ци су дали и 
сагла сност на ста тут ДУ 
„Дечи ја радост“ који има 
нови не у делу избо ра за 
дирек то ра и код саве та 
роди те ља.

При хва ћен је и изве штај о 
раду Општин ске упра ве чији 
је рад начел ни ца Оли ве ра 
Фили по вић Про тић оце ни
ла као ефи ка сан, поли тич ки 
неу тра лан и по зах те ви ма 
стру ке. 

– Све нас је мање, али 
смо ипак успе ли да добар 
део пре у зе тих пред ме та из 
рани јег пери о да  завр ши мо, 

ту је нај ви ше било пред ме та 
из оза ко ње ња. Вели ки део 
из ове обла сти је још у раду. 
Ула га ли смо и у еду ка ци ју 
запо сле них, а тру ди ће мо се 
да буде мо још ефи ка сни ји – 
рекла је она.

Др Биља на Мило ше вић, 
дирек тор ка Дома здра вља 
под не ла је изве штај о раду, 
као и план рада за ову годи
ну. И она је иста кла да је 
мање запо сле них лека ра 
што пра ви про блем када је 
рад у сели ма у пита њу, као  
и ноћ на дежур ства. 

– Дом здра вља је реа ли
зо вао свој план рада, има ли 
смо и реа ли за ци ју про је ка та 
као што су солар ни колек
то ри, шко ла роди тељ ства, 
адап ти ра ли смо амбу лан ту 
у Кру ше до лу, а акце нат смо 

ста ви ли на пре вен тив ни 
рад. У овој годи ни оче ку је мо 
набав ку новог ултра звуч ног 
апа ра та, као и сани тет ског 
вози ла, а пред ви де ли смо 
и рекон струк ци ју амбу лан те 
у Шатрин ци ма – рекла је др 
Мило ше вић.

Доста  про мо тив них  
актив но сти у про шлој годи
ни, које ће се наста ви ти и у 
овој има ла је и Тури стич ка 
орга ни за ци ја Ириг. Они су 
уче ство ва ли на број ним сај
мо ви ма где су пред ста вља
ли тури стич ке потен ци ја ле 
ири шке општи не, а ура ди
ли су и ката лог тури стич ке 
пону де Ири га и бање Врд
ник.

Успо ста вље на је и добра 
сарад ња са Тури стич ком 
зајед ни цом кан то на Тузла 
коју су Ири жа ни у мају и 
посе ти ли, а пла ни ра се и 
штам па ње гастро ном ске и 
вин ске кар те ири шке општи
не, али и отва ра ње Инфо 
цен тра у Врд ни ку.

С. Џ.
Сед ни ца СО Ириг

Одбор ни ци ири шке скуп шти не

Оли ве ра Фили по вић Про тић
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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.

ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

Отво ре на шко ла за труд ни це

При ири шком Дому здра вља 
поче ла је са радом шко ла за 
труд ни це која је зва нич но отво

ре на 25. маја у при су ству Гој ка Трку ље 
из Каби не та за демо гра фи ју и попу ла
ци о ну поли ти ку и Сте ва на Кази ми ро
ви ћа, пред сед ни ка Општи не.

У овој шко ли ће буду ћи роди те љи 
моћи да се инфор ми шу о свим пита
њи ма која их инте ре су ју, али по саве те 
могу доћи и мла ди роди те љи. У ново
о тво ре ној шко ли зати че мо неко ли ко 
труд ни ца и мла дих мај ки. Међу њима 
је Биља на Пазар ски са сином ста рим 
осам месе ци. 

– Ово је  моје прво дете, ја нисам 
ишла у шко лу роди тељ ства јер је тада 
није било, али сва ка ко ћу сада дола
зи ти по савет.  Сва ка ко да пуно зна чи  
када могу да дођем  и да се  поса ве
ту јем са нашом док тор ком – каже ова 
мла да мај ка.

По оби ла ску шко ле за труд ни це одр
жа на је и кон фе рен ци ја за нови на ре 
на којој је дирек тор ка Дома здра вља 
Ириг, др Биља на Мило ше вић иста
кла да су истра жи ва ња пока за ла да 
се жене лак ше опре де љу ју за дру ги 
поро ђај, уко ли ко са првим нису има ле 
про бле ма или има ју пози тив на иску
ства. 

– Наша шко ла је ту  да их пси хич
ки и физич ки при пре ми за тај дога ђај. 
Да би се дете поди гло нису  потреб ни 
само роди те љи, него цела зајед ни ца 
и овај про је кат је и  настао као ини
ци ја ти ва  локал не само у пра ве, Дома 
здра вља и Каби не та  за демо гра фи ју 
и попу ла ци о ну поли ти ку – каже дирек
тор ка др Биља на Мило ше вић која је 
дода ла да су  лане у ири шкој општи ни 
рође не 53 бебе.

Гој ко Трку ља је под се тио да је лане  
сред ства за отва ра ње шко ла доби

ло пет вој во ђан ских општи на и међу 
њима је био и Ириг. 

– Он је добар при мер оста лим 
локал ним само у пра ва ма како функ
ци о ни ше уве за ност инсти ту ци ја на 
лока лу, Дом здра вља и локал на само
у пра ва која је апли ци ра ла и пока за
ли су висок сте пен струч но сти. Наш 
каби нет ће и ове годи не наста ви ти да 
суфи нан си ра мере попу ла ци о не поли
ти ке, али ове годи не има мо пет пута 
више нов ца тако да пози вам и ири шку 
општи ну да се јави на јав ни позив и 
пока жу заин те ре со ва ност за реша ва
ње  овог про бле ма – пору чио је Гој ко 
Трку ља.

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не је рекао  да су они, као и 
сама држа ва,  опре де ље ни  за реа

ли за ци ју мера  за под сти цај рађа ња 
пого то во у малим сре ди на ма. 

– Ако  на томе не ради мо, неће нас 
бити у наред ном пери о ду. Ми већ дужи 
низ годи на даје мо помоћ роди те љи ма 
за прво ро ђе но дете, а од ове годи не 
доне ли смо одлу ку да даје мо јед но
крат ну помоћ за прво, дру го, тре ће и 
четвр то  дете, а код тре ћег и четвр тог 
има још додат них под сти ца ја, као што 
је  бес пла тан вртић и неке дру ге ства
ри. Са Домом здра вља смо опре де
ље ни да кон ку ри ше мо за све кон кур се 
пре ма дру гим струк ту ра ма, ми ћемо се 
сва ка ко јави ти и на наред не кон кур се 
јер нам тре ба доста ства ри, пого то во 
за педи ја три ју, гине ко ло ги ју и ову шко
ли цу  каже пред сед ник Кази ми ро вић.

Део Тима је и др Кла ра Бири њи 
Мило са вље вић која  је позва ла све 
буду ће маме и тате, као и оне који има
ју бебе да се јаве. 

– Шко ла ће орга ни зо ва ти сери ју пре
да ва ња о труд но ћи, доје њу, самом 
поро ђа ју и првим дани ма код куће а 
дру гу цели ну чине пси хич ка при пре
ма труд ни це за поро ђај, да сва ка мај ка 
иде на поро ђај рас те ре ће на, без про
бле ма – рекла је др  Бири њи Мило са
вље вић.

Сестра која ће води ти вежбе је 
Весна Мићић која је иста кла да ће се 
са сва ком труд ни цом дого ва ра ти  око  
тер ми на како њима одго ва ра  и да би 
воле ли да и оче ви дођу у ову шко ли цу.

Пси хо лог Сања Савин је пору чи ла 
да роди те љи могу да рачу на ју на сва
ку врсту помо ћи јер је роди тељ ство 
само по себи изу зет но лепо, али може 
да доне се и неке недо у ми це или стра
хо ве.

 – Ми смо ту да им помог не мо да 
се  рас те ре те када су те недо у ми це у 
пита њу – каже Сања Савин. С. Џ.

Кон фе рен ци ја за нови на ре у ири шком Дому здра вља

Биља на Пазар ски са сином
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ОКОНЧАН ШТРАЈК У МИТР О СРЕ МУ

Пости гнут дого вор
Рад ни ци митро вач

ког пољо при вред ног 
пред у зе ћа Митр о срем 

након дво днев ног штрај
ка пости гли су дого вор са 
руко вод ством фир ме у уто
рак 29. маја. Пре ма речи ма 
пред сед ни ка Само стал ног 
син ди ка та у Митро сре му, 
Сте ва на Јова но ви ћа, око 
300 рад ни ка овог митро вач
ког пред у зе ћа зах те ва ло је 
пони ште ње анек са уго во ра 
о раду који ма би рад ни ци ма 
пла те биле сма ње не од 20 
до 60 одсто, као и фор ми ра
ње нових кое фи ци је на та за 
изра чу на ва ње зара да и вра
ћа ње дуго ва фир ме пове ћа
њем про из вод ње. 

Митро срем се тре нут но 
нала зи у уна пред при пре

мље ном пла ну реор га ни за
ци је, а про бле ми су наста
ли због тога што поје ди ни 
пове ри о ци овог пред у зе ћа 

нису при хва ти ли кон вер зи
ју дуга у капи тал. Због тога, 
пред у зе ће за дуго ве пре ма 
Раз вој ном фон ду Вој во ди

не мора да обез бе ди шест 
мили о на дина ра месеч но и 
оту да поме ну та сма ње ња 
зара да. 

Како наво ди пред сед
ник син ди ка та Неза ви сност 
у Митро сре му Дра го слав 
Мар ја но вић, дого вор је 
постиг нут, а пла те ће, након 
сма ње ња од 22 одсто на јун
ској и понов них обра чу на 
кое фи ци је на та за изра чу на
ва ње зара да уз при су ство 
пред став ни ка оба син ди ка
та бити сма њи ва не лине ар
но, сви ма јед на ко. 

Гене рал ни дирек тор 
Митро сре ма Ненад Булић 
изја вио је да нема овла шће
ња да гово ри о овом дога
ђа ју. 

 Н. Мило ше вић

Сте ван Јова но вић Дра го слав Мар ја но вић

ГИБА НИ ЦИ ЈА ДА У АША ЊИ

Нај бо ља гиба ни ца из Бољев аца
У неде љу, 3. јуна, цен

трал ног дана тро днев
не мани фе ста ци је 

Гиба ни ци ја да Аша ња 2018 
мирис гиба ни це се од раног 
јутра про ши рио  селом, а 
16 удру же ња жена и еки па 
саста вље них спе ци јал но за 
ову при ли ку из пећи нач ке и 
окол них општи на, пока за ло 
је врхун ско кули нар ско уме
ће достој но јуби лар не 10. 
Гиба ни ци ја де, па се пред 
жири јем нашло чак 36 узо
ра ка овог сла сног зало га ја.

Награ да за нај бо љу гиба
ни цу на кра ју је при па ла 
гошћа ма из Боље ва ца – 
Удру же њу жена Пер ла. Дру
гу награ ду осво ји ло је УЖ 
Сур чин ке из Сур чи на, док 
је тре ћу нај бо љу гиба ни цу 
уме си ло дома ће удру же ње 
Огар чан ке из Ога ра.

У кон ку рен ци ји за нај
леп ши штанд прва награ да 
при па ла је УЖ Сре ми ца из 
Пећи на ца, дру гу награ ду 
осво ји ло је УЖ Шим нов чан
ке из Шима но ва ца, а тре ћи 
нај леп ши штанд аран жи
ра ло је УЖ Мај ка Анге ли на 
из Купи но ва. Спе ци јал ну 
награ ду за све у ку пан допри
нос орга и за ци ји ово го ди
шње Гиба ни ци ја де орга ни
за то ри су доде ли ли основ ној 
шко ли „Душан Вука со вић 
Дио ген“ из Аша ње.

Награ де је уру чио Зоран 
Вој кић, заме ник пред сед ни
ка пећи нач ке општи не, која 
је ујед но била и покро ви тељ 
мани фе ста ци је.

– Дра го ми је што је Гиба
ни ци ја да изра сла у тра ди ци
о нал ну мани фе ста ци ју која 
на нај леп ши начин про мо ви
ше нашу општи ну и из годи
не у годи ну при вла чи све 
више посе ти ла ца. Ова кве 
мани фе ста ци је увек ће има
ти подр шку локал не само у
пра ве, нагла сио је Вој кић.

Посе том су били задо вољ

ни и орга ни за то ри, Тури стич
ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци и Месна зајед ни ца 
Аша ња.

А пара лел но са так ми че
њем за нај бо љу гиба ни цу 
на бини се одви јао богат 
кул тур ноумет нич ки про
грам, па су посе ти о ци поред 
ужи ва ња у сла сним зало
га ји ма има ли при ли ку да 
ужи ва ју и у насту пи ма кул
тур ноумет нич ких дру шта ва 
Купи ник, Пећин ци, Сви тац, 
Искон и Извор Доњи Товар
ник, уче ни ка нижих раз ре да 

ашањ ске основ не шко ле са 
реци та лом и пле сним коре о
гра фи ја ма, хора уче ни ка 1. и 
2. раз ре да основ не шко ле из 
Аша ње, вокал них солист ки
ња Тео до ре Радо са вље вић 
и Ана ста си је Мак сић и вра
то лом ним вешти на ма так ми
чар ки из гим на стич ких клу
бо ва Топ Гyм и Топ фор ма.

Мани фе ста ци ја је, као и 
прет ход них 10 годи на, при
ве де на кра ју руч ком за уче
сни ке и посе ти о це који су 
при пре ми ли чла но ви Ловач
ког дру штва Аша ња.

Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки и Зоран Вој кић на јед ном од штан до ва
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Уре ђе ње оба ле
и град ске пла же
Током про шле неде ље 

поче ли су радо ви на 
уре ђе њу град ске пла

же у Срем ској Митро ви ци. 
Радо ви су се тако ђе одви
ја ли и на делу оба ле од КК 
Вала до згра де Капе та
ни је, на про сто ру на којем 
се нала зи и митров ча ни ма 
добро позна то викенд насе
ље, где су после недав ног 

висо ког водо ста ја оста ле 
вели ке коли чи не раз ли чи
тих врста отпа да. 

Заме ник начел ни ка Град
ске упра ве за сао бра ћај, 
кому нал не и инспек циј ске 
посло ве Љубо мир Вуј чић 
изја вио је да поме ну ти део 
оба ле при па да Вода ма Вој
во ди не, а да је кому нал на 
инспек ци ја била у оба ве зи 

да про блем при ја ви вла
сни ку.

– Про блем смо реши ли 
уз вели ко раз у ме ва ње Вода 
Вој во ди не, као и Водо при
вред ног пред у зе ћа Сава из 

Срем ске Митро ви це. Наша 
Град ска упра ва и Град ска 
упра ва за инфра струк ту ру, 
имо ви ну и опште посло ве 
анга жо ва ле су се са поме
ну тим фир ма ма да би се 
спре чи ло пре све га шире
ње зара зе, да би се оба ла 
естет ски уре ди ла, али и да 
би људи могли и тим путем 
да при ђу град ској пла жи и 
кори сте га као јед но лепо 
шета ли ште. Ове годи не је 
Сава више него прет ход
них годи на нане ла огром
не коли чи не муља, гра ња 
и ани мал ног отпа да. Цела 
та зона била је пре кри ве
на насла га ма од два до три 
метра, а изву че но је ско
ро хиља ду куб них мета ра 
отпа да. Дра го ми је да ће 
сада овај део гра да бити у 
јед ном при стој ном ста њу, 
јер оба ла реке Саве пред
ста вља један од сим бо ла 
Срем ске Митро ви це – рекао 
је Вуј чић. 

Пре ма њего вим речи ма, 

Радо ви на Сави

Вин ко Бушље та и Јеле на Фили по вић
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на овом делу оба ле врши ће 
се, као и рани је, риго ро зна 
кон тро ла плов них обје ка та, 
пре све га по пита њу посе
до ва ња тан ко ва за фека ли
је, обзи ром да се низ вод но 
од викенд насе ља нала зи 
град ска пла жа на којој у 
току лет ње сезо не бора ви и 
по неко ли ко хиља да купа ча. 

Вин ко Бушље та, кам пер 
који чита во про ле ће, лето 
и јесен про во ди у викенд 
насе љу на Сави, изја вио је 
да је отпад на овом делу 
оба ле људи ма који овде 
сва ко днев но дола зе или 
шета ју пред ста вљао вели ки 
про блем. 

– Ово је цен тар гра да, 
шета ли ште. То је нај леп
ши део Митро ви це и добро 
је што се неко сетио да се 
то уре ди. Сада ће људи 
моћи да дођу, да про ше
та ју... Овде је и смр де ло, 
било је црко ти на, пацо
ва, зми ја. Сав отпад који је 
Сава носи ла ту је оста јао. 
До сада је чистио сва ко за 
себе, како коме одго ва ра, а 
ова кво уре ђе ње нам је сада 
врло зна чај но – каже Вин
ко, док њего ва ком ши ни ца 
из кам па Јеле на Фили по вић 
дода је да ће ово чишће ње 
можда ути ца ти и на оста
ле кам пе ре да само и ни ци
ја тив но редов но одр жа ва ју 
овај про стор. 

Да су ови радо ви врло 
зна чај ни уви део је и пред
сед ник Једри ли чар ског клу
ба Сир ми јум Љуби ша Ата
нац ко вић. Сплав и мари на 
овог клу ба нала зе се тако ђе 
у овом делу оба ле, и једри
ли ча ри ма је при лаз клу бу 
због вели ке коли чи не отпа
да тако ђе био оте жан. 

Н. Мило ше вић

Љубо мир Вуј чић

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.

СЕМИНАР У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Стање репро дук тив ног 
здра вља становништва
У поне де љак, 4. јуна, у 

Град ској кући у Срем
ској Митро ви ци одр

жан је семи нар на којем су 
пред став ни ци Инсти ту та за 
јав но здра вље Срби је „Др 
Милан Јова но вић Батут“ 
упо зна ли при сут не са основ
ним инфор ма ци ја ма о 
закон ској регу ла ти ви и ста
њу сек су ал ног и репро дук
тив ног здра вља ста нов ни
штва. 

