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У уто рак 21. авгу ста, пред сед ни
ку општи не Вргин мост уру чен 
је поклон, трак тор са пра те ћом 

меха ни за ци јом, чиме је испу ње но 
обе ћа ње, које је пред сед ник Срби
је Алек сан дар Вучић дао при ли ком 
посе те тој општи ни.

Трак тор мар ке Белорус све ча но су 
у Шиду у Инду стри ји меса СремШид 
уру чи ли Милен ко Ђур ђе вић и Бра ти
слав Бога тић. Све ча но сти је при су
ство вао и мини стар пољо при вре де 
Бра ни сла в Неди мо ви ћ.

Мини стар је под се тио да је доде ли 
трак то ра прет хо ди ла посе та срп ског 
пред сед ни ка општи ни Вргин мост у 
фебру а ру. Том при ли ком Алек сан
дар Вучић је раз го ва рао са срп ским 

ста нов ни штвом и упо знао се са 
њихо вим про бле ми ма. Како је наја
вио мини стар пољо при вре де, Срби у 
овој хрват ској општи ни доби ће и јед
но кому нал но вози ло.

– Ово је доказ да где год да Срби 
живе, било да су на Косо ву, у Хрват
ској, држа ва Срби ја  ће им увек 
пру жа ти помоћ и подр шку, рекао је 
Неди мо вић.

Захва лио је вла сни ци ма фир ми 
Агропапук, Бра ти сла ву Бога ти ћу и 
Ђурђевић Милен ку Ђур ђе ви ћу, који 
су вла сни ци Инду стри је меса Срем
Шид, што су покло ни ли трак тор 
општи ни Вргин мост.

Бра ти слав Бога тић је рекао да му 
је вели ка част што је уго стио људе 

из Вргин мо ста и што је дони ра њем 
трак то ра испу нио пред сед ни ко во 
обе ћа ње.

Он је под се тио да је пред сед ник 
Вучић пре десе так дана посе тио 
инду стри ју меса Срем Шид, која је 
јед на од нај у спе шни јих ком па ни ја, 
захва љу ју ћи добрим еко ном ским 
одно си ма са Тур ском.

– Задо вољ ни смо што смо могли 
да пру жи мо помоћ Срби ма у Вргин
мо сту, увек ћемо им бити на рас по ла
га њу, иста као је Милен ко Ђур ђе вић.

Трак тор је при мио пред сед ник 
општи не Вргин мост Милан Врга, који 
је захва лио пред сед ни ку Срби је и 
дона то ри ма на новој маши ни, која ће 
општи ни пуно зна чи ти.

– Општи на Вргин мост има про
блем са неза по сле но шћу, али и са 
одли вом ста нов ни штва. Мали је број 
поврат ни ка, углав ном су то ста ри
ји људи, док мла ђи одла зе у тре ће 
земље. Нај ва жни ја при вред на гра
на је пре ра да дрве та, а овај трак тор 
ћемо кори сти ти у кому нал не свр хе, 
изја вио је Милан Врга.

С.Ц.

Бра ни слав Неди мо вић је гово ре ћи 
о посло ва њу СремШида, рекао да 
је до сада у Тур ску изве зе но 2.300 
тона меса.

– Надам се да ће до новем бра 
бити испу ње на кво та од 5.000 тона, 

а до кра ја годи не нашим изво зни
ци ма ће бити на рас по ла га њу нова 
кво та од 2.000 тона, што је резул тат 
дого во ра који смо пости гли са Тур
ци ма пре неко ли ко дана, рекао је 
Неди мо вић.

Растеизвозговедине

БратиславБогатић,МиланВрга,МиленкоЂурђевићиБраниславНедимовић
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УВОДНИК

Зашто да вам дам
два дина ра?

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Није ствар у два дина ра, него у 
прин ци пу. Ово ћете нај че шће 
чути од људи који се непри јат но 

изне на де када им на каси тргов ци 
хоће да напла те пла стич ну кесу. И 
онда они исти који су до сада тра жи
ли да им се кесе поду пла ју, одно сно 
да доби ју две или три, како им се 
еспап не би расуо, е сад они из прин
ци па неће да пла те ни јед ну, а камоли 
две пла стич не кесе. Народ нам је 
изгле да постао неве ро ва но прин ци
пи је лан. Каже ми про да ва чи ца из рад
ње у ком ши лу ку, да је јед на муште ри
ја толи ко била бесна када је чула да 
тре ба да пла ти кесу, да је сав пазар 
изва ди ла и у рука ма одне ла кући. То 
је прин цип, нема шта.

Неко ће рећи да смо чудан народ. 
Нисмо, исти смо као и сви дру ги људи 
на пла не ти. Тера ће мо како може мо 
док не доби је мо по џепу. Нису ни ови 
у Еуропи сами од себе поста ли тако 
фини, нити им је свест о потре би 
чува ња живот не сре ди не дошла сама 
од себе. Доби ја ли су по џепу, па су 
сада тако и дисци пли но ва ни и све
сни. Исти слу чај је био и са вези ва
њем поја са. Кад те сао бра ћа јац кле пи 
са десет хиља да, да видиш како ћеш 

сутра да се везу јеш, ко бела лала.
А што се тиче прин ци па, није он 

једи ни раз лог што куп ци неће више 
пла стич не кесе. Посто ји тео ри ја и да 
то неко сада зара ђу је на нама. Е, па 
неће на мени нико зара ђи ва ти, па 
макар то било и два дина ра. И то је 
памет но. Не кажем. Ко је луд да дозво
ли да се пре ко њего вих леђа бога те, и 
то на кеса ма од два дина ра. Мож’ 
мисли ти чега су се све досе ти ли, само 
да нам доа ка ју ови бога ти тргов ци? 
Сад поштен човек ни обич ну пла стич
ну кесу не може џабе да доби је. И то 
мора да се пла ти. Е, па ствар но ...

А сад, шалу на стра ну. Напла та пла
стич них кеса јесте мали корак, мада 
кажу да је потро шња већ пала упо ла 
(да човек не пове ру је коли ка су нам 
два дина ра), али дале ко смо ми од 
еко ло шки све сне зајед ни це. Доду ше, 
надам се да нам се пла стич не кесе 
убуду ће неће вијо ри ти као бар ја ци са 
гра на дрве ћа, али има ту пла сти ке и 
пла сти ке. Кесе су само врх леденог
брега. А ствар је увек у нов цу, јер 
чишће ње кошта. И одр жа ва ње очи
шће ног тако ђе кошта. И та цена је 
дале ко, дале ко од цене која се напла
ћу је по само у слу га ма. Пита ње еко ло

ги је и зашти те живот не сре ди не у 
Срби ји, пре ма про це на ма које се могу 
про чи та ти у озбиљ ни јој штам пи, тешко 
је око десет мили јар ди евра. А то је од 
при ли ке годи шњи буџет ове држа ве. 

Сад, ако неко мисли да има људи 
који ће са стра не доћи и очи сти ти 
наше дво ри ште и то бада ва, грд но се 
вара. Таквих нема, и то ћемо мора ти 
сами да ура ди мо и сами да пла ти мо. 
И не само да очи сти мо, него и да одр
жа ва мо то што смо почи сти ли. А то 
није оно кад кому нал ци очи сте дивљу 
депо ни ју поред јед ног кана ла, а за 
два дана се ство ри дру га поред дру
гог кана ла. И онда апе лу ју на гра ђан
ство да не баца отпад, јер то није 
лепо. Какви црни апе ли? Коме су апе
ли добро доне ли? И што се више апе
лу је то више уги ну лих сви ња и ста рих 
шпо ре та поред путе ва. Е, а кад би 
било мало кажња ва ња, онда би то 
била дру га песма. Мада, мора бити 
сви ма јасно да одно ше ње отпа да не 
може да буде јеф ти но, а још мање 
бес плат но. То мора да кошта. И то 
кошта сву да у све ту. Ал, добро, од 
нечег мора да се поч не. Пла стич не 
кесе су прве стра да ле. А ко ће жали ти 
за њима ...

Неко ће рећи да смо 
чудан народ. Нисмо, 

исти смо као и сви
дру ги људи на

пла не ти. Тера ће мо како 
може мо док не доби је мо 

по џепу. Нису ни ови у 
Еуропи сами од себе 

поста ли тако фини, нити 
им је свест о потре би

чува ња живот не
сре ди не дошла сама од 

себе. Доби ја ли су
по џепу, па су сада тако 

и дисци пли но ва ни
и све сни
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Реа ли за ци ја буџе та
задо во ља ва ју ћа
На сед ни ци Скуп шти не гра да 

Срем ска Митро ви ца, одр жа ној 
24. авгу ста, усво је но је више 

тача ка днев ног реда. Поред изве шта ја 
о сте пе ни ма ускла ђе но сти пла ни ра
них и реа ли зо ва них актив но сти јав них 
пред у зе ћа у току прва два квар та ла 
ове годи не, митро вач ки одбор ни ци 
усво ји ли су и више изме на и допу на 
про гра ма рада уста но ва и пред у зе ћа у 
вла сни штву Гра да. 

Изме ђу оста лог, након поле ми ке 
изме ђу одбор ни ка Алек сан дра Про да
но ви ћа, као пред став ни ка опо зи ци је, 
и начел ни ка Град ске упра ве за буџет 
Душка Шаро шко ви ћа, усво јен је и 
изве штај о извр ше њу одлу ке о буџе ту 
Гра да Срем ска Митро ви ца. 

– Што се тиче реа ли за ци је буџе та 
за првих шест месе ци ове годи не, она 
је уоби ча је на и вуче прак су из прет
ход них годи на. То је нешто што смо 
и оче ки ва ли. Про цен ту ал но се кре ће 
око 38 посто, што је уоби ча је ни про
це нат за прву поло ви ну годи не. Већи 
део оства ри ли смо у дру гом квар та
лу. Нисмо има ли ника квих про бле ма 
у функ ци о ни са њу у прет ход них шест 
месе ци. Инте ре сант но за ову годи ну 
је да Град Срем ска Митро ви ца нема 
нијед ног дана кашње ња пово дом 
извр ше ња нов ча них оба ве за у јав ном 
сек то ру – рекао је начел ник Шаро шко
вић.

Када је реч о изве шта ји ма о сте пе ну 
ускла ђе но сти пла ни ра них и реа ли зо

ва них актив но сти у првих шест месе
ци ове годи не, раз го ва ра ли смо са 
дирек тор ком ЈП Урба ни зам Мир ја ном 
Вашут. 