Начел ник Град ске упра ве 
за соци јал ну и здрав стве ну 
зашти ту Воји слав Мир нић 
иста као је важност ове теме 
за здра вље ста нов ни штва. 

– Ова тема ће сигур но 
бити део пла на јав ног здра
вља који изра ђу је рад на 
гру па и савет за здра вље. 
При ча на ову тему изу зет но 
је важна за мла де гене ра ци
је које тре ба да бри ну о 
свом репро дук тив ном здра
вљу и сек су ал но сти и тре ба 

да им слу жи за наук. Град 
Срем ска Митро ви ца ће ова
кве акци је спро во ди ти и у 
наред ном пери о ду – рекао 
је Мир нић.

Др Бран ка Мал ба шић, 
помоћ ни ца дирек то ра за 
меди цин ска пита ња у Заво

ду за јав но здра вље Срем
ска Митро ви ца, изја ви ла је 
да су ова кве акци је посеб но 
важне у дана шњем добу 
које нам доно си стал ни пад 
ната ли те та и пове ћа ње про
сеч не ста ро сти ста нов ни
штва.  Н. М.

Воји слав Мир нић Др Бран ка Мал ба шић

РЕФОР МА ПОРЕ ЗА НА ИМО ВИ НУ У СРЕМ СКОЈ МИТР О ВИ ЦИ 

Попис непо крет но сти

У поне де љак 4. јуна, на тери то ри ји Гра
да Срем ска Митр о ви ца почео је попис 
имо ви не у скло пу про јек та Рефор ма 

поре за на имо ви ну. Циљ про јек та је ажу ри
ра ње базе података о имо ви ни на коју се 
напла ћу је порез како би се у базу укљу чи ла 
до сада непри ја вље на имо ви на. У наред ној 
фази про јек та биће раз ви ја ни моде ли ула
га ња сред ста ва при ку пље них од поре за на 
имо ви ну у оне сре ди не где је при ку пљен.

Про је кат  Рефор ма поре за на имо ви ну 
финан си ра Швај цар ска кан це ла ри ја за раз
вој и сарад њу (СДЦ) и кроз њега ће око 40 

локал них само у пра ва у целој Срби ји доби
ти при ли ку да ажу ри ра сво је базе пода та
ка о некрет ни на ма, и тиме пове ћа обу хват 
напла те поре за на имо ви ну. Цео про је кат 
вре дан је шест мили о на фра на ка и у пот пу
но сти га финан си ра Швај цар ска кан це ла ри
ја за раз вој и сарад њу СДЦ. 

Пет нај у спе шни јих локал них само у пра ва 
од оних који су укљу че не у про је кат, поде
ли ће бес по врат ни наград ни фонд од мили
он фра на ка, који је обез бе ди ла швај цар ска 
вла да.

С. Ц.
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ИНФРА СТРУК ТУР НО ОПРЕ МА ЊЕ РАД НЕ ЗОНЕ У СИБА ЧУ

Отва ра ње вра та 
новим инве сти то ри ма

Општин ско веће Општи не Пећин ци на 
сед ни ци, која је одр жа на 31. маја, 
изме ђу оста лог, доне ло је одлу ку о 

доно ше њу пла на детаљ не регу ла ци је рад
не зоне у Сиба чу – изме не и допу не детаљ
не регу ла ци је рад них зона и одлу ку о изра
ди пла на детаљ не регу ла ци је везне ули це 
изме ђу ули ца Бра ће Вида ко ви ћа и Посав
ског одре да и међу ме сне ауто бу ске ста ни це 
у Пећин ци ма.

Како је обра зло жио пред сед ник општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, обе одлу ке су 
вео ма зна чај не не само за Пећин ча не, него 
и за све ста нов ни ке општи не.

– У пита њу су две вео ма зна чај не одлу ке 
које има ју за циљ побољ ша ње усло ва живо
та свих ста нов ни ка наше општи не. Иако 
општи на Пећин ци има нај ма њи број неза по
сле них лица у Сре му, ипак је један од при
о ри те та нашег локал ног руко вод ства при
вла че ње инве сти то ра и ства ра ње усло ва 
за отва ра ње нових рад них места, а самим 

тим и сма ње ње бро ја неза по сле них лица. 
Уко ли ко одбор ни ци Скуп шти не општи
не Пећин ци усво је нашу одлу ку о пла ну 
детаљ не регу ла ци је рад не зоне у Сиба чу, 
ми директ но отва ра мо вра та новим инве
сти то ри ма који ће ула га ти у нашу општи ну а 
самим тим отва ра ју се и нова рад на места, 
што ће омо гу ћи ти нашим гра ђа ни ма ства ра
ње, пре све га, бољих усло ва за живот, иста
као је Трбо вић.

Пред сед ник Трбо вић нагла сио је зна чај и 
дру ге доне те одлу ке о изра ди пла на детаљ
не регу ла ци је везне ули це и изград ње међу
ме сне ауто бу ске ста ни це у Пећин ци ма, чије 
ће усва ја ње од стра не Скуп шти не омо гу ћи
ти реа ли за ци ју про јек та и изград њу везне 
ули це  асфал ти ра ње, изград њу ауто бу ске 
ста ни це и уре ђе ње самог про сто ра, што ће 
реши ти више го ди шњи про блем Пећин ча на 
и умно го ме олак ша ти сао бра ћај кроз цен
тар Пећи на ца а ујед но и регу ли са ти пита ње 
ауто бу ских ста ја ли шта. 

Мр Жељ ко Трбо вић

ПРЕ ВОЗ
СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА

Регре си ра ње 
тро шко ва

29. маја, на све ча но сти 
пово дом пот пи си ва ња уго
во ра са пред став ни ци ма 
локал них само у пра ва са 
тери то ри је АП Вој во ди не, 
које су путем кон кур са 
оства ри ле пра во на сред
ства за регре си ра ње пре во
за уче ни ка сред њих шко ла, 
у вред но сти од 182 мили о на 
дина ра, међу 44 општи не 
нашла се и општи на Пећин
ци, којој је за ову наме ну 
доде ље но 1,6 мили о на 
дина ра.

На све ча но сти се обра тио 
пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић, који је 
том при ли ком рекао је да је 
ово зна ча јан про грам који 
Покра јин ска вла да реа ли зу
је, јер се њим, како је навео, 
шаље пору ка подр шке уче
ни ци ма који су ода бра ли 
шко ло ва ње изван места у 
који ма живе.

– Пока за ли смо спо соб
ност да инве сти ра мо у обра
зо ва ње, те да у одно су на 
јача ње наших финан сиј ских 
капа ци те та за то издва ја мо 
све више сред ста ва и то ће 
оста ти један од при о ри те та 
Покра јин ске вла де, рекао је 
пред сед ник Миро вић.

Пот пред сед ник Покра јин
ске вла де и покра јин ски 
секре тар за упра ву, про пи се, 
наци о нал не мањи не – наци
о нал не зајед ни це, Михаљ 
Њилаш, рекао је да је овај 
кон курс само један у низу 
пока за те ља кон ти ну и ра не и 
пло до но сне сарад ње изме
ђу локал них само у пра ва и 
покра јин ских вла сти.

У име општи не Пећин ци 
уго вор је пот пи сао пред сед
ник општи не мр Жељ ко 
Трбо вић.

– У општи ни Пећин ци 
има мо 292 сред њо школ ца 
који се шко лу ју на тери то ри
ји Вој во ди не и за ту наме ну 
смо од Покра јин ске вла де 
доби ли 1,6 мили о на дина ра, 
али ми има мо бли зу 500 
сред њо шко ла ца који ма 
регре си ра мо тро шко ве пре
во за и за ту наме ну из 
општин ског буџе та издва ја
мо укуп но 15 мили о на. Свим 
сред њо школ ци ма се регре
си ра ју тро шко ви пре во за 15 
одсто а по кон кур су у пуном 
изно су регре си ра мо пут не 
тро шко ве 242 сред њо школ
ца. Због све га тога ова 
помоћ коју смо доби ли од 
Покра јин ске вла де добро ће 
нам доћи, изја вио је први 
човек пећи нач ке општи не.

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

150 сло бод них места
И ове годи не сред ња Тех нич ка шко ла 

„Милен ко Вер кић Неша“ у Пећин ци ма 
нуди широк избор обра зов них про фи ла 

буду ћим сред њо школ ци ма. За наред ну школ
ску 2018/2019. годи ну у пећи нач кој шко ли при
ли ку да се обра зу је има ће 150 уче ни ка, током 
тро го ди шњег и четво ро го ди шњег шко ло ва ња.

Шест нових обра зов них про фи ла – два 
четво ро го ди шња и чети ри тро го ди шња која 
су дуал ног систе ма обра зо ва ња, пру жи ће 
при ли ку буду ћим сред њо школ ци ма да након 

завр ше ног шко ло ва ња стек ну нео п ход но 
обра зо ва ње или запо сле ње. На четво ро го ди
шњим сме ро ви ма финан сиј ски адми ни стра
тор, елек тро тех ни чар и тех ни чар меха тро ни ке 
има места за по 30 уче ни ка, док се на тро
го ди шњем шко ло ва њу за бра ва ра, тргов ца и 
инду стриј ског меха ни ча ра оче ку је по 15 нових 
уче ни ка.

Први упи сни круг је 9. и 10. јула, од 8 до 15 
часо ва, а дру ги упи сни круг је 12. јула, тако ђе 
од 8 до 15 часо ва.
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ПРВИ САЈАМ ПОР ФЕ СИ О НАЛ НЕ ОРИЈЕН ТА ЦИ ЈЕ У ДОЊЕМ ТОВАР НИ КУ

Помоћ при ода би ру зани ма ња
У Спорт ској хали у Доњем 

Товар ни ку 29. маја одр
жан први је Сајам про

фе си о нал не ори јен та ци је 
у пећи нач кој општи ни, који 
је орга ни зо ва ло Удру же ње 
„Социоеко ло гич но“ из Деча 
у сарад њи са Еду ка тив ним 
цен тром „Дисци пу лус“ а под 
покро ви тељ ством општи не 
Пећин ци. Све ча ном отва ра
њу првог Сај ма при су ство ва
ле су и Сне жа на Гагић начел
ни ца Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти и Дра га на Крстић 
начел ни ца Општин ске упра
ве општи не Пећин ци, која је 
нагла си ла да је зна чај орга
ни зо ва ња Сај ма упра во пра
ви избор сред ње шко ле и 
буду ћег зани ма ња.

– Све сни смо диле ма са 
који ма се сусре ћу основ ци и 
њихо ви роди те љи при ли ком 
ода би ра сред ње шко ле, те 
смо желе ли да их бли же упо
зна мо са про гра мом и сме ро
ви ма које нуди, не само наша 
сред ња Тех нич ка шко ла, него 
и шко ле у окру же њу, како би 
пра вил но ода бра ли буду ће 
зани ма ње јер успе шна кари
је ра почи ње добрим избо
ром сред ње шко ле. Иста кла 
бих сва ка ко зна чај дуал ног 
систе ма обра зо ва ња који је у 
нашој сред њој Тех нич кој шко
ли при су тан већ пар годи на, 
као и да су, поред раз ли чи
тих сме ро ва и зани ма ња, од 
изу зет ног зна ча ја и усло ви у 
који ма ће деца про ве сти три 
или чети ри годи не, те је ово 
при ли ка да додам да ће од 

наред не школ ске годи не уче
ни ци пећи нач ке сред ње шко
ле наста ву поха ђа ти у новој 
згра ди, рекла је Крстић.

Пре ма речи ма Руже 
Мркаљ пред сед ни це Удру
же ња „Социоеко ло гич но“, 
Сајам про фе си о нал не ори
јен та ци је је при мер добре 
прак се и сарад ње јав ног, 
при ват ног и невла ди ног сек
то ра, и резул тат је прет ход но 
реа ли зо ва не про фе си о нал
не ори јен та ци је у свим шко
ла ма пећи нач ке општи не.

– Након успе шно завр ше
них саве то ва ња и тести ра ња 
уче ни ка завр шних раз ре да 
основ них шко ла на тери то
ри ји пећи нач ке општи не на 
тему про фе си о нал не ори јен
та ци је током про те кле школ

ске годи не, дошао је ред и на 
Сајам, на којем смо, захва
љу ју ћи подр шци општи не 
Пећин ци, успе ли да оку пи мо 
сред ње шко ле, које су деци 
пред ста ви ле сво је про гра ме, 
како би им помо гли у избо ру 
буду ћег зани ма ња, јер кине
ска посло ви ца каже – бла го 
оно ме ко ради оно што воли, 
цео живот про ве де у заба ви, 
изја ви ла је Мркаљ.

Пре ко две ста уче ни ка 
завр шних раз ре да било је 
јуче у при ли ци да се бли
же упо зна са про гра мом и 
сме ро ви ма сред њих шко ла 
из Пећи на ца и окру же ња и 
тако, можда, откло не диле
ме око упи са. Десет сред
њих шко ла, уз демон стра ци
ју сво јих сме ро ва потру ди ло 

се да заин те ре су је што више 
деце за упра во сво ју сред
њу шко лу  Тех нич ка шко ла 
„Милен ко Вер кић Неша“ из 
Пећи на ца, Сред ња струч на 
шко ла „Бран ко Ради че вић“ 
из Руме, Сред ња пољо при
вред но  пре храм бе на шко
ла „Сте ван Петро вић Бри ле“ 
из Руме, Сред ња тех нич ка 
шко ла „Милен ко Брзак Уча“ 
из Руме, Сред ња шко ла „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ из Инђи
је, Тех нич ка шко ла из Ста ре 
Пазо ве, Гим на зи ја „Бран ко 
Ради че вић“ из Ста ре Пазо
ве, Еко ном ско – трго вин ска 
шко ла „Вук Кара џић“ из Ста
ре Пазо ве, Тех нич ка шко ла 
„ЗМАЈ“ из Новог Бео гра да и 
Еду ка тив ни цен тар „ Дисци
пу лус“ из Деча.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

При ку пље на рекорд на
коли чи на амба ла же
Акци ја при ку пља ња амба ла жног 

отпа да, коју већ четвр ту годи ну 
заре дом орга ни зу је Удру же ње 

пољо при вред них про из во ђа ча општи не 
Пећин ци у сарад њи са удру же њем воде
ћих свет ских про из во ђа ча сред ста ва за 
зашти ту биља у Срби ји СЕЦ ПА, ове 
годи не је пости гла рекорд не резул та те у 
нашој општи ни.

По речи ма Саве Попо ви ћа, коор ди на
то ра СЕЦ ПА, у свим насе љи ма пећи нач
ке општи не се зна чај но пове ћао број 
пољо при вред ни ка који су узе ли уче шћа 
у акци ји, тако да је ове годи не при ку
пље но 1.314 кило гра ма амба ла жног 
отпа да, што је рекорд у одно су на прет
ход не годи не.

Пред сед ни ца пећи нач ког удру же ња 
пољо при вред ни ка Мари ја на Панић каже 
да је задо вољ на што види да се, из 
годи не у годи ну, код наших пољо при
вред ни ка мења свест о зна ча ју очу ва ња 
здра ве живот не сре ди не и што су ово га 
пута у акци ји при ку пља ња амба ла жног 
отпа да уче ство ва ли пољо при вред ни 
про из во ђа чи из 14 насе ља пећи нач ке 
општи не.

– Ове годи не су изо ста ли само пољо
при вред ни ци из Деча, али ја веру јем да 
ће се наред не годи не и они укљу чи ти у 
акци ју. Један од раз ло га бољег одзи ва 
него прет ход них годи на је и тај што смо 
ове годи не за оба ве шта ва ње пољо при
вред ни ка о акци ји има ли на рас по ла га

њу и СМС сер вис, који је наше удру же
ње уве ло пре неко ли ко месе ци и чији 
број кори сни ка непре кид но расте. У 
овом тре нут ку има мо пре ко 300 кори
сни ка овог сер ви са путем којег пољо
при вред не про из во ђа че оба ве шта ва мо 
о свим кон кур си ма за под сти цај на сред
ства која обез бе ђу ју репу блич ка и покра
јин ска вла да, као и о еду ка ци ја ма и 
акци ја ма које орга ни зу је мо, рекла је 
Панић и дода ла да је све што је потреб
но да би пољо при вред ник постао кори
сник СМС сер ви са, то да свра ти до про
сто ри ја Удру же ња пољо при вред них про
из во ђа ча, у Ули ци Сло бо да на Баји ћа бр 
5 у Пећин ци ма, и да оста ви сво је подат
ке.
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ДАНИ МАТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Прослава испита зрелости
Про шле неде ље митро вач ки Град

ски трг кра си ли су ско ро сва ког 
дана мату ран ти сред њих шко ла. 

Насме ја ни, срет ни и вид но узбу ђе ни 
про шле сре де су се испред Град ске 
цркве оку пи ли мату ран ти меди цин ске 
шко ле ,,Дра ги ња Ник шић“. Подр шку су 
им  пру жи ли роди те љи, при ја те љи  
који су  их је са поно сом испра ти ли на 
про сла ву мату ре.

Након што су сви мату ран ти при сти
гли усле ди ла је шет ња од цркве па све 
до Град ског трга, а онда и сли ка ње на 
пла тоу испред Музе ја у Град ском пар
ку. У раз го во ру за М нови не митро вач
ки матур нти су нам откри ли шта оче ку
ју од про сла ве и какви пла но ве има ју 
за будућ ност.

Алек сан дар Бро цић мату рант са 
општег сме ра у сред њој меди цин ској 
шко ли „Дра ги ња Ник шић“ је иста као да 
оче ку је да ће се добро про ве сти на 
про сла ви мату ре.