– ЈП за посло ве урба ни зма је сво јим 
про гра мом рада пред ви де ло без број 
пла но ва детаљ не регу ла ци је и један 
план гене рал не регу ла ци је. У првих 
шест месе ци, оно што смо пла ни ра ли 
смо и оства ри ли. Ура ђе но је 14 пла
но ва детаљ не регу ла ци је. Нагла си ла 
бих план детаљ не регу ла ци је за ком
плекс Летен ка, који је тре ба ло брзо 

и ква ли тет но ура ди ти како би се тај 
лока ли тет про ме нио и наред не годи
не поче ла њего ва изград ња – рекла је 
Мир ја на Вашут и дода ла да ЈП Урба
ни зам оба вља посло ве не само на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це, већ је 
анга жо ва но и од стра не инве сти то ра 
са тери то ри је општи не Пећин ци. 

Што се тиче избо ра и име но ва ња, 
дошло је до реи збо ра врши о ца дужно
сти дирек то ра за више уста но ва на 
тери то ри ји Гра да, као и до изме на у 
управ ним одбо ри ма.  Н. Мило ше вић

Душко Шаро шко вић Мир ја на Вашут

Са сед ни це
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

„Путе ви“ на продаји
Након две годи не сте ча ја, срем ско ми

тро вач ко пред у зе ће за изград њу и одр
жа ва ње сао бра ћај ни ца Путеви, поста је 
пред мет про да је. При вред ни суд у 
Срем ској Митро ви ци одо брио је про да ју 
овог пред у зе ћа, након закључ ка сте чај
ног суди је и сагла сно сти одбо ра пове
ри ла ца. 

Пону де за купо ви ну Путева при ма ће 
се до тре ћег окто бра ове годи не у 
Новом Саду, у Аген ци ји за лицен ци ра
ње сте чај них управ ни ка, када ће се 
извр ши ти јав но отва ра ње при мље них 
пону да. 
Путеви се про да ју као прав но лице, а 

њихо ва про да ја обу хва та про да ју управ
не згра де и оста лих непо крет но сти, као 
и сву покрет ну имо ви ну. Вред ност имо
ви не која се про да је про це ње на је на 
194.741.896 дина ра. 

 Н. М.

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ НАЦИ О НАЛ НИХ МАЊИ НА

Увид у бирач ки спи сак
Град ска упра ва за опште и зајед

нич ке посло ве и имо ви ну у 
Срем ској Митро ви ци, у скла ду 

са Одлу ком о рас пи си ва њу избо ра 
за чла но ве наци о нал них саве та 
наци о нал них мањи на који ће се 
спро ве сти четвр тог новем бра, оба
ве шта ва гра ђа не са пре би ва ли штем 
на под руч ју Срем ске Митро ви це да 
могу извр ши ти увид у посе бан 
бирач ки спи сак наци о нал не мањи не, 
и тра жи ти упис, бри са ње, изме ну, 
допу ну или исправ ку посеб ног 
бирач ког спи ска, нај ка сни је 15 дана 
пре дана спро во ђе ња избо ра. Увид 
је могу ће извр ши ти непо сред но у 
про сто ри ја ма Град ске упра ве, у ули
ци Све тог Дими три ја број 13 рад ним 
даном од седам до 15 часо ва, или 
елек трон ским путем на стра ни ци 

www.mduls.gov.rs уно ше њем пода
та ка о ЈМБГ. Упис у посе бан бирач ки 
спи сак наци о нал не мањи не се врши 
на зах тев при пад ни ка наци о нал не 
мањи не, и под но си се над ле жној 
Град ској упра ви пре ма месту пре би
ва ли шта, одно сно бора ви шта. Лице 
може бити упи са но само у један 
посе бан бирач ки спи сак, а све про
ме не се врше на лич ни зах тев или 
по слу жбе ној дужно сти. Од про гла
ше ња избор не листе, пра во на увид 
и под но ше ње зах те ва за про ме ну у 
спи ску има и под но си лац избор не 
листе. Након закљу чи ва ња једин
стве ног бирач ког спи ска, све про ме
не у њему врши Мини стар ство 
држав не упра ве и локал не само у
пра ве, нај ка сни је 72 часа пре дана 
избо ра. 

КУЗМИН

Сајам сви ња и пољо при вре де

Про те клог викен да у Кузми ну 
је одр жан 18. тра ди ци о нал ни 
Сајам сви ња и пољо при вре де. 

Сајам су орга ни зо ва ли Месна зајед
ни ца Кузмин и Удру же ње одга ји ва ча 
сви ња Гра ни чар, уз помоћ Аген ци је 
за рурал ни раз вој и под покро ви тељ
ством Гра да Срем ска Митро ви ца. 

Ово го ди шњи Сајам све ча но је отво
рио гра до на чел ник Срем ске Митро
ви це Вла ди мир Сана дер, који је том 
при ли ком ука зао на зна чај раз во ја сви
њар ства у Сре му. 

– Ово је јед на од нај зна чај ни јих 
мани фе ста ци ја у обла сти пољо при
вре де у нашем Гра ду. Сама чиње ни ца 
да Сајам има тра ди ци ју дугу 18 годи на 
ука зу је на његов зна чај. Срем и Срем
ска Митро ви ца су пољо при вред ни 
крај. Мно го људи овде живи од пољо
при вре де и зато раз вој пољо при вре де 
јесте и раз вој њихо вих дома ћин ста ва, 
али и нашег гра да – рекао је Вла ди мир 
Сана дер. 

Изме ђу оста лих посе ти ла ца, ово го
ди шњи Сајам сви ња и пољо при вре де 

оби шао је и мини стар пољо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић.

Посе ти о ци сај ма, као и одга ји ва чи 
сви ња, овом при ли ком могли су да се 
додат но еду ку ју и међу соб но раз ме
не иску ства у свом послу. У мани фе
ста ци ји је уче ство ва ло више изла га ча 
сви ња, а орга ни за то ри су, поред дефи
леа фија ке ра, так ми че ња у спре ма њу 
свињ ског гула ша и про мо ци је дома ћих 
срем ских про из во да, при сут ни ма при
ре ди ли и богат кул тур ноумет нич ки 
про грам.  Н. М.
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Градоначелник Владимир Санадер са одгајивачима свиња и произвођачима сточне хране
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СТА РА ПАЗО ВА

Поче ла град ња
ста но ва за избе гли це

Камен теме љац за изград њу 169 
ста но ва наме ње них избе глич ким 
поро ди ца ма из Босне и Хер це го

ви не и Хрват ске, које има ју пре би ва ли
ште на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва поло жен је у поне де љак 27. 
авгу ста у Фру шко гор ској ули ци у Ста рој 
Пазо ви. 

Финан сиј ска сред ства за изград њу 
ових ста но ва у окви ру пот про јек та 
Реги о нал ног стам бе ног про гра ма у 
Репу бли ци Срби ји обез бе ђе на су 
делом из дона тор ског Фон да Реги о нал
ног стам бе ног про гра ма којим упра вља 
Бан ка за Савет Евро пе у вред но сти од 
3,9 мили о на евра и делом из буџе та 
општи не Ста ра Пазо ва у изно су од 55 
мили о на дина ра. 

Пре ма речи ма над ле жних, ста но ви 
ће се гра ди ти у седам стам бе них ламе
ла укуп не повр ши не пре ко 11.500 мета
ра ква драт них,  а рок за завр ше так 
град ње је 300 рад них дана, одно сно 
јули месец сле де ће годи не. Изво ђа чи 
радо ва су Зла ти бор Град ња Бео град 
АД и Кеј ДОО.

Пола га њу су, поред пред сед ни ка 
општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђа Ради но
ви ћа, при су ство ва ли први пот пред сед
ник Вла де Репу бли ке Срби је и мини
стар спољ них посло ва Иви ца Дачић, 
који је ујед но и пред сед ник Коми си је за 
коор ди на ци ју про це са трај не инте гра
ци је избе гли ца, држав ни секре тар у 
Мини стар ству држав не упра ве и локал

не само у пра ве Бојан Сте вић, као и 
пред став ни ци Деле га ци је ЕУ у Срби ји, 
амба са де САД и Немач ке у Срби ји, 
УНХЦРа и миси је ОЕБСа и Коме се ри
ја та за избе гли це и мигра ци је Репу бли
ке Срби је.

Под се ћа ња ради, поло ви ном окто бра 
про шле годи не у Голу бин ци ма су поче
ли радо ви на изград њи ста но ва за 
избе гли це из Босне и Хер це го ви не и 
Хрват ске у окви ру пот про јек та 4 Реги о
нал ног стам бе ног про гра ма. 

У пот про јек ту 4 РСП гра ди се укуп но 
261 стам бе на једи ни ца у 13 општи на 
међу који ма је и ста ро па зо вач ка, те ће 
у Голу бин ци ма до кра ја лета бити 
изгра ђе но 20 стам бе них једи ни ца.

Реги о нал ни стам бе ни про грам је 
зајед нич ки више го ди шњи про грам 
Репу бли ке Срби је, Босне и Хер це го ви
не, Црне Горе и Репу бли ке Хрват ске, 
који има за циљ да обез бе ди трај на 
стам бе на реше ња за нај у гро же ни је 
избе глич ке поро ди це у реги о ну.

Реги о нал ни стам бе ни про грам Репу
бли ке Срби је спро во ди се уз подр шку 
ОЕБСа, УНХЦРа и Бан ке за раз вој 
Саве та Евро пе, а финан си ран је сред
стви ма Европ ске уни је, која је нај ве ћи 
дона тор, Сје ди ње них Аме рич ких Држа
ва, Немач ке, Ита ли је, Нор ве шке, Швај
цар ске, Дан ске, Тур ске, Лук сем бур га, 
Кипра, Руму ни је, Чешке, Сло вач ке и 
Мађар ске.

 С.С.

ЛЕГА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ИМО ВИ НЕ

Неле гал ни објек ти

6.370 ози да них или над зи да них једи ни
ца међу који ма су шупе, мага ци ни, шта ле, 
вели ки број кућа и викен ди ца који су гра
ђе ни без ијед ног папи ра попи са но је у 
општи ни Ста ра Пазо ва од тре нут ка сту па
ња на сна гу Зако на о оза ко ње њу који је 
почео да се при ме њу је 25. новем бра 2015. 
годи не. Од укуп ног бро ја неле гал но изгра
ђе них обје ка та у овом делу Сре ма лега ли
зо ва но је 2.342 обје ка та, док је пре о ста лих 
9.175 ушло у посту пак оза ко ње ња. За што 
ефи ка сни ји посту пак оза ко ње ња, потреб
но је испо што ва ти неко ли ко биро крат ских 
кора ка, анга жо ва ти гео де ту и архи тек ту. 
За инди ви ду ал не објек те до сто ти ну ква
дра та так са изно си 5.000 дина ра, за куће 
до 300 ква драт них мета ра је 15.000 дина
ра, а за објек те до 300 ква дра та изно си 
20.000 дина ра. За оне објек те који пре ла
зе ове габа ри те пла ћа се так са од 50.000 
дина ра. Поред тога, про јек тан ти напла ћу ју 
евро по ква дра ту што зави си од повр ши не 
објек та. С.С.