– Искре но имам вели ка оче ки ва ња 
зато што су се уче нич ки пар ла мен ти 
доста тру ди ли и сви оста ли над ле жни 
у шко ли око орга ни за ци је мату ре. Оче
ку јем да се сви лепо про ве де мо и да 
нам ово вече оста не у сећа њу као нај
леп ше вече. Као и увек дру штво ће ми 
недо ста ја ти али сви ћемо се ми сре та
ти мање више у Митро ви ци.Упи су јем 
ФТН, не наста вљам меди ци ну – рекао 
је Алек сан дар Бро цић

Сне жа на Чор та но вач ки мату рант са 
сме ра лабо ра то риј ски тех ни чар је 
иста кла да оче ку је леп про вод.

– Надам се да ће бити лепо. Дру
штво ми баш и неће пуно фали ти јер 
се нисмо нешто лепо сла га ли. Што се 
тиче даљег шко ло ва ња пла ни рам да 
упи шем Вишу шко лу у Зему ну – каже 
Сне жа на Чор та но вач ки

Дар ко Јев тић мату рант са општег 
сме ра исти че да оче ку је добар про вод 
и весе лу атмос фе ру на про сла ви.

– Оче ку јем за крај да изву че мо неку 
поу ку из овог четво ро го ди шњег шко ло
ва ња. Дру штво ће ми фали ти, и те 
неке наше шале и поша ли це које смо 
има ли за ове чети ри годи не и ако смо 
се некад сва ђа ли ја сам то забо ра вио 
и веру јем да ћемо се и даље виђа ти. 
Упи су јем Вишу здрав стве ну шко лу у 
Зему ну, смер нутри ци о ни стадије те ти
чар, кре ну ћу у том сме ру а где ћу завр
ши ти то ћемо виде ти – каже Дар ко 
Јев тић 

И за крај пита ли смо и про фе со ри цу 
Јеле ну Радо ше вић која у меди цин ској 
шко ли „Дра ги ња Ник шић“ пре да је 
стуч не пред ме те да ли ће јој фали ти 
уче ни ци.

– Сви наши уче ни ци нас и по завр
шет ку шко ле и даље посе ћу ју тако да 
ћемо наста ви ти да се дру жи мо без 
 об зи ра на то што је крај – рекла је 
Јеле на Радо ше вић.

Андреа Димић

Окупљање матураната

Александар БроцићСнежана Чортановачки Дарко ЈевтићЈелена Радошевић
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ЕРДЕ ВИК: СРЕМ СКА КУЛЕ НИ ЈА ДА

Кулен Лема ји ћа нај бо љи

Срем ска куле ни ја да, у орга ни за
ци ји При вред не комо ре Срби
је, Срем ске при вред не комо ре, 

Општи не Шид, шид ске Тури стич ке 
орга ни за ци је и Кул тур нообра зов ног 
цен тра, као и Месне зајед ни це Ерде
вик, већ 19. пут одр жа на је у субо ту, 2. 
јуна, у Ерде ви ку. Ову тра ди ци о нал ну 
мани фе ста ци ју и ове годи не посе ти ло 
је више хиља да људи из свих кра је
ва наше земље, а и шире, који су на 
десе ти на ма штан до ва могли да купе 
и дегу сти ра ју нај бо ље срем ске месне 
пре ра ђе ви не, као и сире ве, мед и вина 
дома ћих про из во ђа ча. 

Мани фе ста ци ју су све ча но отво ри
ли секре тар Удру же ња инду стри је у 
При вред ној комо ри Вој во ди не Зоран 
Трпов ски, помоћ ник покра јин ског 
секре та ра за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство Мило рад Малић, 
пред сед ник општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, као и пред сед ник Саве
та месне зајед ни це Ерде вик Зоран 
Машић. 

Пре драг Муј кић, дирек тор Срем ске 
при вред не комо ре, изја вио је да је 
циљ При вред не комо ре што се тиче 
ове мани фе ста ци је про мо ци ја куле на 
и њего вих про из во ђа ча.

– Ако узме мо у обзир да је кулен 
само финал ни про из вод у лан цу који 
обу хва та и про из во ђа че сточ не хра не, 
земљо рад ни ке и про из во ђа че зачи на, 
и ако види мо да ову мани фе ста ци ју 

оби ђе пре ко седам хиља да посе ти ла
ца и да се ови про из во ди нађу на мени
ји ма нај бо љих ресто ра на и хоте ла у 
Срби ји, може мо сло бод но да каже мо 
да је ово про мо ци ја и цело куп не наше 
при вре де – изја вио је Муј кић. 

Пред сед ник општи не Шид Пре драг 
Вуко вић рекао је да је ова мани фе ста
ци ја вели ка ствар за наше пољо при
вред не про из во ђа че и да ће се општи

на Шид и даље тру ди ти да пома же 
пољо при вред ну про из вод њу. 

Апсо лут ни побед ник ово го ди шње 
Срем ске Куле ни ја де је међу 112 при
сти глих узо ра ка, као и прет ход не годи
не, поро ди ца Лема јић. У кате го ри ја ма 
у при род ном и вештач ком цре ву, кулен 
који се про из во ди у овом газдин ству и 
ове годи не пока зао се као апсо лут но 
нај бо љи. Пре драг Лема јић, осни вач 
целе ове тра ди ци је у поро ди ци, рекао 
је да је у овом послу нај ва жни ја љубав, 
коју је он пре нео и на сво је наслед ни
ке. 

– Почео сам са уја ком, када сам 
имао десе так годи на. Овде тада није 
било вели ких дога ђа ја, и сви смо чека
ли сви њо ко љу. Свом ста ри јем уну ку 
сам купио нож када је имао две годи
не, а када се куле ње ски да из пушни це 
он их пре но си по два. Бит но је да их 
од малих ногу заин те ре су је те – изја
вио је Пре драг Лема јић и додао да су 
ове годи не доби ли под сти цај од Вла де 
Вој во ди не од два и по мили о на дина
ра, које ће уло жи ти у побољ ша ње ква
ли те та сво јих про из во да. Тако ђе, Пре
драг је иста као да је у њихо вом послу, 
при ли ком пре ра де меса, нај ва жни је 
одр жа ва ње хиги је не. 

Мани фе ста ци ја је про пра ће на бога
тим кул тур ноумет нич ким про гра мом, 
а завр ше на је кон цер том рок гру пе 
Гене ра ци ја 5.

Н. Мило ше вић
Пре драг Муј кић

Пре драг Вуко вић на победничком штанду
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ХОБИЈИ И ИНТЕРЕСОВАЊА

Чувар времена
из Сремске Митровице
Када је реч о сато ви ма, до сада смо 

гово ри ли о људи ма који их попра
вља ју. Том при ли ком сазна ли смо 

да су честе муште ри је сај џи ја колек ци
о на ри, људи који се са стра шћу инте ре
су ју за ско ро сва ки комад овог пред ме
та.

Један од њих је и Дејан Киш, вла сник 
јед не ауто пе ри о ни це и колек ци о нар са 
Ста рог моста у Срем ској Митро ви ци. 
Како каже, колек ци о нар ством се бави 
око шест годи на, а ову страст открио је 
захва љу ју ћи свом оцу. 

– Никад у живо ту нисам носио сат, 
нити ме то нешто зани ма ло. Имаш на 
мобил ном теле фо ну. Међу тим, ћале ми 
је дао један сат. Ја она ко погле дам, 
сви део ми се. Видим није неки без 
везе, Рек сал. Онда сам мало погле дао 
на интер не ту, на Купујемпродајем и 
слич ним сај то ви ма и мало по мало, 
купим један, дру ги, тре ћи... и онда је то 
тако кре ну ло. Гле дао сам да буду што 
ста ри ји, а зани ма ју ме ауто ма ти ци и 
сато ви на нави ја ње, они има ју душу – 
каже Дејан. 

У сво јој колек ци ји има око 70 при ме
ра ка, а како каже, има и неко ли ко џеп
них сато ва. Нај ста ри ји у њего вој колек
ци ји је сат мар ке Ело га, који је про из ве
ден три де се тих годи на про шлог века. 
Ови сато ви су у том пери о ду били врло 
попу лар ни у Евро пи, а данас се више 
не про из во де.

При мер ци до којих Дејан дође углав
ном буду ста ри и мора ју на сер вис, па 
је у неко ли ко навра та поку шао и сам да 
нау чи да их попра вља, али није успео.

– Читао сам и књи ге, тра жио по 
интер не ту, али нисам успео. Ипак су ту 
неки струч ни изра зи, а тре ба и доста 
вре ме на да се нешто нау чи, то је занат. 
Кад рас кло пиш сат, ту буде и око 500 
дело ва. Није то нима ло јед но став но – 
каже он.

Деја на тре нут но нај ви ше зани ма ју 

сато ви мар ке Сеи ко. Неке сато ве је 
добио у раз ме ни, неке као поклон, а 
неке је нару чи вао из ино стран ства. У 
почет ку је саку пљао ско ро све сато ве, 
а онда је почео да сужа ва избор, и у 
том тре нут ку је про дао нај ви ше сато ва 
који му више нису били потреб ни. 
Поред сато ва мар ке Сеи ко, фоку си рао 
се и на руске вој не сато ве, нај ви ше 
мар ке Восток.

Посе ду је сато ве пре ко којих може да 
пре ђе тенк, а да се не оште те, коман
дир ске, Амфи би је, а можда и нај за ни
мљи ви ји при ме рак који има јесте руч ни 
сат руског и совјет ског вој ног пило та и 
инструк то ра лете ња Вик то ра Пуга чо ва, 

чове ка свет ски позна тог по чуве ном 
мане вру „Пуга чо вље ва кобра“. Сва ки 
при ме рак који посе ду је има неку сво ју 
при чу, а успео је да дође и до сата који 
је његов при ја тељ годи на ма рани је 
изгу био. 

На сато ви ма које наба ви, само стал но 
поли ра и сре ђу је кући шта и ста кла, а 
тре нут но све поправ ке ради у сарад њи 
са локал ним сај џи ја ма. Како каже, 
човек мора да има неки хоби како би му 
живот био испу ње ни ји, а да је то исти
на, у при лог гово ри и чиње ни ца да се и 
његов брат бави колек ци о нар ством, 
само не сато ва, него лула. 

Н. Мило ше вић

Дејан Киш

Део Дејанове колекције Најстарији примерак у колекцији
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Рум ски Поле та рац је по четвр ти пут, 
28. маја, орга ни зо вао мани фе ста
ци ју Завр ти точак чији је основ ни 

циљ про мо ци ја поро ди це и дру же ње 
роди те ља, дека и бака са децом. 

Ово је сва ка ко била мани фе ста ци
ја која је оку пи ла можда и нај ве ћи број 
мали ша на до сада, пре ко 400, који су, 
зави сно од узра ста вози ла бици кле, 
роле ре, тро ти не те, а нај мла ђе су роди те
љи гура ли у коли ци ма.

Мла ђи су вози ли од малог пар ка, а ста
ри ји од згра де Дома ЈНА.

Јеле на Цико та, меди цин ска сестра
вас пи тач је члан Мар ке тин шког тима 
Поле та рац и каже да се овом мани
фе ста ци јом обе ле жа ва и Свет ски дан 
поро ди це који је био 15. маја, али су се 

актив но сти тада одло жи ле због лоших 
вре мен ских усло ва. 

У име локал не само у пра ве мали ша не 
и њихо ве роди те ље је поздра вио Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО Рума. 

– Ова сјај на мани фе ста ци ји сла ви 
поро ди цу, на којој почи ва наша циви ли за
ци ја. Потреб но је данас, више него ика
да, да се држи мо зајед но, да се дру жи мо, 
да се осла ња мо на прин цип међу ге не ра
циј ске соли дар но сти, на коме се засни
ва сва ки раз вој и напре дак. На локал ној 
само у пра ви је да се потру ди да ство ри 
окру же ње у коме ће деца мир но и без
бри жно одра ста ти, игра ти се, обра зо ва ти, 
а на нама сви ма зајед но је да негу је мо 
поро дич не вред но сти – иста као је Сте ван 
Кова че вић.

Ову лепу и весе лу мани фе ста ци ју 
је подр жао и рум ски Дом здра вља. Др 
Вален ти на Тра ви ца је нагла си ла важност 
про мо ци је здра вог начи на живо та, пра
вил не исхра не, физич ке актив но сти и 
пре вен тив них пре гле да. Мани фе ста ци ји 
се при кљу чио и рум ски Црве ни крст чији 
су волон те ри на Град ском тргу ани ми ра
ли и заба вља ли мали ша не.

У музич ком делу про гра ма је уче ство
вао позна ти рум ски бенд „Фре ди Кру гер“ 
који је, и поред застра шу ју ћег име на, овај 
пут сви рао нај ве ће дечи је хито ве  док су 
мали ша ни уз њих игра ли и пева ли.

Поле та рац је мани фе ста ци ју Завр ти 
точак орга ни зо вао у сарад њи са Удру же
њем Спорт за све – Мост, док је покро ви
тељ била локал на само у пра ва. С. Џ.

ФЕСТИВАЛ ЈЕДНОМИНУТНОГ ФИЛМА У РУМИ

Приказано 116 филмова 
Међу на род ни фести вал јед но ми

нут ног фил ма „Мистер Вор ки“, 
пети по реду, одр жан је од 1. до 3. 

јуна у рум ском Кул тур ном цен тру. Овај 
фести вал се одр жа ва у знак сећа ња на 
позан тог холи вуд ског филм ског мон та
же ра, режи се ра и про фе со ра Слав ка 
Вор ка пи ћа који је дав не 1894. годи не 
рођен у Добрин ци ма. Љуби те љи фил ма 
могли су током две так ми чар ске фести
вал ске вече ри да погле да ју чак 116 јед
но ми нут них фил мо ва које је за њих, од 
при сти глих 350, ода брао селек тор Мар ко 
Костић. Ови фил мо ви су дела ауто ра из 
34 земље, а нај ви ше их је било са еко ло
шким и анти рат ним тема ма. У жири ју су 
били Нина Крој цин гер из Аустри је, 
Ведран Шувар из Хрват ске и Сен ка 
Дома но вић из Срби је.

Пети Међу на род ни фести вал је отво
рио Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума који је иста као да је овај фести вал 
зна ча јан за рум ску општи ну, јер чува 
успо ме ну на Слав ка Вор ка пи ћа. 

– Фести вал је про зор рум ске кул тур не 
публи ке у свет, али и потвр да да Рума 
никад није била палан ка, већ отво ре на 
гра ђан ска сре ди на – рекао је Сте ван 
Кова че вић. 

Пре првог так ми чар ског дела насту пи
ли су и чла но ви ГТО „Бран ко Ради че вић“ 
који су при год но, изве ли и неко ли ко 
позна тих филм ских музич ких тема. 

Гран При 5. Фести ва ла Мистер Вор ки 
при пао је иран скоим режи се рима Неги ну 

Амин за де ху и Моха ма дре зу Кеша вар зу. 
Награ да за нај бо љи стра ни филм је 
доде ље на Џеми Риг из Вели ке Бри та ци
је, док су награ де за нај бо љи дома ћи 
филм доби ла два фил ма „Доле“ аутор ке 
Кри сти не Тице и „Блу Ден јуб“ Срђа на 
Шаро ви ћа. 

Пре ма одлу ци жири ја публи ке нај бо
љи је филм „Инстру мент“ Абе ди на Моха
ма ди ја из Ира на.

У окви ру пра те ћих про гра ма при ка за на 
су и два до сада неви ђе на фил ма Слав
ка Вор ка пи ћа, то је анга жо ва ни филм 
сни ман у доба депре си је у Аме ри ци под 
нази вом „Мили о ни нас“, а дру ги је дуго
ме тра жни доку мен тар ни филм „Москва 
узвра ћа уда рац“ из 1942. годи не, први 
совјет ски филм који је добио Оска ра, а 
Слав ко Вор ка пић је био мон та жер.

Ове годи не тема фести ва ла је била 
Филм и рево лу ци ја тако да је при ка зан и 
филм „Ја, Куба“, један култ ни филм сни
ман после побе де рево лу ци је на Куби.

Покро ви те љи фести ва ла су Мини стар
ство кул ту ре и јав ног инфор ми са ња и 
рум ска општи на, а „Вор ки тим“ га је орга
ни зо вао уз помоћ свих рум ских уста но ва 
кул ту ре и МЗ Добрин ци.

С. Џ.

УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“ РУМА

Вртео се точак на рум ском тргу

Отва ра ње фести ва ла: Сте ван Кова че вић
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„Град буна и рато ва, нов ца и глад
них годи на, кужних епи де ми ја и 
разор них пожа ра, град вештих људи, 
који су увек воле ли живот, иако су га 
позна ва ли и с лица и с налич ја [...] У 
које год доба дана и са кога год узви
ше ња баци те поглед на Сара је во, ви 
увек и нехо ти це поми сли те исто. То 
је град. Град који и дотра ја ва и уми
ре, и у исто вре ме се рађа и пре о
бра жа ва“ (ИвоАндрић, 1973).

Сара је во се нала зи у цен трал ном 
делу Босне и Хер це го ви не. Сре ди

шњи дело ви гра да су сме ште ни у 
ком по зит ној Сара јев ској котли ни, 
која се пру жа од исто ка пре ма запа
ду и окон ча ва се у Сара јев ском 
пољу. Град окру жу ју пла ни не Јахо
ри на, Бје ла шни ца, Игман и Тре бе
вић. Назив Сарајево, пре ма речи ма 
Абду ла ха Шка љи ћа: „настао је по 
узо ру на сло же ни це Сме де ре во, 
Кра ље во, Попо во, Мири је во, Трно во 
(сло же ни ца) итд. Тур ски назив за 
Сарајево је Saray-Bosna, али се у 
јед ној од нај ста ри јих босан ских 

вакуф на ма, у вакуф на ми Мустај
бега Скен дер па ши ћа из 1517. Сара
је во нази ва и Saray-ovasi, дослов це: 
Сарајевско поље. Иако сам рани је 
засту пао да је Сара је во наста ло од 
тур. Saray-ovasi, дошао сам до 
закључ ка да је исправ ни је тума че ње 
које сам горе навео“. Ради посве 
ори јен тал ног изгле да, град је нази
ван и име ном Дамаск севера, а од 
стра не Јевре ја МалимЈерусалимом.

Сара је во је до дана шњих дана 
остао један од нај ин спи ра тив ни јих 

САРА ЈЕ ВО

Огњи ште рато ва и
цвет међу гра до ви ма

Тешко је
људи ма да

копа ју по рана-
ма. Још увек

су све же...
Сара је во је
пре тр пе ло
нео спор но

сна жне губит ке, 
који нису

упам ће ни још 
отка ко је принц 
Еуген Савој ски 

крв нич ки
спа лио читав 

град. Сара је во
је горе ло и

деве де се тих... 
Горео је град, 

али су горе ле и 
људ ске душе, 

што од беса, 
што од

неиз мер ног бола
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гра до ва. Опе ван је мно го пута, како 
у естет ски реле вант ној лите ра ту ри, 
тако и у песма ма попу лар них музи
ча ра. Често је пред мет раз го во ра, а 
о њему бесе ди и ста ро и мла до. 
Људи из наших кра је ва, који нај ви ше 
о Сара је ву зна ју и који су из вла сти
тих иску ста ва фор ми ра ли мишље ње 
о овом босан ском гра ду, нерет ко са 
одре ђе ном дозом мелан хо ли је при
по ве да ју о њему. Тешко је људи ма 
да копа ју по рана ма. Још увек су 
све же... Сара је во је пре тр пе ло нео
спор но сна жне губит ке, који нису 
упам ће ни још отка ко је принц Еуген 
Савој ски крв нич ки спа лио читав 
град. Сара је во је горе ло и деве де се
тих... Горео је град, али су горе ле и 
људ ске душе, што од беса, што од 
неиз мер ног бола. Путу ју ћи до Сара
је ва, про ми шља ла сам о после ди ца
ма које је рат оста вио иза себе. 
Дубо ко у пам ће ње су ми се уре за ле 
речи Меше Сели мо ви ћа о Босни: 
„Ми нисмо ничи ји. Уви јек смо на 
некој међи, уви јек нечи ји мираз. Сто
ље ћи ма ми се тра жи мо и пре по зна
је мо, уско ро неће мо зна ти ко смо. 
Живи мо на раз ме ђу свје то ва, на 
гра ни ци наро да, уви јек кри ви неко
ме. На нама се ломе тала си исто ри
је као на гре бе ну“. Од саме поми сли 
на Сели мо ви ће ве речи, често сам 
осе ћа ла теско бу. До про ле ћа 2018. 
годи не, моја спо зна ја о Сара је ву, 
почи ва ла је на аутен тич ним исто риј
ским пода ци ма, доку мен тар ци ма, 
сли ка ма, књи га ма, фил мо ви ма. При 
првом сусре ту са гра дом на Миљац
ки, у мом бићу су се са нео пи си вим 

Видев ши Миљац ку, схва ти ла сам зашто Мер-
лин пева: „Је л’ Миљац ка вода, пре су ши ла“. 
Шалу на стра ну, шета ју ћи Сара је вом, са усхи ће-
њем сам посма тра ла веле леп не гра ђе ви не, 
мосто ве, ушу шка не ули чи це, мири шља ве баште, 
разно вр сне кул тур не и вер ске објек те

Поглед на Миљац ку

Ули ца која изла зи на кате дра лу
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брзи ном и лако ћом, сме њи ва ла кон
тра дик тор на осе ћа ња, почев ши од 
радо сти, неиз мер ног оду ше вље ња, 
па све до туге. Неду го затим, све се 
искри ста ли са ло, те сам убр зо, с 
осме хом на лицу, посма тра ла и упи
ја ла оча ра ва ју ће лепо те гра да, у који 
ће се сва ки пут ник, несум њи во, на 
први поглед заљу би ти. 

При мар на посе та Босни, није била 
усме ре на на Сара је во, но на Пале у 
Репу бли ци Срп ској. На Фило зоф

ском факул те ту у Источ ном Сара је
ву, била сам уче сник на науч ној кон
фе рен ци ји под нази вом Наука и
стварност, која је, морам забе ле
жи ти, орга ни зо ва на на изу зет но 
висо ком нивоу, а кру ну кон фе рен ци
је су сва ка ко пред ста вља ли врхун
ски науч ни ци. Сто га смо супруг и ја 
могли да одво ји мо тек неко ли ко 
часо ва за Сара је во. Мапа је већ 
била при пре мље на и пошли смо у 
аван ту ру, која, гле да ју ћи из ове пер
спек ти ве, дои ста јесте била неза бо
рав на. 

При ну ђе на сам да изра зим попри
лич но раз о ча ра ње, пово дом опе ва
не и нада ле ко позна те Миљац ке. 
Видев ши је, схва ти ла сам зашто 
Мер лин пева: „Је л’ Миљац ка вода, 
пре су ши ла“. Шалу на стра ну, шета ју
ћи Сара је вом, са усхи ће њем сам 
посма тра ла веле леп не гра ђе ви не, 
мосто ве, ушу шка не ули чи це, мири
шља ве баште, разно вр сне кул тур не 
и вер ске објек те. Богат ство Сара је
ва, пре ма мом мишље њу, јесте 
њего ва мул ти кул ту рал ност. У Сара
је ву су од пам ти ве ка живе ли при пад

ни ци раз ли чи тих кул ту ро ло шких 
обра за ца, ста во ва и оби ча ја. Рели
гиј ска разно ли кост, видљи ва је већ 
на први поглед. У сре ди шту бре го ва, 
у непо сред ној бли зи ни су сме ште не 
пре ле пе, све те куће (пра во слав на 
црква, като лич ка црква, џами ја, 
сина го га) у који ма при пад ни ци раз
ли чи тих вера могу да потра же искон
ски мир. 

Посе бан емо ци о нал ни уго ђај при
чи нио ми је спо ме ник Вјеч на ватра, 
који је посве ћен вој ним и цивил ним 
жртва ма Дру гог свет ског рата у 
Сара је ву. На спо ме ни ку, који се 
нала зи у цен тру гра да, на углу ули ца 
Мар ша ла Тита и Фер ха ди је сто ји: 
„Хра бро шћу и зајед нич ки про ли ве
ном крвљу бора ца босан скохер це
го вач ких, хрват ских, црно гор ским и 
срп ских бри га да слав не југо сло вен
ске арми је, зајед нич ким напо ри ма и 
жртва ма сара јев ских родо љу ба, 
Срба, Мусли ма на и Хрва та, 6. апри
ла 1945. осло бо ђе но је Сара је во, 
глав ни град Репу бли ке Босне и Хер
це го ви не. Вјеч на сла ва и хва ла 
палим јуна ци ма. За осло бо ђе ње 

Сара је во је данас тури стич ки град. Пре пун је 
посе ти ла ца из разних кра је ва све та. Моје сим-
па ти је су побра ли Бри тан ци, који су неспрет но 
седе ли на хокли ца ма и с малим прстом пови је-
ним ка горе, испи ја ли су дома ћу кафу из фил џа-
на. Нисам могла, а да не раз ми шљам о томе, 
шта ли за Бри тан це пред ста вља Сара је во, али и 
читав Бал кан...

Сахат кула и Бего ва џами ја

Башчар ши ја
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Сара је ва и наше отаџ би не о првој 
годи шњи ци сво га осло бо ђе ња. 
Захвал но Сара је во“. За вре ме опса
де Сара је ва, 1992–1995, ватра на 
спо ме ни ку је била уга ше на, јер у 
гра ду није било нео п ход ног гори ва. 

Сара је во је данас тури стич ки град. 
Пре пун је посе ти ла ца из разних кра
је ва све та, који су му се попут нас 
диви ли и тру ди ли се да забе ле же 
каме ром пре де ле, гра ђе ви не, те 
сва ки тре ну так за пам ће ње. Моје 
сим па ти је су побра ли Бри тан ци, који 
су неспрет но седе ли на хокли ца ма и 
с малим прстом пови је ним ка горе, 
испи ја ли су дома ћу кафу из фил џа
на. Црна дома ћа кафа, наспрам пит
ког чаја у под не... Нисам могла, а да 
не раз ми шљам о томе, шта ли за 
Бри тан це пред ста вља Сара је во, али 
и читав Бал кан...

Наша посе та Сара је ву пала је у 
вре ме Рама за на. Реч је о деве том 
месе цу у ислам ском кален да ру. У 
току рама за на ислам ским вер ни ци
ма је забра ње но рато ва ње, а стро го 
је наре ђен пост. Има ли смо при ли ку 
да при су ству је мо про по ве ди коју је 
држао хоџа у Бего вој џами ји и да 
види мо мно го број не вер ни ке који су 
пажљи во и с пошто ва њем слу ша ли 
хоџи не речи. У Сара је ву, за вре ме 

рама за на, у кафи ћи ма и ресто ра ни
ма се не послу жу је алко хол. 

Посеб ну пажњу је при ву као сара
јев ски сим бол, Сахаткула Гази 
Хусрев бего ве џами је. Под се ћа ња 
ради, јед на од култ них сце на фил ма 
Валтер брани Сарајево сни мље на 
је упра во код Сахаткуле. Неиз о
став но је неве сти неко ли ко речи о 
зна ме ни тој Башчар ши ји, савр ше но 
очу ва ном трго вач ком делу Сара је ва, 
исто риј ском и кул тур ном цен тру гра
да, који је с раз ло гом сре ди шња 
атрак ци ја Сара је ва. Путо пи сац 
Евли ја Челе би ја је 1660. годи не 
напи сао „У чар ши ји има у све му 
хиља ду и осам де сет дућа на који су 
узор љепо те. Сама чар ши ја је вео ма 
при влач на и изгра ђе на по пла ну“. 
Скло пи ла сам очи и поку ша ла сам 
да визу а ли зу јем ста ру Башчар ши ју. 
Јасно сам виде ла ста ре тргов це, 
кујун џи је, ћур чи је, дун ђе ре, пека ре, 
тер зи је, самар џи је, кова че, калај џи
је, пушка ре, ножа ре, бра ва ре, све
ћа ре, сапун џи је, бер бе ре. Осве стио 
ме је мирис ћева па, који се мешао 
са интен зив ним мири сом нар ги ле, 
која је доступ на нема ло у сва ком 
кафи ћу. Мири су који је допи рао из 
мно го број них сара јев ских ћеваб чи
ни ца, нисмо успе ли да одо ли мо. 

Пре ма пре по ру ци, посе ти ли смо 
Жељи ну ћеваб џи ни цу. Ћева пи и 
хрска ва лепи ња се топе у усти ма, 
кај мак и јогурт тако ђе има ју сво је 
чари, те могу да посве до чим да су 
при че о савр ше но сти сара јев ских 
ћева па, дои ста исти ни те. У посла
сти чар ни ци Цариград смо се засла
ди ли бакла вом и раха тло ку мом. На 
сва ком кора ку смо има ли при ли ку да 
се уве ри мо у добро позна то госто
прим ство и широ ко гру дост Сарај ли
ја.

У сумрак смо напу сти ли „огњи ште 
рато ва и цвет међу гра до ви ма“ и 
упу ти ли се ка Пала ма. Послед ње 
вече ри про ве де не у Босни, суми ра
ли смо ути ске и дошли смо до 
закључ ка да ћемо је заси гур но поно
во посе ти ти. Ужи ва ју ћи у вели чан
стве ној, нетак ну тој при ро ди, са тера
се смо посма тра ли сви це, који су 
кре и ра ли сјај ни, бисер ни, тепих. Док 
је небо укра ше но зве зда ма оба сја
ва ло зим зе ле но дрве ће, при се ћа ли 
смо се добро позна тих сти хо ва 
Бран ка Ћопи ћа: 

„Босна је земља пре пу на чари, 
Тре пе та шума и бље ска воде, 
Брда јој ките гра до ви ста ри, 
Над  њима сињи обла ци бро де. 
Чини се, то је зача ран крај  
Кроз који вилу про го ни змај. 
 
Дубо ке горе све ча но ћуте 
У мир ној сјен ци без људ ског зова, 
Ту медо тапа низ тај не путе, 
А обноћ хуче пре му дра сова. 
На про план ци ма, све ти се чини, 
Игра ју виле на мје се чи ни...“

Др Сне жа на Булат

Пре ма пре по ру ци, посе ти ли смо Жељи ну 
ћеваб џи ни цу. Ћева пи и хрска ва лепи ња се топе 
у усти ма, кај мак и јогурт тако ђе има ју сво је 
чари, те могу да посве до чим да су при че о савр-
ше но сти сара јев ских ћева па, дои ста исти ни те

Пра во слав на црква Спо ме ник Вјеч на ватра
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ФИР МА КР СТИЋ НА РЕ ДОВ НОЈ ЛИ НИ ЈИ КА СРЕ МУ

Ко то та мо пе ва?
Спа ја мо пр ву,
дру гу и тре ћу
сме ну. Рад но

и па рад но.
Ма ло спа ва мо,
а ба те ри је смо

увек пу ни ли
кроз рад.

Од спа ва мо сат,
два и иде мо

да ље. То су ле пи 
по сло ви ко ји

ис пу ња ва ју
чо ве ка кроз ле пу
ко му ни ка ци ју са

љу ди ма, ка же
Дра ган Кр стић

Тра ди ци ја аку стич них 
свир ки у зад ње вре ме 
по ста ла је ве о ма по пу

лар на и код нас, у Сре му. 
Су бот ње ве че ри у Ру ми и 
Срем ској Ми тро ви ци све 
че шће су упот пу ње не зву ци
ма аку стич не ги та ре у ло кал
ним па бо ви ма. Та ко су на ши 
су гра ђа ни, по ред број них 
ло кал них и из во ђа ча из дру
гих гра до ва, ре дов но у при
ли ци да слу ша ју и, по 
ми шље њи ма мно гих, нај бо
љи аку стич ни дуо из Но вог 
Са да – Буразерс. 

Дра ган и Ду шан Кр стић, 
ро ђе на бра ћа по ре клом из 
Ири га, жи ве и ства ра ју у 
Но вом Са ду. Љу би те љи 
су бот њег про во да че сто их 
мо гу сре сти у ми тро вач кој 
Кафетерији и рум ском 
Долина пабу, а ра но ра ни о
ци си гур но пам те њи хо ва 
ли ца са ТВ екра на уко ли ко 
гле да ју ју тар њи про грам 
Ра дио Те ле ви зи је Вој во ди
не. 

Му зи ком се ба ве од ма лих 
но гу, ка ко ка жу, ро ђе ни су са 
ги та ром у ру ка ма.

– По че ли смо да сви ра мо 
са де вет и де сет го ди на, у 
Му зич кој шко ли „Јо сип Сла
вен ски“ у Но вом Са ду, а 
он да смо се пре о ри јен ти са
ли на ро кен рол ко ји смо 
ви ше во ле ли да сви ра мо, 
не где у сред њој шко ли, да 
би смо 2006. по че ли са 
пр вом свир ком. Од та да сви
ра мо по Но вом Са ду и по 
Вој во ди ни – ре као је Дра ган, 
док ње гов мла ђи брат Ду шан 
до да је: 

– Ина че смо ро ђе ни са 
ги та ром у ру ка ма. Од пр вог 
уз да ха, од мо мен та ка да 
смо отво ри ли очи смо има ли 
ги та ру у ку ћи, та ко да је то 
про сто би ло пред о дре ђе но. 

Дра ган, ко ји је го ди ну да на 
ста ри ји, је до био ги та ру за 
пр ви ро ђен дан и сма тра да 
се же ља њи хо вих ро ди те ља 
да се ба ве му зи ком оства ри
ла. Ка ко ка же, мај ка им је 
сво је вре ме но сви ра ла ман
до ли ну, а отац је пе вао у 
бен ду, али ни ка ко ни су би ли 
ак тив ни по том пи та њу као 
њих дво ји ца. 

Њи хов ре пер то ар при лич

но је ши рок, сви ра ју ско ро 
све жан ро ве, ма да им ро кен
рол нај ви ше од го ва ра, а 
по ред об ра да до ма ћих и 
стра них хи то ва ба ве се и 
пи са њем и ком по но ва њем 
пе са ма. 

– Стал но пи ше мо не што 
но во, још од 2004. или 2005. 
го ди не. И пи ше мо и ком по
ну је мо. Пи ше мо обо ји ца, а 
углав ном ра ди мо одво је но. 
Сва ко има сво је пе сме, али 
их за јен до уоб ли ча ва мо и 
сви ра мо. Пр во про ба мо ова
ко, на две аку стич не ги та ре, 
по сле са бен дом, пра ви мо 
аран жма не, до го ва ра мо се 
ка ко ће да зву чи, а на кра ју 
сни ми мо или не сни ми мо 
не го сви ра мо са мо на свир
ка ма. На по чет ку смо ра ди
ли са мо поп или рок, а по сле 
смо се ши ри ли на ста ро
град ске пе сме, на род не, 
реп, а ко зна, мо жда бу де и 
не ког блу за за ино стра но 
тр жи ште – кроз смех го во ре 
у глас. 

Ка ко ка жу, 2011. су са про
гра мом WorkandTravel би ли 
у Аме ри ци, па су и та мо 

Са једног од наступа



316. JUN 2018.  M NOVINE

има ли око три де се так свир
ки, а ван зе мље још су сви
ра ли у Хр ват ској, Аустри ји и 
Че шкој. 