ВОЈ КА

Пут око све та

Две мла де Индиј ке у окви ру хума ни тар
ног про јек та поку ша ва ју да малим спорт
ским ави о ном оби ђу свет. Тре нут но су сле
те ле на спорт ски аеро дром у Вој ки. За овај 
поду хват су се месе ци ма рани је и обу ча ва
ле на том месту. Њихо ви дома ћи ни, пило ти 
Вазду хо плов ног клу ба Вихор у Вој ки, су их 
у апри лу ове годи не обу ча ва ли да упра
вља ју ултра лаким ави о ни ма. Јед но од 
одре ди шта је и аеро дром у Вој ки, а оно 
што желе је да за 80 дана оби ђу 23 земље. 
Након Инди је, Паки ста на, Ира на, Тур ске и 
Срби је, њихо во путо ва ње запо че то пре 17 
дана наста вља се у Сло ве ни ји, а током 
бли зу три месе ца пре ле те ће око 40.000 
кило ме та ра.

 С.С.

Са полагања камена темељца
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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. 

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Крај жетве
Жетва сун цо кре та у ста ро па зо вач ком 

ата ру завр ше на је на око 90 одсто повр ши
на. Про из во ђа чи су задо вољ ни при но си ма 
који у про се ку изно се од три до три и по 
тоне, али конач на цена још није сву где 
позна та, док акон та ци о на, која им је пону

ђе на, изно си 26 дина ра. Како пре но си РТВ 
Вој во ди на, ком па ни ја Вик то ри ја гру па из 
Шида је као конач ну откуп ну цену пону ди ла 
28,5 дина ра са ПДВом. За потре бе сво је 
про из вод ње ком па ни ја Вик то ри ја гру па 
пла ни ра да ове годи не отку пи до 180.000 
тона сун цо кре та. З.К.

НОВА ПАЗО ВА 

Пас изу је дао деча ка
Деве то го ди шњи С. З. тешко је повре ђен 

у Новој Пазо ви, где га је изу је дао пас расе 
ротвај лер. Прет ход но, пса је Ули цом Бран
ка Ћопи ћа шетао седам на е сто го ди шњи 
мла дић. У јед ном тре нут ку мла дић је ски
нуо пово дац псу који није имао заштит ну 
кор пу на гла ви. Пас је више пута угри зао за 
ногу деве то го ди шњег деча ка, који је рођен 
у Фран цу ској. Деча ку су кон ста то ва не 
тешке теле сне повре де. Седам на е сто го ди
шњи мла дић је осум њи чен за тешко дело 
про тив опште сигур но сти и про тив њега је 
по нало гу Тужи ла ства под не та кри вич на 
при ја ва. С.С.

ТРЖНИ ЦЕН ТАР

Укра де ни кишо бра ни

По узо ру на свет ске метро по ле, кишо
бра ни, који има ју укра сну функ ци ју, укуп но 
њих 130 поста вље ни су у паса ре ли тржног 
цен тра у Ста рој Пазо ви. Са циљем да улеп
ша ју про стор и уне су ведри ну, три де сет 
запо сле них уз помоћ Месне зајед ни ца Ста

ра Пазо ва су успе ли у тој миси ји. Међу тим, 
уз оду ше вље ње које су иза зва ли међу гра
ђа ни ма, било је и оних који ма се нису допа
ли, јер је одре ђен број ски нут и одне шен. 
Запо сле ни апе лу ју на несав се не гра ђа не 
да то не поку ша ва ју више јер могу озбиљ но 
да се повре де, а сви одне ти кишо бра ни ће 
у нај ско ри јем вре мен ском року бити надок
на ђе ни. Сле де ћи про је кат који ће се реа ли
зо ва ти је осве тље ње тржног цен тра који ће 
поред визу ел ног ефек та, има ти и без бед но
сну уло гу да се неми ли дога ђа ји овог типа 
не би пона вља ли. Ј.Д.

ЈАВ НА РАСВЕ ТА

Поста вља ње
ЛЕД сија ли ца

По узо ру на лед расве ту у Вој ки, план је 
да се у свим насе ље ним мести ма ста ро па
зо вач ке општи не јав на расве та заме ни еко
ло шки ште дљи вим сија ли ца ма. Фазни 
радо ви у тра ја њу од годи ну дана, за буџет 
су уште да, а за воза че већа без бед ност. 
Нај пре ће се изгра ди ти јав на тра са расве те 
у кори до ру део ни це Путин ци  Ста ра Пазо

ва  Ста ри Банов ци, ули ца Вука Кара џи ћа и 
Бано вач ка као и петље Е75, кру жни ток, 
тре ћа и четвр та фаза. Оства ре не уште де у 
потро шњи елек трич не енер ги је, усме ри ће 
се на ула га ња у лед расве ту за сва насе ља. 
Сада шњи тро шко ви одр жа ва ња и утро шка 
елек трич не енер ги је од 60 мили о на дина ра 
на годи шњем нивоу, уград њом лед расве те 
додат но ће се сма њи ти, и до 80 одсто.

Љ.Ј.