– Ду го смо же ле ли да 
до ђе мо и ов де у Срем. Пр ва 
свир ка је би ла пре три го ди
не, и то баш ов де у Кафе-
терији. Ре ци мо да смо кон
стант ни ту бар јед ном 
ме сеч но. Знаш ка ко, Вој во
ђа ни су мир ни, спо ри ји, а 
ов де је дру га чи је. Срем ци 
су нај лу ђи од свих Вој во ђа
на и ми слим да је у це лој 
Ср би ји ов де нај ве се ли је – 
ка же Дра ган, док Ду шан 
до да је: 

– Ов де је ствар но по себ на 
енер ги ја. Ни је са мо за то што 
смо по ре клом одав де... Ми 
смо по ла Срем ци, по ла 
Шу ма дин ци. Ина че смо у 
Срем ској Ка ме ни ци ро ђе ни 
и од ра сли, а не ко ли ко ко ле
на уна зад смо по ре клом из 
Ири га, са ћа ле то ве стра не. 
Од ма лих но гу смо од ра ста
ли уз ги та ру и там бу ре са 
јед не стра не, са дру ге стра
не хар мо ни ка и фру ла, 
по што је ујак сви рао хар мо
ни ку, та ко да смо по ку пи ли 
мно го то га са свих стра на. 

Обо ји ца су сту ди ра ли и 
за вр ши ли Ин же њер ство и 
ме наџ мент ме ди ја, и, ка ко 
ка жу, ни су пла ни ра ли да се 
ди рект но ба ве но ви нар
ством не го ор га ни за ци јом у 

обла сти ме ди ја и про дук ци
јом. 

– До шли смо на Ра дио 
Те ле ви зи ју Вој во ди не 2012. 
го ди не, на сту дент ску прак
су, по што смо та да би ли на 
ма стер сту ди ја ма. По сле 
прак се смо има ли крат ку 
па у зу, он да смо по че ли да 
ра ди мо као ор га ни за то ри, а 
по сле то га смо ура ди ли и 
свој пр ви ин тер вју са стран
ци ма – Аме ри кан ци ма – 
ре као је Ду шан, ко ји је за јед
но са Дра га ном во дио еми
си ју Све странци  где су 
ура ди ли ин тер вјуе и са мно
го по зна тих лич но сти по пут 
Ро ба Стју ар та и Ру дол фа 
ван Ви на и до дао: 

– Пр ви ин тер вју смо ра ди
ли на смак све та, 21.12.2012. 
Пре жи ве ли смо и то, и ни је 
би ло то ли ко стра шно, а 
по сле то га се на ре ђа ло 
до ста то га. Ра ди ли смо и као 
но ви на ри и као уред ни ци. 
Би ли смо укљу че ни у све 
еми си је ко је су би ле у окви
ру за бав ног про гра ма. 

Да нас су обо ји ца ви ше 
ве за ни за ин фор ма тив ни 
про грам, а ка ко ка жу, и по 
том пи та њу су по ве за ни са 
Сре мом, јер су кон стант но у 
кон так ту са ло кал ним до пи
сни ци ма. Му зи ку и но ви нар
ство успе шно ком би ну ју и 
оба ова по сла их ис пу ња ва
ју. 

– Спа ја мо пр ву, дру гу и 
тре ћу сме ну. Рад но и па рад
но. Ма ло спа ва мо, а ба те ри
је смо увек пу ни ли кроз рад. 
Од спа ва мо сат, два и иде мо 
да ље. То су ле пи по сло ви 
ко ји ис пу ња ва ју чо ве ка кроз 
ле пу ко му ни ка ци ју са љу ди
ма. На при мер, ра де ћи еми
си ју Све странци ура ди ли 
смо пре ко 160 еми си ја, упо
зна ли смо љу де ши ром све
та. Ка ко то да не бу де ужи
так? Упо знаш љу де од Ази је 
до Аме ри ке да ти при ча ју 
сво ја ис ку ства, чу јеш ка ко 
до жи вља ва ју тво ју зе мљу... 
– ка же Дра ган Кр стић.

Због све га ово га, ка ко 
Ду шан ка же, пе сма ко ју су 
за во ле ли је Ба ја ги на Мојису
другови, јер су кроз ова два 
по сла скло пи ли не бро је но 
мно го при ја тељ ста ва за цео 
жи вот. Та ко је Фир ма Кр стић 
по ста ла во ље на и ов де, у 
Сре му, и го то во да не ма 
оног ко не ће ужи ва ти ка ко у 
њи хо вој му зи ци и по зи тив ној 
ат мос фе ри ко ју са со бом 
но се, та ко и у ТВ про гра му 
ко ји не у мор но при пре ма ју за 
сво је гле да о це. 

Не ма ња Ми ло ше вић

Филм ски про грам
Мала дво ра на у 19 и 21 сат
4  6. Цвр ле, никад не летиш 
сам, филм за децу (у 19 часо
ва)
Фан та стич на жена (у 21 час) 
713.   Црни леп тир
14 20. Изван гра ни ца реал но
сти   
2127. Три секун де за веч ност
28  4.7. Пле ши како мама каже
Фил мо ви у 2д и 3д про јек ци-
ја ма - вели ка дво ра на
Субо та, 16.јун

Чароб ни принц у 16 часо ва
Solo: A Star Wars Story у 18 
часо ва
Solo: A Star Wars Story  у 20.30 
часо ва
Неде ља, 17.јун
Чароб ни принц у 16 часо ва
Solo: A Star Wars Story у 18 
часо ва
Парк из доба јуре У 20.30 часо
ва
Четвр так, 21. јун 
Литу р ги ја, доку мен тар ни филм
Вели ки хол у 20 часо ва

НАЈА ВА

Пети Шек спир фести вал
Пети Шек спир фести вал 

отво ри ће 28. јуна у 20 часо ва у 
Срп ском народ ном позо ри шту 
у Новом Саду пред ста ва Тит 
Андро ник, у изво ђе њу Загре
бач ког каза ли шта мла дих и 
режи ји Иго ра Вука Тор би це. 
Пред ста ва је пре ми јер но  изве
де на у мар ту ове годи не. Орга
ни за то ри „Ита ка арт цен тар“ из 
Инђи је исти чу да је про да ја 
ула зни ца за пред ста ву Тит 

Андро ник поче ла 4. јуна на 
бла гај ни Срп ског народ ног 
позо ри шта и свим про дај ним 
мести ма Евен ти ма. Цена ула
зни ца до 11. јуна, изно си 500 
дина ра. Од 12. јуна редов на 
цена ула зни це изно си ће 700 
дина ра. Покро ви те љи Петог 
Шек спир фести ва ла су Покра
јин ска вла да, Општи на Инђи ја, 
Мини стар ство кул ту ре и 
инфор ми са ња.

МИТРО ВАЧ КА ГАЛЕ РИ ЈА

Воде ни запи си

У гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ 
отво ре на је у уто рак 29. маја  
2018. изло жба Арт3, која је 
пред ста ви ла  три ауто ра Мили
цу Анто ни је вић из Кра гу јев ца, 
Љиља ну Кар ланд Мал ба шић из 
Срем ске Митро ви це и Алек сан
да ра М. Луки ћа из Субо ти це.

 Изло жба под нази вом „Воде
ни запи си“ бави се темом воде 
којој при ла зи са раз ли чи тих 
аспе ка та. Било да је пред ста
вље на, као оке ан ско про стран
ство у коме човек тра га за пра
по стој би ном бића, било да је 
пред ста вље на као мигра ци о на 
река или пак, у обли ку ста кле
них скулп ту ра, које беле же воде
не токо ве и „мемо ри ју воде“, ови 
воде ни запи си све до че дубо ку 
пове за ност воде, као супер и
ор не суп стан це и чове ка, кроз 
цело куп но њего во посто ја ње. 

Разно ли кост тех ни ка, као 
што су гра фич ка тех ни ка висо
ке штам пе (Мили ца Анто ни
је вић), у  радо ви ма из циклу
са „Аqua per ma nens“, цртеж 
пером и нано шње пиг мен та на 
кине ском папи ру у некој врсти 
меша ња  „евроазиј ског“сти ла 
рада (Љиља на Кар ланд Мал
ба шић)  у циклу си ма „Тесни 
про ла зи“ и „Човек и њего ва сен
ка“, као и у тех ни ци витра жа, 
фузи о ни са ног и реци кли ра ног 
ста кла (Алек сан дар Лукић)  у 
циклу си ма „Мемо ри ја воде“, 
„Про зо ри“, „Мета мор фо зе“, 
„Игра ста кле них пер ли“ и „Стру
не“, нуди спе ци фи чан дожи
вљај тема, који ма су се ауто ри 
сва ко на свој  начин поза ба ви
ли.

Изло жба Арт3 „Воде ни запи
си“ ће бити отво ре на до15. јуна.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА



32 6. JUN 2018.  M NOVINE ФЕЉТОН

Кућа у улицилипа Пише:
Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Град Срем ска Митро ви ца се, као 
рет ко која урба на цели на може 
похва ли ти дво ми ле ниј ским 

насле ђем видљи вим, још увек на 
њего вим ули ца ма. Град, који је никао 
на теме љи ма древ ног Сир ми ју ма, 
пока зу је живе тра го ве њего вог посто
ја ња у сачу ва ним пут ним тра са ма, 
које су зацр та ли још антич ки неи ма
ри. Нису их, мно го касни је изме ни ли 
ни аустро у гар ски инже ње ри, гра де ћи 
сво је путе ве, ули це и трго ве на истим 
оним мести ма, која су посто ја ла од 
дав ни на. Такву суд би ну дели и јед на 
од нај зна чај ни јих митро вач ких сао
бра ћај ни ца, ули ца Кра ља Петра 
Првог, која се са Фру шко гор ском 
нала зи на истој тра си, тра си рим ског 
пута за Бано штор (у рим ско доба 
важно место Боно ни ја). Овај пут ни 
пра вац пове зи вао је рим ску пре сто ни
цу са север ним мести ма про вин ци је 
Пано ни ја, чији је цен тар била. Упо ре
до са овим путем ишао је и ста ри 
рим ски водо вод или аква дукт из 2. 
века, чији оста ци су се могли виде ти 

при ли ком недав них радо ва на рекон
струк ци ји ули це. 

У поме ну тој ули ци ста рој, коли ко и 
сам град нала зи се кућа, гра ђе на 
1903. годи не, како још увек сто ји озна
че но изнад ула зне капи је. Мада је 
основ на струк ту ра  гра ђе ви не у духу 
кла сич них схе ма у деко ра тив ној раз
ра ди је при су тан сло бод ни ји при ступ 
у ком би но ва њу еле ме на та кла си ци
стич ког поре кла. Архи тек тон ско обли
ко ва ње одли ку је пло шна деко ра ци ја у 
виду сти ли зо ва них кане ли ра них 
пила ста ра, који носе бога ти архи трав
ни фриз. У пот кров ном вен цу се нала
зе укра сне, ажу ри ра не решет ке са 
моти ви ма гла ва анђе ла, моти ви пре о
ста ли из роман ти чар ске епо хе. Про
че ље сачи ње но од укра сне фасад не 
цигле је наро чи то често било у упо
тре би у првој деце ни ји 20. века под 
стил ским ути ца јем сеце си је. Меша ње 
стил ских еле ме на та и сло бо да ком по
но ва ња били су осо бе ни за архи тек
ту ру на пре ла зу веко ва, као после ди
ца при сут но сти мај сто ра гра ди те ља 

Град се
неза у ста вљи во

мења и шири. Јед на 
од тих теко ви на је 

кућа са изван ред но 
очу ва ном

архи тек тон ском
пла стич ном

деко ра ци јом ста ром 
више од јед ног века, 

која пока зу је
гра ди тељ ско уме ће 
онда шњих неи ма ра, 

али и ква ли тет
мате ри ја ла, који ма
ни више де це ниј ске 

атмос фер ске про ме не 
нису оду зе ле ништа
од прво бит не лепо те
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раз ли чи тих гене ра ци ја, што је допри
не ло вели кој архи тек тон ској разно ли
ко сти, али и сам дух еклек ти ци зма, 
који је наро чи то у то вре ме био засту
пљен.  

Чео ни нат пис, сачу ван изнад ула
зне капи је јасно гово ри о годи ни град
ње, али оста је непо зна то ко је гра дио 
ову једин стве ну гра ђан ску кућу. Дуго 
је при па да ла поро ди ци Искрић у 
чијем вла сни штву је била до 1970. 
годи не када је кућу купио Воји слав 
Анђе лић из Ман ђе ло са. Како је Нико
ла Искрић био вој но лице и живео у 
Загре бу, кућа је пре про да је или била 
пра зна или изда ва на ста на ри ма.  
Пре ма сећа њу пото ма ка Анђе ли ћи су 
се досе ли ли из Бач ке у Ман ђе лос. 
Љубо мир је са Мили цом имао три 
сина Жива на, Сто ја на и Воји сла ва и 
чети ри ћер ке. По зани ма њу је био 
ковач, пре рата је радио за мана стир 
Шиша то вац, попра вљао је све, што је 
било потреб но од зво на до маши на. 
Како је умро млад о поро ди ци је 
наста вио да се бри не нај ста ри ји син 
Живан. У неза вид ној ситу а ци ји у којој 
се нашао после смр ти оца, Живан 
одлу чу је да се бави трго ви ном. Пре
се лио се у Бео град, трго вао је живи
ном, коју је наба вљао у род ном Ман
ђе ло су и пла си рао је на веле град ском 
тржи шту. Посло ва ње је одлич но кре
ну ло, па је Живан за пери од од десе
так годи на успео, не само да збри не 
мно го број ну поро ди цу, већ и да  стек
не одре ђе ни име так. Нај ва жни је му је 
било да купу је земљу, а напра вио је и 
салаш у свом род ном кра ју. Рат не и 
порат не годи не доне ле су нове нево
ље. Живан је, као гла ва поро ди це 
1942. годи не настра дао, а после рата 
поро ди ци је оду зе та земља и салаш. 
Салаш је дожи вео суд би ну мно гих 
оду зе тих сала ша, зао ран је у про це су 
кома са ци је земљи шта. На месту 
нека да шњег сала ша данас се про сти
ру њиве и један гор ди багрем, неу мит
но прко си вре ме ну, као немо све до
чан ство, беле жи место, где је некад 
посто ја ла економија. 

После рата бра ћа Сто јан и Воји слав 
дола зе у Митро ви цу и купу ју кућу у 
Ста ром шору. Воји слав засни ва поро
ди цу 1956. годи не и одво ја се из 
зајед нич ког дома ћин ства купив ши 
дру гу кућу у истој ули ци. Као месар, 
крат ко вре ме је имао сво ју месни цу, а 
рад ни век је про вео на Митросу. Син 
Сте ван је као еко но ми ста пет на ест 
годи на радио у Матрозу, пре него 
што је, као тех но ло шки вишак одлу
чио да се опро ба у при ват ном послу. 
Изби ја локал у кући и отво ра папи р
ни цу 1991. годи не, под нази вом Сло-
во, која више од две и по деце ни је 
успе шно послу је. У рад њи за кан це
ла риј ски, школ ски, али и дидак тич ки 
про грам за децу ради и супру га Јеле
на. За отва ра ње рад ње у ужем цен тру 
гра да били су про пи са ни одре ђе ни 
усло ви од стра не грд ског Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре. Излог је 
морао да буде изра ђен од при род ног 

мате ри ја ла, па је дрве на ри ју пре ма 
нацр ту вла сни ка изра дио сто лар Све
то зар Докић. Нена ме тљи вим и склад
ним дизај ном излог се укло пио у 
архи тек ту ру ста ре куће са почет ка 
про шлог века.

После сед мо ме сеч них радо ва на 
рекон струк ци ји ули ца ће 2009. годи не 
доби ти нови и савре ме ни ји изглед. 
Радо ви су текли сег мент но, сме њи ва
ли су се изво ђа чи, који су након завр
ше них радо ва пре пу шта ли део ни це 
дру гим изво ђа чи ма, у поста вља њу 
потреб них инста ла ци ја и кана ли за ци
о не мре же, а у завр шној фази асфал
ти ра њу коло во за, уре ђе њу пар кинг 
про сто ра и попло ча ва њу тро то а ра. 
При ли ком рекон струк ци је води ло се 
рачу на о обез бе ђи ва њу архе о ло шких 
нала за и очу ва њу оних еле ме на та по 
који ма је ули ца пре по зна тљи ва, сачу
ван је дрво ред, а заса ђе на су и 43 
нова ста бла липа.  Ули ца доби ја још 
један назив улицалипа.

Град царе ва и рим ски адми ни стра
тив ни цен тар биће и рано хри шћан ско 
епи скоп ско седи ште, али и град муче
ни ка. На цен трал ном пла тоу, где се и 
данас нала зи глав ни град ски трг био 
је нека да шњи рим ски форум, а неда
ле ко од њега нала зио се храм, чији 
оста ци су про на ђе ни 1978. годи не 
при ли ком радо ва на изград њи стам
бе не згра де. На самом почет ку ули це 
у скло пу вели ког ком плек са антич ких 
гра ђе ви на про на ђе на је тро брод на 
бази ли ка посве ће на све цу муче ни ку 
св. Дими три ју, по коме је и град у 
сред њем веку добио ново име. Рано
хри шћан ска црква при па да  хелени-
стичком типу сакрал них обје ка та, а  
бази ли ка пред ста вља један од рет ких 
спо ме ни ка мону мен тал не архи тек ту
ре из вре ме на еко ном ског опа да ња 
рим ског цар ства. Пре ма писа ним 
изво ри ма гра дио ју је пре фект илир
ски Леон ти је у пери о ду изме ђу 427. и 
441. годи не, пошто је прво сагра дио 
цркву све тог Дими три ја у Солу ну. 
Црква је пре жи ве ла мно ге вар вар ске 
наје зде и поха ре, али је била у упо
тре би, како се веру је све до дола ска 
Тура ка на ове про сто ре, кад је спа ље
на и пору ше на, слу же ћи сво вре ме 
као про то тип за град њу дома ћих хри
шћан ских црка ва у току свог хиља ду
го ди шњег тра ја ња. 

Откри ће овог архе о ло шког лока ли
те та је све до чан ство још јед ног важног 
сег мен та у исто ри ја ту гра да, оли че ног 
у откри ва њу места, где је наста ја ло 
име гра да. Град се неза у ста вљи во 
мења и шири. Јед на од тих теко ви на 
је кућа са изван ред но очу ва ном архи
тек тон ском пла стич ном деко ра ци јом 
ста ром више од јед ног века, која пока
зу је гра ди тељ ско уме ће онда шњих 
неи ма ра, али и ква ли тет мате ри ја ла, 
који ма ни више де це ниј ске атмос фер
ске про ме не нису оду зе ле ништа од 
прво бит не лепо те. 

У наред ном бро ју:
Кућа Вуја шко вић

Чео ни нат пис, сачу ван 
изнад ула зне капи је 

јасно гово ри о годи ни 
град ње, али оста је 

непо зна то ко је гра дио 
ову једин стве ну

гра ђан ску кућу. Дуго је 
при па да ла поро ди ци 

Искрић у чијем
вла сни штву је била
до 1970. годи не када

је кућу купио
Воји слав Анђе лић

из Ман ђе ло са

Син Сте ван је
као еко но ми ста

пет на ест годи на радио 
у Матрозу, пре
него што је, као

тех но ло шки вишак 
одлу чио да се опро ба 

у при ват ном послу. 
Изби ја локал у кући
и отво ра папи р ни цу 

1991. годи не, под
нази вом Слово
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ОВАН: Кори сти те 
стро ге кри те ри ју ме 
како бисте мак си мал
но зашти ти ли сво је 

инте ре се у послов но – финан сиј
ским пре го во ри ма.  Не тре ба да 
се пона ша те суви ше стро го пре
ма осо би која има добру наме ру, 
али не успе ва да вам пре до чи 
све што бисте желе ли да чује те 
или види те. У ода бра ном дру
штву и уз нечи је емо тив не под
сти ца је, свет око изгле да мно го 
леп ше.  

БИК: У послов ном 
дија ло гу посто је ства
ри које не тре ба да 
чини те у афек ту или 

на осно ву првог импул са. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну о 
укуп ним резул та ти ма. Сарад ња је 
нужна за даљу афир ма ци ју, али 
не по сва ку цену. Уме сто да непо
треб но мора ли ше те и при ди ку је те 
за раз ли чи те ситу а ци је, потру ди
те се да улеп ша те нечи је рас по
ло же ње.   

БЛИ ЗАН ЦИ: Поне кад 
све поста је рела тив но 
и под ло жно изне над
ним про ме на ма, сто га 

немој те доно си ти закљу чак без 
кон сул та ци је са бли ским сарад ни
ци ма. Избе га вај те вари јан ту све 
или ништа и раз ли чи те иза зо ве 
који могу да вас оште те. У сусре ту 
са воље ном осо бом упо тре би те 
неки опро ба ни рецепт, који води 
ка новом емо тив ном и стра сном 
збли жа ва њу. 

РАК: Поне кад тре ба 
упо тре би ти позна то 
шахов ско пра ви ло 
так ну то – мак ну то. 

Сарад ни ци оче ку ју да делу је те 
довољ но сна ла жљи во у раз ли чи
тим ситу а ци ја ма и при ли ка ма. 
Важно је да ран ги ра те послов не 
дого во ре по сте пе ну важно сти и 
испла ти во сти. Пажљи ви је ана ли
зи рај те воље ну осо бу како бисте 
откри ли нове дета ље, који могу 
да испу не зајед нич ка оче ки ва ња. 

ЛАВ: Има те добру 
наме ру, али посто је 
изне над не окол но сти 
које вас спу та ва ју да 

оства ри те сво је послов не пла но
ве. Боље је да се зау ста ви те у 
неком кри тич ном тре нут ку када 
ситу а ци ја почи ње да се ком пли ку
је, него да ризи ку је те у послов ним 
пре го во ри ма. Ако вам је заи ста 
ста ло до љубав ног поми ре ња, 
пру жи те нову при ли ку свом парт
не ру. 

ДЕВИ ЦА: Нала зи те 
се пред новом послов
ном диле мом и потре
бан вам је нечи ји 

добар савет, не тре ба да пре це
њу је те сво је могућ но сти. Ста ло 
вам је да одр жи те ниво успе шне 
сарад ње, али не дозво ли те да вас 
неко спу та ва или морал но уце њу
је. Поне кад ваш љубав ни живот 
није довољ но инте ре сан тан и 
узбу дљив коли ко бисте то желе
ли. 

ВАГА: Пра вил на 
инфор ми са ност пру жа 
шире могућ но сти за 
добар избор и послов

ну афир ма ци ју. Ваши сарад ни ци 
има ју добре иде је, сто га обра ти те 
пажњу на све кори сне инфор ма
ци је које гаран ту ју боље послов не 
резул та те или мате ри јал ну сигур
ност. Могу ће је да сте нехо тич но 
повре ди ли нечи ја осе ћа ња, глас 
саве сти вас под се ћа на искре но 
изви ње ње. Пока жи те зна ке 
пажње и искре ну при вр же ност. 

ШКОР ПИ ЈА: Уко ли ко 
нема те довољ но инте
ре со ва ња да се посве
ти те неким замор ним 

тема ма, буди те искре ни и немој те 
дава ти зва нич на обе ћа ња. Недо
ста је вам јача кон ку рен ци ја или 
само по у зда ње да пре у зме те одго
вор ност пред сарад ни ци ма. Са 
дру ге стра не пре те ра на доза хра
бро сти или емо тив не само во ље, 
може да иском пли ку је зајед нич ки 
живот и однос са бли ском осо бом. 

СТРЕ ЛАЦ: Без обзи ра 
на вашу инте лек ту ал
ну сна ла жљи вост и 
ефи ка сност, посто је 

ства ри које се не укла па ју у вашу 
послов ну про це ну. Када ства ри не 
иду у жеље ном прав цу губи те 
моти ва ци ју, а нечи ја кри ти ка 
доно си супро тан ефе кат. У емо
тив но сми слу бри не те без пра вог 
раз ло га, воље на осо ба тре нут но 
не жели да вам пове ра ва сво је 
мисли. 

ЈАРАЦ: Ако пре кр ши
те основ на послов на 
пра ви ла, посто ји 
могућ ност да вам се 

при пи ше већи део кри ви це него 
што то заслу жу је те. Боље је да 
сво је оба ве зе завр ши те на рутин
ски начин, него да их одла же те. 
Пока жи те да посе ду је те сми сао 
за прак тич на реше ња. Потреб на 
вам је добра воља и вели ко стр
пље ње да се уздр жи те у неким 
реак ци ја ма пред воље ном осо
бом. 

ВОДО ЛИ ЈА: Заин те
ре со ва ни сте за неке 
савре ме не иде је и 
поку ша ва те да се рас

те ре ти те од напор них обве за. 
Пажљи во ана ли зи рај те сво је 
сарад ни ке, неко вам даје добар 
при мер о успе шном посло ва њу. 
При хва ти те кори стан савет. Пра ти 
вас емо тив но затиш је, уто ну ли 
сте у свој свет иде ја и ишче ку је те 
про ме не или да неко у вама 
покре не сна жне импул се. 

РИБЕ: Тешко вам је 
да се орга ни зу је те 
када вас сарад ни ци 
непре кид но оме та ју са 

раз ли чи тим зах те ви ма. Ста ло 
вам је да оства ри те сагла сност 
око зајед нич ких инте ре са, али 
послов на ситу а ци ја се ком пли ку је 
мимо ваше воље. Парт нер често 
поста вља пита ња која у вама под
сти че нела год ност или лош пред
о се ћај. Суви ше стре пи те од нечи
је реак ци је, опу сти те се. 

VREMEPLOV
6. јун

1944. Саве знич ке сна ге у Дру
гом свет ском рату искр ца ле се у 
Нор ман ди ји у нај ве ћем десан ту 
у исто ри ји, назва ном „Дан Д“. 
1949. Обја вље на књи га Џор џа 
Орве ла „1984“, визи ја све та 
којим вла да Вели ки Брат. 

7. Јун
1861. У аме рич ком гра ду Њу 
Ор ле ан су из ве де на пр ва пред
ста ва стрип ти за.
1971. Со вјет ски ва си он ски брод 
„Со јуз II“ спо јио се у зе мљи ној 
ор би ти са све мир ском ста ни цом 
„Са љут“. 
1981. Изра ел ски ави о ни ра зо ри
ли ирач ки ну кле ар ни ре ак тор 
„Оси рак“ бли зу Баг да да. 

8. јун
1942. Ја пан ске под мор ни це у 
Дру гом свет ском ра ту бом бар до
ва ле нај ве ћи аустра лиј ски град 
Сид неј.
1986. Упр кос оп ту жба ма да је 
као на ци стич ки офи цир у Дру
гом свет ском ра ту од го во ран за 
зло чи не у Ју го сла ви ји и Грч кој, 
бив ши ге не рал ни се кре тар УН 
Курт Валд хајм иза бран за пред
сед ни ка Аустри је. Бој ко то вао га 
го то во цео свет.

9. јун
68. Рим ски цар Нерон извр шио 
само у би ство пошто га је Сенат 
про гла сио непри ја те љем наро
да и осу дио на смрт. 
1898. Пот пи сан спо ра зум којим 
је Кина Вели кој Бри та ни ји Хонг 
Конг усту пи ла на 99 годи на. 

10. јун
1610. Први холанд ски досе ље
ни ци искр ца ли се на остр во 
Мен хетн, сада цен трал ни део 
Њујор ка. Холан ђа ни 1626. за 
неко ли ко бала тка ни не и јеф ти
ну бижу те ри ју од Инди ја на ца 
отку пи ли остр во и на њего вом 
јужном делу поди гли насе ље 
Нови Амстер дам. 
1793. У Пари зу отво рен први 
јав ни зоо ло шки врт. 
1990. На првим више стра нач ким 
пар ла мен тар ним избо ри ма у 
Чехо сло вач кој од 1946. побе дио 
Гра ђан ски форум, који је осно
вао књи жев ник Вац лав Хавел. 

11. јун
1955. На ауто мо бил ској тр ци „24 
са та Ле Ма на“ по ги ну ло 80 и 
по вре ђе но ви ше од 100 љу ди 
по сле су да ра три ауто мо би ла и 
њи хо вог уле та ња у гле да ли ште.
1979. Умро аме рич ки филм ски 
глу мац Џон Вејн, зве зда 
ве стернфил мо ва.

12. јун.
1929. Рође на Ана Франк, аутор 
днев ни ка о стра да њу Је вре ја у 
оку пи ра ном Ам стер да му у Дру
гом свет ском ра ту, ко ји је пи са ла 
у тај ном скро ви шту. Уби је на је у 
мар ту 1945. у на ци стич ком ло го
ру Бер генБел зен. Од по ро ди це 
Франк рат је пре жи вео је ди но 
Анин отац. 
1936. На Ма лом Ка ле мег да ну у 
Бе о гра ду отво рен Зо о ло шки врт, 
у ко јем је до 1941. са ку пље но 
око 1.200 жи во ти ња. 

HOROSKOP

Сре да, 6. јун ( 24. мај)
Пре по доб ни Симе он Див но го
рац

Четвр так, 7. јун ( 25. мај)
Тре ће обре та ње гла ве Све тог 
Јова на Крсти те ља

Петак, 8. јун ( 26. мај)
Све ти апо сто ли Карп и Алфеј

Субо та, 9. јун ( 27. мај)
Све ти све ште но му че ник Тера
понт

Неде ља, 10. јун ( 28. мај)
Пре по доб ни Ники та Испо вед
ник 

Поне де љак, 11. јун ( 29. мај)
Муче ни ца Тео до си ја Тир ска

Уто рак, 12. јун ( 30. мај)
Пре по доб ни Иса ки је Дал мат ски

Crkveni
kalendar

• У мојој кући тај на вече-
ра. Једе мо кра дом јед ни 
од дру гих.
• Ми се нико га не пла ши-
мо јер нема мо где да се 
сакри је мо.
• У нашој се кући оду век 
зна ло ко је мушко, а ко 
жен ско. Без обзи ра на 
пол.  

Брза тор та
са вишња ма

Састој ци: 2 пудин га од вани ле, 
8 каши ка шеће ра, 1 каши ка густи
на, 1 вани лин шећер, 1 л мле ка, 
100 г мар га ри на, 500 г мле ве ног 
кек са, 300 г очи шће них виша ња, 
300 мл сока од виша ња.

При пре ма: Ску вај те пудинг по 
стан дард ној про це ду ри са 8 каши
ка шеће ра, само додај те каши ку 
густи на и вани лин шећер. Оста ви
те га да се про хла ди па га мик се
ром сје ди ни те са мар га ри ном који 
је ста јао на соб ној тем пе ра ту ри. 
Вишње оце ди те и сачу вај те сок, 
ако не буде довољ но додај те неки 
дру ги сок од црве ног воћа да буде 
300 мл. Мле ве ни кекс, било који 
про ме шај те са соком и напра ви те 
кору. Вишње уме шај те у пудинг и 
рас по ре ди те фил по кори од кек
са. Оста ви те да се хла ди у фри
жи де ру пар сати и укра си те шла
гом и вишња ма по жељи.
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Мете о ро па та
Еј, шта кажу за вре ме? Често 

чује мо то пита ње од људи 
који нас окру жу ју. Нисам 

слу ша ла прог но зу, али моје тело 
ми гово ри да ће бити про ме не. 
Какве? Е, то не знам, али ја сам 
мете о ро па та и увек реа гу јем на 
про ме ну вре мен ских усло ва. Шта 
је ово? Савре ме ни начин да сво
је нерас по ло же ње, бол не згло бо
ве (због годи на) и још неке тего бе 
спа ку је мо у јед ну реч тј. обја шње
ње мете о ро па та. Изгле да да смо 
сви поста ли мете о ро па те. Или 
смо то поста ли вре ме ном? Како 
вре ме ути че на вас? Мете о ро па
те су сен зи тив на бића која на све 
реа гу ју, па тако и на про ме ну вре
ме на. Про се чан мете о ро па та је 
у петој или шестој деце ни ји, све
га му је доста (кад ће пен зи ја?), 
мрзо во љан, све га боли, мрзи га 
да каже добар дан, гле да у небо 
(има ли обла ка). Рев но сно слу ша 
све вре мен ске прог но зе, а посеб
но… шта? Био прог но зу. Да зна на 
шта да сутра обра ти пажњу. Коли
ка ће бити вла жност вазду ха, да 
ли ће га боле ти дав но поло мље
на нога, жига ње у крсти ма. И тако 
поста ју јед на врста зави сни ка. 
Од био прог но зе. Уко ли ко кажу 
да ће вре мен ски усло ви ути ца
ти и на поја ву нерас по ло же ња и 
неса ни це буди те сигур ни да ће се  
мете о ро па та сло жи ти са тим. Ма, 
видим ја да сам лоше, не могу ни 
да спа вам, ни да било шта радим. 
Мете о ро па ти ја је још мисте ри о
зна област, кажу да се ути цај вре
мен ских при ли ка одра жа ва пре 
све га на осо бе које ина че при да ју 
вели ки зна чај вре мен ским при
ли ка ма и њихо вом ути ца ју. Па, 
како да не при да ју кад њихо ва 
чула све то реги стру ју. И то бол
но! О овом про бле му гово ри се 
послед њих деце ни ја, али о овој 
поја ви зна ло се и рани је. Зами
сли те да сте у девет на е стом веку 
и каже те да вре ме ути че на ваше 
кре а тив не спо соб но сти и да је 
баш то раз лог вашег умет нич ког 
стаг ни ра ња. Које шта! Али, баш и 
није тако. С про ме ном вре ме на, 
инспи ра ци ја би зата ји ла, умет ник 
као изу зет но осе тљи во биће није 
могао да се иска же. И онда би га 
про гла си ли за лењив ца. На кога 
вре мен ске при ли ке не ути чу? 
Пре ма неким истра жи ва њи ма то 
су само изу зет но задо вољ не осо
бе, а такве су заи ста рет ке. Зна те 
неку?

Ипак, мете о ро па те вла да ју све
том. То смо ми који ника да нисмо 

задо вољ ни вре мен ским при ли
ка ма. Ако се нао бла чи у Митро
ви ци, мене већ боли гла ва, ако 
поч не киша да пада, сину си ми 
се јавља ју. Нешто као суп тил на 
видо ви тост.  Веру јем да је сва
ко од вас позна вао у свом раном 
живо ту неку осо бу која је пред ви
ђа ла вре ме. И нарав но да вам је 
било сме шно или сте на упо зо ре
ње одма хи ва ли руком. И ја сам 
била та. Док се нисам при дру жи
ла вели кој зајед ни ци мете о ро па
та. Ми се нај бо ље раз у ме мо. И 
увек има мо шта да при ча мо. Како 
си? Уби ме ово вре ме. Кад ће се 

ово ста би ли зо ва ти? Излу де ћу од 
ових про ме на. И тако раз го во ру 
никад кра ја. Не мора мо да рас
пра вља мо о поли ти ци, еко ном
ској ситу а ци ји, јед но став но нађе
мо се на истим фре квен ци ја ма. И 
онда схва ти те да нисте сами, и да 
је она баба што кад год је забо
ли кук била у пра ву да ће пасти 
киша, и деда који каже да ће бити 
про ме не јер њего ва реу ма му  
на то ука зу је  и нису били само 
стар ци већ и мете о ро па те. Тако 
и ја сад могу бити неко ме сигу
ран био ме те о прог но зер. Само не 
знам на коју кво ту да играм.