БАНОВ ЦИ ДУНАВ

Бачен отпад
Про те клог викен да је у насе љу Банов ци 

Дунав, код пија це, код полу под зем них кон
теј не ра, баче но више од два ками о на каба
стог отпа да и шута. Дирек тор ЈКП Чисто ћа 
Јови ца Гагри ца, који је одмах био на месту 
дога ђа ја, каже да посто је сигур но сне каме
ре, тако да ће почи ни о ци бити врло брзо 
откри ве ни и слу чај при ја вљен кому нал ној 
инспек ци ји. Казна за непро пи сно баца ње 

сме ћа ван кон теј не ра може да изно си и до 
100 хиља да дина ра, а чак су пред ви ђе не и 
затвор ске казне. Ово није први слу чај баца
ња отпа да поред кон теј не ра упра во на 
овом месту. У посто је ће полу под зем не кон
теј не ре се одла же кому нал ни отпад, а у 
слу ча ју када се ради о већој коли чи ни сме
ћа, попут ста рог наме шта ја или гра ђе вин
ског отпа да из ЈКП саве ту ју да се позо ве 
ово пред у зе ће и одве зе отпад на град ску 
депо ни ју. Под се ти мо ЈКП Чисто ћа два пута 
годи шње орга ни зу је акци је одно ше ња каба
стог отпа да, али по пози ву изла зе гра ђа ни
ма у сусрет и мимо тих тер ми на, јер у инте
ре су свих је да сва насе ља у ста ро па зо вач
кој општи ни буду чиста. З.К.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Сме ће на пла жи

Два пута годи шње ЈКП Чисто ћа ком плет
но уре ђу је ста ро ба но вач ку пла жу Вене ци ја, 
на почет ку и на кра ју купа ли шне сезо не. Уз 
то, рад ни ци поме ну тог пред у зе ћа редов но 
пра зне кан те и кон теј не ре. Ипак, сме ће на 
пла жи сва ко днев но доче ку је купа че. Неса
ве сни гра ђа ни редов но зага ђу ју једи ну уре
ђе ну пла жу, и пре ма речи ма над ле жних 
про блем се пона вља из годи не у годи ну и 
пред ста вља пра ву бор бу са ветре ња ча ма. 
Како бисмо има ли пла жу која пред ста вља 
углед општи не, а тај потен ци јал посе ду је, 
апел свим посе ти о ци ма да непо треб не 
ства ри ста ве на место које је наме ње но за 
ту упо тре бу. Ј.Д.

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Гастро Срем
Први викенд у сеп тем бру биће у зна ку 

тури стич ко  гастро ном ске мани фе ста ци је 
Гастро Срем, која се ове годи не орга ни зу је 
по тре ћи пут у тра ја њу од два дана. Гене
рал ни покро ви те љи мани фе ста ци је су 
Општи на Ста ра Пазо ва и Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство, а орга ни за тор Тури
стич ка орга ни за ци ја општи не Ста ра Пазо
ва. Све ча но отва ра ње фести ва ла је у субо
ту 1. сеп тем бра у 13 часо ва, а током дана 
одр жа ће се так ми че ње у кува њу ајва ра под 
нази вом Изађи ми на теглу, док ће у 
вечер њим сати ма публи ка ужи ва ту у Међу
на род ном кон цер ту фол кло ра Понеси
опанке. Дру гог сеп тем бра посе ти о ци ће 
бити у при ли ци да про ба ју срем ски ручак, 
док ће у вечер њим сати ма ужи ва ти у кон
цер ту Секе Алек сић. Да се у Сре му добро 
једе потвр ђу је око 70 про из во ђа ча месних и 
млеч них поиз во да, удру же ња жена, пољо
при вред на газдин ства, вина ри је, про из во
ђа чи меда, џемо ва и раки је, посла сти ча ри 
и бом бон џи је који ће се пред ста ви ти на 
јед ној од 11 мани фе ста ци ја од зна ча ја које 
про мо ви шу општи ну.

 С.С.
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РАЗ ГО ВОР СА ДИРЕК ТО РОМ КОЦ-а СРЂА НОМ МАЛЕ ШЕ ВИ ЋЕМ ПОВО ДОМ
ЗАВР ШЕТ КА ШИД СКОГ КУЛ ТУР НОГ ЛЕТА

Пред ност смо дали 
дома ћим бен до ви ма

Костур цело куп ног Кул тур ног лета су биле дома ће сна ге, дома ћи бен до-
ви како рок, тако и орке стри народ не музи ке, али при ли ку да се пред ста-
ве има ла су и кул тур но умет нич ка дру штва са тери то ри је шид ске општи-
не, удру же ња жена, про из во ђа чи вина са тери то ри је наше општи не, 
затим кар шоу који смо први пут орга ни зо ва ли ове годи не, ди џеј и тру-
ба чи из Шида. Већи део про гра ма су покри ва ли Шиђа ни, каже Срђан 
Мале ше вић

И овог лета у пери о ду од 28. јула 
до 19. авгу ста, Шиђа ни су има
ли при ли ку да ужи ва ју у бога

том и шаро ли ком про гра му кул тур не 
мани фе ста ци је Шид ско кул тур но 
лето. Током вре лих лет њих дана на 
лет њој бини Кул тур но обра зов ног 
цен тра сме њи ва ле су се музич ке гру
пе, а ове годи не нај ви ше су били 
засту пље ни локал ни бен до ви. Кул
тур но лето завр ше но је 19. авгу ста 
кон цер том гру пе Гара ви сокак. О ути

сци ма са ове сада већ тра ди ци о нал
не кул тур не мани фе ста ци је, али и о 
неким наред ним кул тур ним деша ва
њи ма у гра ду, раз го ва ра ли смо са 
дирек то ром Кул тур но обра зов ног 
цен тра Срђа ном Мале ше ви ћем.

М НОВИ НЕ: Да ли сте задо вољ ни 
ово го ди шњом мани фе ста ци јом?