Рев но сно слу ша
све вре мен ске

прог но зе, а посеб но… 
шта? Био прог но зу.

Да зна на шта да 
сутра обра ти пажњу. 

Коли ка ће бити
вла жност вазду ха,
да ли ће га боле ти 
дав но поло мље на 

нога, жига ње у
крсти ма. И тако 

поста ју јед на врста 
зави сни ка. Од

био прог но зе. Уко ли ко 
кажу да ће вре мен ски 

усло ви ути ца ти и
на поја ву

нерас по ло же ња
и неса ни це

буди те сигур ни да ће 
се  мете о ро па та
сло жи ти са тим

Пише:
Дра га на Попов

СИР МИ ЈУМ-ЦАР СКИ ГРАД

Фина ле кви за 
У сре ду, 30. маја, у орга ни за ци ји Тури стич ке 

орга ни за ци је Гра да Срем ска Митро ви ца, Уста но
ве за него ва ње кул ту ре „Срем“ и Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, а у Библи о те ци 
„Гли го ри је Воза ро вић“ одр жа но је фина ле кви за 
„Сир ми јум – цар ски град“. Квиз се састо јао од 
више ига ра, игра зна ња, реци то ва ње, лите рар ни 
рад, ликов ни рад и игре спрет но сти. У екип ном 
так ми че њу, игри зна ња, прво место осво ји ла је 
ОШ „Бошко Пал ко вље вић Пин ки“, дру го место 
ОШ „Јован Попо вић“, а тре ће место доби ла је 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“. У над ме та њу, нај бо
љи лите рар ни рад, прво место добио је Огњен 
Мишу ра из ОШ „Добро сав Радо са вље вић 
Народ“, Мачван ска Митро ви ца, дру го место 
Бран ки ца Савић из ОШ „Три ва Вита со вић Лебар
ник“, Лаћа рак, а тре ће место осво јио је Сте фан 
Хаџић из ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ Ман ђе лос. 

Нај бо ља у реци то ва њу била је Ана Кови љац 
из ОШ „Јован Попо вић“, дру го место при па ло је 
Иви Тењи из ОШ „Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ , 
а тре ће место Лани Стан ко вић из ОШ „Све ти 
Сава“. Прво место за нај бо љи ликов ни рад, 
осво ји ла је Иси до ра Нико лић из ОШ „Три ва Вита
со вић Лебар ник“, Лаћа рак, дру го место добио је 
Андреј Чеке ри нац из ОШ „Све ти Сава“, а тре ће 
место доби ла је Тео до ра Сте вић из ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“. 

СРП СКИ ДОМ

Фести вал жен ских тај ни

У Срп ском дому у Срем ској Митро ви ци, у 
петак, 1. јуна, одр жан је Фести вал жен ских тај ни. 
Про грам су води ле наше позна те нови нар ке и 
спи са те љи це Сања Марин ко вић и Весна Дедић. 
Фести вал је зами шљен као сусрет жена које се 
баве раз ли чи тим посло ви ма из свих обла сти, а 
циљ је да се сва ка уче сни ца осе ти срећ ном због 
живо та који води. 

Весна Дедић изја ви ла је да је циљ ове ради о
ни це да се уз помоћ струч ња ка про на ђу так ти ке 
који ма би жене испра ти ле тежак днев ни ритам 
који им наме ћу мно го број не оба ве зе. Жене на 
овај начин доби ја ју под сти цај, пажњу, и подр шку 
да пси хич ки истра ју у вре ме ну у којем су при мо
ра не да се баве како кари је ром, тако и сво јом 
поро ди цом. Мно ге уче сни це, у раз ме ни сво јих 
иску ста ва, ова ко спо зна ју начи не на који могу да 
буду срећ не и успе шне у живо ту. 

Пред сто ти нак сугра ђан ки, као овда шње успе
шне жене пред ста ви ле су се Оли ве ра Јел кић, 
адво кат и књи жев ни ца, Весна Стан ко вић, дирек
тор у пред у зе ћу Хра на про дукт, као и Душан ка 
Гаври ло вић, про фе сор кла ви ра. Мани фе ста ци ју 
је отво ри ла заме ни ца гра до на чел ни ка Срем ске 
Митро ви це Све тла на Мило ва но вић. Н. М.
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ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: ШТАМ ПА РИ ЈА

Изград ња штам па ри је

Почет ком два де се тог века за 
вре ме шире ња Соци ја ли стич
ког покре та у Сре му  закљу че но 

је да је за рад потреб на и штам па ри
ја и она би била вла сни штво људи из 
овог покре та. Штам па ле би се књи
ге, бро шу ре и на тај начин јачао би 
и раз ви јао се рад Соци јал де мо крат
ске стран ке. После избо ра Вито ми ра 
Кора ћа 1908. годи не за посла ни ка  у 
Сабор Хрват ске, Сла во ни је и Дал ма
ци је у Загре бу, покрет је почео нагло 
да јача. По поврат ку у Шид Вито мир 
Кораћ у дого во ру са сво јим дру го ви
ма упу тио је писмо свим земљо рад
нич ким задру га ма и дру гим орга ни
за ци ја ма које су сим па ти са ле овај 
покрет да помог ну осни ва ње штам
па ри је. Била су потреб на вели ка 
финан сиј ска сред ства, па је пред ло
же но да се на осно ву зај ма (акци ја) 
земљо рад ни ка и оста лих при ста ли ца 
при ку пе сред ства за  град њу штам па
ри је. Кораћ је пред ло жио да се упи
ше нај ма ње 1000 задру жних уде ла. 
Износ сва ког дела је 25 кру на. У про
ле ће 1909. годи не почи ње изград ња 
штам па ри је која је завр ше на у јесен 
те годи не. План за изград њу напра
вио је зидар ски мај стор Андри ја 
Попроц ки из Шида, а зида ње је ура
дио Душан Кекић, са одре ђе ним бро
јем при ста ли ца овог покре та. Земљи
ште за град њу штам па ри је усту пио 

је Ђока Пива ре вић бес плат но. Већу 
коли чи ну цигле покло нио је Стан ко 
Мар ко вић, вла сник цигла не из Бер
ка со ва. Тесар ске радо ве изве ли су 
Мла ђа Босан чић и Чеда Пур каћ из 
Шида. Мно ги сеља ци, чла но ви и сим
па ти зе ри стран ке су пома га ли у пре
во зу мате ри ја ла. Потре бан наме штај 
и опре ма су допре мље ни из Будим
пе ште и Загре ба. Штам па ри ја је поче
ла са радом 24. новем бра 1909. годи
не, када је штам пан и први број листа 
Пра во наро да. Тираж је био 2000 при
ме ра ка. Глав ни и одго вор ни уред ник 
био је Дра гу тин Бук шек. Лист је рас ту
ран у Шиду, Сре му, поје ди ним дело
ви ма Сла во ни је, Хрват ске и север не 
Босне. Сем овог листа, штам пан је 
и про па ганд ни мате ри јал соци ја ли
стич ке стран ке, раз не бро шу ре, слу
жбе ни обра сци, као и књи ге писа ца 
соци ја ли ста. Прва штам па на књи га 
је била Умо ва ње здра вог разу ма од 
Васе Пела ги ћа, као и књи га Мочва ра 
аме рич ког писца Енто на Син ке ра. Од 
дома ћих писа ца штам па на су дела 
Фили па Фили по ви ћа, Дими три ја Туцо
ви ћа, Вито ми ра Кора ћа и Три ше Кац
ле ро ви ћа. У Шид је 1910. годи не иле
гал но дошао Недељ ко Чабри но вић, 
гра фич ки рад ник из Сара је ва, касни је 
један од атен та то ра  на пре сто ло на
след ни ка Аустро у гар ске монар хи је 
Фра њу Фер ди нан да у Сара је ву (1914. 

годи не) У штам па ри ји је радио годи ну 
дана , а ста но вао је код Лаза ра Ђор
ђе ви ћа тада шњег маши ни сте у штам
па ри ји. Ова штам па ри ја је била прва 
на овим про сто ри ма која није била 
у рука ма капи та ли ста већ у вла сни
штву соци ја ли стич ке пар ти је и рад ни
ка.  Сво јим нови на ма и бро шу ра ма се 
бори ла за пра во рад ни ка, поли тич ке 
сло бо де, боље усло ве рада, осмо
ча сов но рад но вре ме, здрав стве
ну зашти ту и пен зиј ско оси гу ра ње. 
Поје ди ни бро јеви листа Пра во наро
да од 1909. до 1914. годи не су били 
више пута забра њи ва ни, а поје ди ни 
члан ци цен зу ри са ни. Током Првог 
свет ског рата штам па ри ја није ради
ла. Са радом почи ње 1920. годи не, 
одно сно пун замах дости же сле де ће 
годи не када се поно во штам па лист 
Пра во наро да. Лист је изла зио јед ном 
недељ но и то четврт ком. Наред них 
годи на лист се штам па у Бео гра ду, 
а 1926. годи не доне та је одлу ка да 
се штам па ри ја про да. Куп ци су били 
Милен ко и Душан Бабић. Јед но вре ме 
овде је штам пан и лист Рад гла си ло 
окру жног одбо ра Ради кал не стран ке 
за Срем. Почи ње Дру ги свет ски рат 
и вла сник штам па ри је напу шта Шид 
Пре у зи ма ју је вла сти ново фор ми ра не 
Неза ви сне држа ве Хрват ске. По завр
шет ку рата 1948. годи не штам па ри ја 
је наци о на ли зо ва на.

Место на коме је некад била штам па ри ја

У про ле ће 1909. годи не почи ње изград ња штам па ри је која је завр ше на у јесен те 
годи не. План за изград њу напра вио је зидар ски мај стор Андри ја Попроц ки из Шида, 
а зида ње је ура дио Душан Кекић, са одре ђе ним бро јем при ста ли ца овог покре та. 
Земљи ште за град њу штам па ри је усту пио је Ђока Пива ре вић бес плат но. Већу коли-
чи ну цигле покло нио је Стан ко Мар ко вић, вла сник цигла не из Бер ка со ва. Тесар ске 
радо ве изве ли су Мла ђа Босан чић и Чеда Пур каћ из Шида. Мно ги сеља ци, чла но ви и 
сим па ти зе ри стран ке су пома га ли у пре во зу мате ри ја ла
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Јазак: Цар Урош – Кру ше дол 
0:5; Ириг: Рад нич ки – ЧСК 1:1; 
Нови Слан ка мен: Дунав – Сло
га (М) 1:3; Крње шев ци: Сло га 
(К) – Борац 2:0; Крче дин: Фру
шко го рац – Пла ни нац 1:1.

01. Кру ше дол 18 15 2 1 62:18 47
02. ЧСК 18 14 2 2 49:17 44
03. Сло га (К) 18 10 3 5 30:29 33
04. Сло га (М) 18 10 1 7 49:28 31
05. Рад нич ки 18 7 8 3 33:20 29
06. Дунав 18 7 4 7 38:26 25
07. Пла ни нац 18 4 3 11 25:47 15
08. Фру шко г. 18 2 7 9 22:38 13
09. Цар Урош 18 2 3 13 20:59 9
10. Борац 18 2 1 15 17:63 7

Бач ка Топо ла: ТСЦ – Тем нић 
7:0; Ужи це: Сло бо да – Рад нич
ки (П) 0:3; Инђи ја: Инђи ја – 
Про ле тер 1:1; Земун: Теле оп
тик – Бежа ни ја 0:0; Кра гу је вац: 
Рад нич ки (К) – Дина мо 0:3; 
Нови Пазар: Нови Пазар – 
Будућ ност 2:2; Бео град: Син ђе
лић – Мета лац 2:1; Јаго ди на: 
Јаго ди на – ЧСК Пива ра 3:2.

01. Про ле тер 30 20 5 5 63:25 65
02. Дина мо 30 20 3 7 47:24 63
03. Мета лац 30 17 6 7 41:21 57
04. ТСЦ 30 15 9 6 50:21 54
05. Инђи ја 30 12 9 9 30:25 45
06. Син ђе лић 30 13 6 11 31:32 45
07. Бежа ни ја 30 11 11 8 35:32 44
08. Теле оп тик 30 10 10 10 39:32 40
09. Н. Пазар 30 9 13 8 28:33 40
10. Будућ ност 30 9 11 10 33:33 38
11. Рад нич ки (К) 30 10 6 14 32:39 36
12. Сло бо да 30 9 7 14 22:36 34
13. Рад нич . (П) 30 8 7 15 28:37 31
14. Тем нић 30 6 8 16 24:47 26
15. ЧСК Пива ра 30 4 10 16 30:53 22
16. Јаго ди на 30 3 7 20 16:59 10

При гре ви ца: Брат ство 1946 
– Црве на Зве зда 5:0; Пан че во: 
Дина мо 1945 – Мла дост (БЈ) 
3:0; Бечеј: Бечеј 1918 – Борац 
4:1; Кула: Оџа ци – Рад нич ки 
(НП) 1:0; Бео чин: Цемент – 
Рад нич ки (Ш) 0:0; Нови Банов-
ци: Омла ди нац – Дунав 2:3; 
Зре ња нин: Рад нич ки (З) – 
Желе зни чар 1:1; Субо ти ца: 
Бач ка 1901 – Рад нич ки (СМ) 
4:2.
01. Бечеј 30 24 3 3 81:25 75
02. Брат ство 30 19 5 6 59:20 62
03. Дина мо 30 17 2 11 49:27 53
04. Рад ни. (НП) 30 17 2 11 48:31 53
05. Борац 30 13 6 11 44:39 45
06. Цемент 30 14 3 13 40:41 45
07. Омла ди. 30 13 5 12 49:38 44
08. Рад ни. (З) 30 13 2 15 55:54 41
09. Желе зн. 30 11 6 13 33:30 39
10. Оџа ци 30 12 6 12 44:42 39
11. Мла до. (БЈ) 30 10 7 13 39:53 37
12. Ц. Зве зда 30 11 4 15 38:53 37
13. Бач ка 30 10 6 14 37:47 36
14. Дунав 30 10 6 14 44:61 36
15. Рад ни. (СМ) 30 9 4 17 39:49 31
16. Рад ни. (Ш) 30 3 1 26 15:104 10

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

Мар тин ци: Борац (М) – 
Желе зни чар 5:0; Хрт ков ци: 
Хрт ков ци – Љуко во 0:3; Ада-
шев ци: Гра ни чар 1923 –Пар ти
зан 1:5; Кле нак: Борац (К) – 
Сло вен 2:3; Попин ци: Напре
дак – Под ри ње 1:2; Рума: Први 
Мај – Будућ ност 7:1; Доњи 
Товар ник: Сло бо да – Јадран 
3:5; Путин ци: ПСК – Рудар 1:4.

01. Под ри ње 30 24 3 3 85:20 75
02. Сло бо да 30 22 2 6 58:23 68
03. Први Мај 30 19 7 4 77:23 64
04. Желе зни . 30 17 5 8 56:29 56
05. Пар ти зан 30 14 3 13 50:48 42
06. Борац (К) 30 11 6 13 50:47 39
07. Гра ни чар 30 12 3 15 49:58 39
08. Рудар 30 12 3 15 56:54 38
09. ПСК 30 10 8 12 41:46 38
10. Будућ ност 30 11 4 15 52:54 37
11. Јадран 30 12 2 16 35:64 37
12. Борац (М) 30 10 6 14 37:48 36
13. Сло вен 30 10 5 15 43:54 35
14. Напре дак 30 10 3 17 37:55 33
15. Љуко во 30 9 2 19 32:69 29
16. Хрт ков ци 30 4 4 22 35:101 15

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

01. Кабел 30 21 6 3 58:27 69
02. Сло га (Е) 30 19 8 3 66:19 65
03. Борац (Ш) 30 19 7 4 66:33 64
04. Једин ство 30 16 11 3 58:25 59
05. Поду на вац 30 13 5 12 53:48 44
06. Хај дук (Д) 30 12 7 11 40:36 43
07. Хај дук (Ч) 30 12 4 14 56:50 40
08. Сло га (Т) 30 11 6 13 38:44 39
09. Борац (НС) 30 12 3 15 33:43 39
10. Сре мац 30 11 5 14 47:54 38
11. Хај дук (Б) 30 12 2 16 41:48 38
12. Југо вић 30 11 5 14 42:52 38
13. ЛСК 30 8 5 17 53:87 29
14. Купи но во 30 7 6 17 29:52 27
15. Сла ви ја 30 7 6 17 36:69 27
16. Индекс 30 3 6 21 22:51 15

Бин гу ла: ОФК Бин гу ла – 
Напре дак 0:3; Батров ци: 
Омла ди нац – ОФК Бачин ци 3:0; 
Љуба: Једин ство (Љ) – Гра ни
чар 1:4; Куку јев ци: Оби лић 
1993 – Син ђе лић 6:0; Бер ка со-
во: Сре мац – Ерде вик 2017 1:2; 
Моро вић: Једин ство (М) – Јед
но та 1:3.

01. Оби лић 21 18 1 2 77:19 55
02. Ерде вик 21 16 3 2 47:18 51
03. Напре дак 21 15 4 2 52:20 49
04. Син ђе лић 21 9 5 7 51:43 32
05. Јед но та 21 9 3 9 41:43 30
06. Сре мац 21 8 4 9 50:38 28
07. ОФК Бачин. 21 8 4 9 40:37 28
08. Једин ство 21 8 3 10 36:40 27
09. Омла ди н. 21 7 0 14 37:61 21
10. Гра ни чар 21 6 3 12 30:58 21
11. ОФК Бин г. 21 3 3 15 20:53 12
12. Једин с. (Љ) 21 2 1 18 25:76 7

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

01. Сло га 21 16 2 3 70:18 50
02. Једин с. (Ру) 21 16 2 3 54:21 50
03. Сре мац 21 14 2 5 59:25 44
04. Једин с. (К) 21 14 1 6 64:36 43
05. Једин с. (П) 21 12 2 7 49:25 38
06. Полет 21 9 5 7 47:35 32
07. Фру шко г. 21 9 4 8 45:47 31
08. Гра ни чар 21 8 1 12 41:54 25
09. Вој во ди на 21 6 2 13 34:54 20
10. Борац 21 5 2 14 31:69 17
11. Мла дост 21 2 2 17 18:78 8
12. 27–Окто бар 21 2 1 18 23:73 7

01. Полет 28 18 5 5 74:26 59
02. Напре дак 28 16 8 4 63:16 56
03. Д. Петров ци 28 16 7 5 76:27 55
04. Мла дост 28 15 5 8 51:36 50
05. Д. Срем 28 13 8 7 49:31 47
06. Бикић Дол 28 13 6 9 47:30 44
07. Гра ни ч. (О) 28 14 3 11 40:41 44
08. Митрос 28 12 5 11 44:42 41
09. Фру шког. 28 11 6 11 45:41 39
10. Ф Гора 28 11 6 11 42:46 39
11. Хај дук 28 10 8 10 43:35 36
12. Сло га 28 10 4 14 41:55 34
13. З. Буљу ба . 28 8 5 15 37:49 29
14. Бре стач 28 7 6 15 35:70 27
15. Сло бо да 28 4 2 22 32:101 14
16. Гра ни чар (К) 28 2 4 22 18:91 9

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА
ЛИ ГА

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ ЗА МЛА ЂЕ ЈУНИ О РЕ

Успех
атле ти ча ра Сре ма

Током про те клог викен да 
у Срем ској Митро ви ци одр
жа но је првен ство Срби је 
за мла ђе јуни о ре на ком су 
атле ти ча ри АК „Срем“ осво
ји ли чети ри меда ље.

Зла то у дисци пли ни скок 
мот ком осво јио је Михај ло 
Пет ко вић резул та том 3,20 
метра док је у истој дисци
пли ни код мла ђих јуни ор ки 
Анђе ла Кова чић осво ји ла 
брон зу.

Тре ће место у трци на 
3000 мета ра осво јио је 
Мир ко Мау на резул та том 
9:04,47 док се меда љом 

истог сја ја у дисци пли ни 
баца ње кугле (три кило гра
ма) оки ти ла Тама ра Јова
но вић доба цив ши до 13,10 
метра. 

Ања Шко рић је осво ји ла 
два сед ма места, у баца њу 
копља и диска, Ната ли ја 
Крстић је у баца њу кугле 
била деве та, Ања Лајић у 
ско ку у даљ и Душан Петро
вић је у трци на 3000 метра 
тако ђе су зау зе ли деве ту 
пози ци ју док пио нир ка  Ксе
ни ја Зора но вић  није успе
ла да се пла си ра у фина ле 
на 100 метра.

Злат ни Михај ло Пет ко вић
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Не гле да ти у вар
Када сам био у вој сци, 

на јед ној од згра да где 
се нешто рено ви ра ло, 

ста јао је вели ки нат пис: „Не 
гле да ти у вар“. Сећам се да 
нам је сви ма то било сме
шно јер, боже мој, нисмо 
имбе ци ли па да нас неко 
упо зо ра ва на то. Међу тим, 
када сам мало погле дао око 
себе и схва тио каквих све 
живо пи сних лико ва има, 
схва тио сам зашто су то 
напи са ли. Било је ту озбиљ
них мај сто ра који су, на при
мер, седа ли на чуча вац јер 
га никад у живо ту нису виде
ли и кори сти ли. Са дру ге 
стра не, било је и оних који 
су само на чуча вац и нави
кли, али зато за сво јих два
де се так годи на живо та нису 
иза шли из свог села.

Поен та је при ла го ди ти се. 
При хва ти ти окол но сти које 
те окру жу ју. Живи мо у доба 
када се свет мења вели ком 
брзи ном а да тога нисмо ни 
све сни. Тех но ло ги ја је толи
ко узна пре до ва ла да мно ги 
људи нису у ста њу или јед
но став но неће да испра те 
про ме не.

У све тлу тога, поја ви ла се 
ВАР тех но ло ги ја у фуд ба лу 
која је поче ла да се при ме
њу је у поје ди ним так ми че
њи ма, доду ше још увек као 
екс пе ри мен тал на. Сушти на 
је да суди ја, када није сигу
ран у неку одлу ку, може да 
пре гле да видео сни мак и да 
онда одлу чи. Да се раз у ме
мо, није то ништа ново у 
спор ту. Сним ци се већ уве
ли ко пре гле да ва ју и на 
тени ским, кошар ка шким и 
мече ви ма аме рич ког фуд ба
ла.

Међу тим, на фуд бал ским 
тере ни ма, ства ри сто је 
мало дру га чи је и јав ност је 
поде ље на. Неки су за, неки 
про тив. Исти на је да посто је 

ситу а ци је у који ма је ипак 
суди ја тај који по свом уве
ре њу мора да доне се одлу
ку (нпр. да ли је пре кр шај за 
жути или црве ни кар тон) и 
да није све црнобело. 
Међу тим, лич но мислим да 
та тех но ло ги ја може да 
доне се мно го више кори сти 
него ште те. Узми мо само 
при мер утак ми це Лиге шам
пи о на изме ђу Реа ла и 
Бајер на про шле годи не када 
се мађар ски суди ја Вик тор 
Кашаи изу ри ни рао по чита
вој сезо ни Бајер на и послао 
их кући. Поста вља се пита
ње, да ли један човек тре ба 
да има моћ да на јед ном 
мечу или јед ном одлу ком 
упро па сти сав труд неке 
еки пе који је она уло жи ла у 
послед њих годи ну дана да 

би сти гла ту где јесте.
У чему је онда про блем? 

Не види мо да има про бле ма  
у дру гим спор то ви ма. Неки 
кажу како ће фуд бал да 
поста не паси ван и да ће 
бити пуно пре ки да. Па шта 
је ту лоше? Седи, зава ли се  
и ужи вај. Утак ми це аме рич
ког фуд ба ла тра ју по три 
сата и нико се не буни. 
Пусте се неке покри ва ли це, 
нека ста ти сти ка да зани маш 
мозак док је пау за и сви ма 
лепо. Имаш вре ме на да 
поје деш нешто, да одеш по 
пиво а да не пад не гол баш 
у том тре нут ку (као што то 
обич но бива).

И опет се вра ћа мо на 
поче так при че. Сушти на је 
при ла го ди ти се. Људи мора
ју да схва те да им раз вој 
тех но ло ги је у било ком сми
слу може олак ша ти живот и 
у неким момен ти ма (када је 
спорт у пита њу), спре чи ти 
неправ ду. На кра ју кра је ва, 
да ли је фуд бал као игра 
исти сад као и пре 10 или 20 
годи на?  С. Крсма но вић

MALI OGLASI 022/611-556

• Изда јем јед но со бан полу на ме
штен стан на првом спра ту Насе
ље М. Хуђи, тел. 064/4521733
• Изда јем собу у Насе љу М. Хуђи 
за два уче ни ка или уче ни це, тел. 
063/8976274
• Изда јем јед но со бан стан у цен
тру Новог Сада, тел. 064/35998
65
• Изда јем ком плет наме ште ну 
гар со ње ру код бол ни це, тел. 
063/8496621 
• Изда јем екс тра нов наме штен 
стан 40 м2 код бол ни це, пар кинг 
место, ЦГ, ктв може на кра ћи и 
дужи вре мен ски пери од, може и 
као пре но ћи ште, тел. 063/849
6621
• Изда јем јед но и по соб ни стан 
Насе ље Вој во де Сте пе први 
спрат, цен трал но гре ја ње, одмах 
усе љив, тел. 069/641552
• Изда јем гар со ње ру у цен тру С. 
Митро ви це, тел. 063/664889
• Про да јем недо вр ше ну викен ди
цу 50 м2 на Фру шкој гори изнад 
мана сти ра Куве ждин, плац 43 
ара, лега ли зо ва на, вла сник 1/1, 
тел. 069/1444551
• Про да јем дво со бан стан 55 м2 
у М. Митро ви ци са шупом и 
метал ном гара жом у дво ри шту 
или мењам за одго ва ра ју ћу кућу 
на селу, тел. 064/9065800 
• Про да јем салон ски стан 133 м2, 
у стро гом цен тру Руме, цена по 
дого во ру, хит но, вла сник, тел. 
060/5388333
• Изда јем јед но со бан наме штен 
стан бли зу цен тра, ЦГ, одмах 
усе љив, тел. 064/4420412
• Изда јем мањи наме штен дво со
бан стан у цен тру гра да сло бо
дан од 15. јуна, кли ма, тел. 
069/3242879
• Изда јем кућу Насе ље Бела 
Ружа у Лаћар ку са помоћ ним 
објек ти ма, тел. 064/5087285
• Про да јем кућу на добром месту 
у Срем ској Митр о ви ци цена по 
дого во ру, тел. 063/665483
• Купу јем гар со ње ру, тел. 
064/0244826
• Изда јем наме ште ну гар со ње ру 
у цен тру, тел. 064/6522604
• Изда јем кућу 70 м2, гре ја ње на 
чвр сто гори во, сви пра те ћи објек
ти, Ули ца Пла нин ска у Срем ској 
Митр о ви ци, 064/3169056 
• Изда јем нена ме ште ну спрат ну 
кућу  Але ја са ЦГ у Срем ској 
Митро ви ци, тел. 624636
• Про да јем кућу 100 м2 у Срем
ској Митро ви ци, на чети ри ара 
плац, тел. 063/286827
• Про да јем кућу на спрат 120 м2 
+ 20 м2 нус про сто ри је, гара жа, 
пече ња ра, дво ри ште пред ње и 
зад ње, тел. 060/1551653
• Изда јем наме ште ну собу са ЦГ 
упо тре ба кухи ње и купа ти ла у 
Насе љу М. Хуђи, тел. 061/610
7989 
• Изда јем јед но со бан мањи стан 
гре ја ње на гас уме сто ста на ри не 
помоћ у кући, тел. 627528, 
064/2637625 
• Про да јем јед но со бан стан 38 
м2, дру ги спрат, Насе ље М. Хуђи, 
тел. 672702, 064/1645837

• Изда јем гар со ње ру код Хале, 
тел. 063/540717
• Про да јем кућу у Руми Глав на 
60 на пла цу од 10 ари и 35 м2 
стам бе не повр ши не 160 м2, тел. 
473024, 064/4944246
• Пода јем викен ди цу на пола 
јутра земље, тел. 061/2027320 
• Изда јем нов дво со бан стан са 
ЦГ, први спрат, Насе ље Ста ри 
мост, тел. 064/2809753
• Про да јем у Новом Саду укњи
жен стан код Желе знич ке ста ни
це – Сајам, тел. 064/2215864 
• Изда јем наме ште ну дво ри шну 
гар со ње ру са гре ја њем, тел. 
063/460184
• Про да јем стан 64 м2 , ЦГ гре ја
ње, има две каље ве пећи Насе
ље М. Хуђи, тел. 061/3247899 
• Про да јем дво ри шни стан 54 м2 
у Шећер сока ку, може заме на за 
стан у згра ди, тел. 069/622453
• Изда јем јед но со бан наме штен 
стан са купа ти лом улаз посе бан, 
гре ја ње на гас, на услу зи веш 
маши на и маши на за суше ње 
веша, тел. 671845, 061/15551
10
• Про да јем кућу у Хрт ков ци ма на 
22 ара пла ца са свим пра те ћим 
објек ти ма, тел. 064/3082513
• Изда јем гар со ње ру у насе љу у 
бли зи ни касар не, сам ци ма, тел. 
063/8521112
• Про да јем гар со ње ру 25 м2 са 
бал ко ном у Ули ци Кара ђор ђе ва 
32, цена по дого во ру, тел. 
060/1628445
• Про да јем кућу са баштом у 
Мар тин ци ма на глав ном путу, 
тел. 065/4707450, Рај ко
• Изда јем дво со бан нена ме штен 
стан са гре ја њем на тре ћем 
спра ту Декан ске баште, тел. 
063/8164353
• Изда јем стан на Белој ружи у 
Лаћар ку, тел. 672138
• Про да јем кућу у Лаћар ку 95 м2 
са помоћ ним објек ти ма, вео ма 
повољ но или мењам за стан у С. 
Митро ви ци, тел. 064/5639206
• Про да јем викен ди цу са воћ ња
ком 23 ара у Ман ђе ло су, тел. 
064/4319769
• Изда јем собе са купа ти лом у 
цен тру С. Митро ви ци, тел. 
064/3566416
• Про да јем ком фор ну кућу 250 
м2 на 6,5 ари пла ца на оба ли 
реке у М. Митро ви ци, добра 
лока ци ја, тел. 069/609055
• Изда јем јед но со бан наме штен 
стан Насе ље Нико ла Тесла, цена 
130 евра зајед но са режи јом, 
тел. 066/434021
• Изда јем наме ште ну гар со ње ру 
у цен тру гра да, тел. 064/65226
04
• Изда јем дво ри шни дво со бан 
полу на ме штен стан на Белој 
ружи у Лаћар ку, 90 евра ста на ри
на + режи ја, тел. 066/434021

ВО ЗИ ЛА

• Про да јем хава ри са ну Рено Та
ли ју 2004. годи ште, тел. 069/609
055
• Про да јем рено клио 1,5 2002. 
годи ште, вла сник, црни без ула
га ња, Кле нак, тел. 022/445471

KU]E I STANOVI

VOZILA
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МИТРОВЧАНИН САША КИШ ГОДИНАМА САКУПЉА ЛУЛЕ

Мно ге вели ке одлу ке
сам донео уз лулу
Колек ци о нар ство је оду

век било засту пље но 
међу свим гене ра ци

ја ма. Мно ги од нас су саку
пља ли сал ве те, беџе ве, 
мар ки це, упа ља че, сли чи це, 
и у томе про на ла зи ли задо
вољ ство. Бити колек ци о нар 
не зави си од годи на, него 
од жеље и воље да у нешто 
што те испу ња ва сва ко днев
но ула жеш. Посто је и они 
који се у тој маси издва ја ју, 
такав је и митров ча нин Саша 
Киш вој но лице по зани ма њу 
који  је колек ци о нар лула. 
На почет ку раз го во ра Саша 
Киш нам је открио како је 
почео да саку пља луле.

 Не посто ји није дан лулаш 
који није колек ци о нар. У 
момен ту кад сам одлу чио да 
пушим тада сам и одлу чио 
да ску пљам луле. Цига ре те 
ника да нисам пушио, нити 
сам имао жељу да их кори
стим. Прву лулу коју сам 
наба вио купио сам код кине
за – каже Саша Киш

Он наста вља сво ју при чу 
и обја шња ва на који начин 
ужи ва пуше ћи лулу и како 
сав тај про цес изгле да.

 Нај бо ље се дува ни кад је 
човек сам, онда се пре пу сти 
томе. Мора да осе ти дуван, 
и лулу, јед но став но да буде 
рас по ло жен за тако нешто. 
Нер во зан човек не може да 
кори сти ово. Ово је вели
ка игра пре све га, а све то 
због тога што је жар у лули 

кон стат но на иви ци гаше
ња. Некад се уга си пет пута, 
некад више од тога а некад 
нијед ном али на тај начин 
док је одр жа вам да гори она 
мене сми ру је – каже Саша 
Киш

С обзи ром на то да је тек 
почет ник Саша Киш има не 
тако малу колек ци ју лула, те 
нам је он обја снио коли ко их 
запра во има на тој поли ци 
и додао да је у Срби ји јако 
тешко наба ви ти луле.

 Око 40 кома да сам при ку
пио до сада. У Срби ји је јако 

тешко наћи луле пого то во у 
малим мести ма попут нашег 
гра да, пошто сам прву купио 
код кине за, сле де ће сам 
наба вљао пре ко интер не та 
и огла са које сам тамо нала
зио. У сво јој колек ци ји имам  
само три луле које сам купио 
у про дав ни ци. Луле су јако 
ску пе у про дав ни ци, а нај
ску пље су оне које су руч ни 
рад. Луле сам почео да саку
пљам са 40 годи на и не пла
ни рам да се зау ста вим на 
томе већ желим да про ши
рим колек ци ју. До сада сам 

покло нио три луле. Волим 
да при ву чем људе са нечим 
што никад нису виде ли – 
каже Саша Киш

Он дода је да се луле раз
ли ку ју и да је сва ка дру га чи ја 
на свој начин.

 Посто је раз ли ке изме
ђу лула, није сва ка иста и 
не може сва ки дуван да се 
пона ша у сва кој лули исто и 
да даје исти резул тат. Посто
је људи који за сва ку лулу 
има ју посе бан дуван, међу
тим ја баш нисам у могућ
но сти да при у штим себи 
такво задо вољ ство буду ћи 
да овде у Срем ској Митро
ви ци нема пуно избо ра али 
и цене су висо ке уко ли ко бих 
се одлу чио за тако нешто. 
Ово је за мене хедо ни зам и 
што је нај ва жни је не ства ра 
зави сност – каже Саша Киш

Саша нам је тако ђе обја
снио да се  луле изра ђу ју 
од раз ли чи тих мате ри ја ла. 
Углав ном се пра ве од дрве
та али посто је  и кера мич ке 
луле. Нај по пу лар ни ји мате
ри јал за изра ђи ва ње лула је 
бели врес, а затим и масли
но во и хра сто во дрво. Неке 
се чак пра ве и од куку ру за. 

Данас мало нас има при
ли ку да види неког ко шета 
и пуши лулу и увек је зани
мљи во виде ти такав при зор. 

Андреа Димић

Саша Киш поред колек ци је лула

Колек ци ја лула