СРЂАН МАЛЕ ШЕ ВИЋ: Задо вољ
ни смо са Шид ским кул тур ним летом 
зато што смо ми то као орга ни за то ри 

ура ди ли без гре шке. Сада смо већ 
уигра на еки па с обзи ром да се ова 
мани фе ста ци ја одр жа ва 14. пут заре
дом. Ове годи не смо хте ли да види мо 
да ли мани фе ста ци ју може мо да 
изве де мо са дома ћим сна га ма. У 
дого во ру са пред став ни ци ма локал
не само у пра ве који одре ђу ју  буџет 
кул тур ног лета као и све га оста лог, 
смо се дого во ри ли да нам на мани
фе ста ци ји госту ју неко ли ко гру па са 
стра не, не мно го ску пих. Ми смо то 

M NOVINE :

Срђан Мале ше вић
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надам се ура ди ли како тре ба и пока
за ло се да шид ски музи ча ри има ју 
потен ци ја ла и да има ју чиме да се 
пред ста ве.

Како комен та ри ше те  посе ће ност 
Шид ског кул тур ног лета?

– Мислим да посе та није била аде
кват на уло же ном тру ду не само нас, 
него и гене ра ци ја које су пра ви ле 
лет њу бину, пого то во оних дана када 
су насту па ле рок гру пе. Народ ња ци 
има ју већ сво ју публи ку. Људи дођу, 
дир не их нека песма, али роке ри 
који мно го више енер ги је ула жу у 
сво ју музи ку, нису били аде кват но 
испра ће ни. Не сви, али мислим да је 
могло то бити мно го боље пого то во 
зато што су сви кон цер ти били бес
плат ни.  Да ли је то зато што је мањи 
број људи у гра ду, или због тога што 
је било лоше вре ме у јуну и јулу, па 
је већи на гра ђа на била на годи
шњим одмо ри ма у авгу сту,  не знам, 
али било је годи на када је посе ће
ност Кул тур ном лету била мно го 
боља. 

Поред дома ћих бен до ва шаро-
ли ко сти про гра ма допри не ли су и 
оста ли кул тур ни садр жа ји.

– Костур цело куп ног Кул тур ног 
лета су биле дома ће сна ге, дома ћи 
бен до ви како рок, тако и орке стри 
народ не музи ке, али при ли ку да се 
пред ста ве има ла су и кул тур но умет
нич ка дру штва са тери то ри је шид ске 
општи не, удру же ња жена, про из во
ђа чи вина са тери то ри је наше општи
не, затим кар шоу који смо први пут 
орга ни зо ва ли ове годи не, ди џеј и 
тру ба чи из Шида. Већи део про гра ма 
су покри ва ли Шиђа ни и то за мале 
хоно ра ре. И ове годи не смо одр жа ли 
кон церт посве ћен Син ђи, нашем 
позна том, нажа лост пре ми ну лом 
роке ру, који тако ђе није био аде кват
но посе ћен што ми је жао како због 
Син ђи ног име на, тако и због свих 
људи који су орга ни зо ва ли тај кон
церт. Можда би тре ба ли више пора
ди ти на мар ке тин гу, како би та кул
тур на мани фе ста ци ја била доступ
ни ја и за мешта не из села шид ске 
општи не. Тре ба да раз ми шља мо да 
убу ду ће у том пери о ду, обез бе ди мо 
пре воз за мешта не из села шид ске 
општи не,  па би то онда било мно го 
озбиљ ни је.  

 
И ове годи не у окви ру Кул тур ног 

лета, сва ког четврт ка у Музе ју 
наив не умет но сти Или ја нум одр-
жа ва не су књи жев не вече ри. Оне 
се наста вља ју и у наред ном пери-
о ду.

– Госто вао нам је позна ти срп ски 
песник Бла го је Бако вић, али и дру ги 
позна ти песни ци како са под руч ја 
шид ске општи не тако и из дру гих 
општи на. Има ли смо пред ста вља ње 
ново фор ми ра не Књи жев не зајед ни

це Шида, а пред ста вио се и Књи жев
ни клуб Мост из Моро ви ћа. Музеј 
наив не умет но сти Или ја нум нам је 
био добар сарад ник, тако да је све 
про шло како тре ба. Књи жев ним 
вече ри ма,  није крај. Напра ви ли смо 
пау зу само један четвр так и докле 
год вре ме то буде дозво ља ва ло, 
одр жа ва ће мо књи жев не вече ри. У 
пла ну нам је да дове де мо још неке 
позна те књи жев ни ке који воле да 
дођу у Шид, јер је за њих овај град 
пре сто ни ца срп ске кул ту ре. 

Којим би кул тур ним садр жа ји ма 
по Вашем мишље њу, тре ба ло обо-
га ти ти Кул тур но лето?

– Тре ба ли би укљу чи ти и наше 
сли ка ре и орга ни зо ва ти јед ну изло
жбу на отво ре ном. Већ смо се дого
ва ра ли и са пред став ни ци ма Срп ске 
пра во слав не цркве о томе. Тако да 
сле де ће годи не пла ни ра мо да изме
ни мо кон цепт, како ви при ву кли што 
већи број људи. Али опет ће носи о ци 
бити локал ни бен до ви. Мислим да је 
то зао став шти на 14 кул тур них лета и 
да су се током тих годи на фор ми ра
ли бен до ви који има ју шта да пока жу.  
Захва љу јем се умет ни ци ма, музи ча
ри ма и кул тур ним рад ни ци ма, као и 
вас пи та чи ца ма из Саве та за бри гу о 
деци,  који су дали свој вели ки допри
нос у орга ни за ци ји Деч јег кул тур ног 
лета које је прет хо ди ло наве де ним 
кул тур ним садр жа ји ма. У 30 дана и 
ове годи не, успе ли смо мало ожи ве
ти град коли ко смо могли. Изо ста ла 
је помоћ вла сни ка лока ла који у тих 
месец дана добро зара ђу ју. Ја сам 
поку ша вао неко ли ко пута да се дого
во рим с њима да они пла те један или 
два кон цер та, што би им се вра ти ло 
мно го стру ко. Међу тим нисмо доби ли 
потвр дан одго вор од њих.

Кул тур но лето је завр ше но, али 
кул тур на деша ва ња у Шиду не 
пре ста ју. Која су сле де ћа кул тур на 
деша ва ња која гра ђа ни шид ске 
општи не могу да оче ку ју?

– Наше Ама тер ско позо ри ште 
„Бра ни слав Нушић“ при кра ју је рада 
на новој пред ста ви. Пре ми је ра ће 
бити уско ро, веро ват но у скло пу 
фести ва ла Свратиште у позори
ште, а ове годи не у новим усло ви ма 
на новој бини. Тако ђе, 21. сеп тем бра 
биће отво ре на ликов на коло ни ја 
ПутевимаСавеШумановића. Кад то 
про ђе, сле де Вишњићевидани. Могу 
да наја вим да ће  ове годи не први 
пут Кул тур но обра зов ни цен тар и 
Народ на библи о те ка „Симе он 
Пишче вић“ доде љи ва ти Вишњи ће ву 
награ ду за живот но дело, али за 
Србе свих зема ља. Сигу ран сам да 
Шиђа ни ни ове, као ни током низа 
прет ход них годи на неће оску де ва ти у 
кул тур ним деша ва њи ма, који ће бити 
при ла го ђе ни свим узра сти ма и свим 
уку си ма.

Мислим да посе та
није била аде кват на 

уло же ном тру ду,
пого то во оних дана 

када су насту па ле рок 
гру пе. Народ ња ци 

има ју већ сво ју
публи ку. Људи дођу 
дир не их нека песма, 

али роке ри који мно го 
више енер ги је ула жу
у сво ју музи ку, нису 

били аде кват но
испра ће ни. Не сви, 
али мислим да је 

могло то бити мно го 
боље пого то во зато 
што су сви кон цер ти 

били бес плат ни

Наше Ама тер ско
позо ри ште

„Бра ни слав Нушић“ 
при кра ју је рада

на новој пред ста ви. 
Пре ми је ра ће бити 
уско ро, веро ват но

у скло пу фести ва ла 
Свратиштеу

позориште, а ове 
годи не у новим

усло ви ма на новој 
бини. Тако ђе,

21. сеп тем бра биће 
отво ре на ликов на 

коло ни ја Путевима
СавеШумановића. 

Кад то про ђе, сле де 
Вишњићевидани



10 29. AVGUST 2018.  M NOVINE РУМСКА ПАНОРАМА

Ула га ња и радо ви у шко ла ма

Рум ска општи на, као и прет ход
них годи на, наста вља са ула
га њем у вас пит но обра зов не 

уста но ве. Про шле годи не вред ност 
радо ва у шко ла ма и врти ћу је била 
око 25 мили о на дина ра, а ове годи не, 
само за шко ле је издво је но десе так 
мили о на.

 – Раз лог за то је што смо гро радо
ва извр ши ли про шле, а ове годи не све 
што су шко ле тра жи ле, смо одо бри ли. 
Добар део сред ста ва смо усме ри
ли ка „Поле тар цу“ има ју ћи у виду да 
има мо поду жу листу деце на чека њу 
за упис. Вео ма брзо ћемо оби ћи све 
шко ле да види мо шта је ура ђе но, али 
и да сачи ни мо при о ри тет ну листу 

пре ма којој ћемо се рав на ти сле де ће 
годи не, одно сно да зна мо где су радо
ви нај не оп ход ни ји. Дакле, прак су ула
га ња наста вља мо, а оче ку јем да ће их 
сле де ће годи не бити и више – каже 
Воји слав Мио ко вић, помоћ ник шефа 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти.

Јед на од шко ла где се доста ради је 
и ССШ „Бран ко Ради че вић“, а локал
на само у пра ва је издво ји ла 1,3 мили
о на дина ра. Радо ви се изво де у три 
фазе; молер скофар бар ски тако да је 
окре чен запад ни део фаса де шко ле, 
као и сани тар ни чво ро ви и свла чи о
ни це.

 – Ура ди ли смо и адап та ци ју про
сто ра кувар ског каби не та, којег смо 

про ши ри ли тако, да ће већи број уче
ни ка на прак си моћи несме та но да 
ради. Има мо и радо ве на водо во ду и 
кана ли за ци ји, јер смо има ли годи на
ма про блем са цуре њем цеви, а избе
то ни ра на је и нова ста за око шко ле 
– каже Мир ко Зрнић, дирек тор шко ле.

Ком плет ни радо ви ће бити окон ча
ни у првој поло ви ни сеп тем бра.

Локал на само у пра ва је обез бе ди ла 
и сред ства за радо ве у основ ној шко
ли  „Милош Црњан ски“ у Хрт ков ци ма.

 Небој ша Јови чић, дирек тор хрт
ко вач ке шко ле, под се ћа да је про
шле годи не ура ђе на фаса да, уве де
не гасне пећи у ход ни ке и заме ње на 
глав на ула зна вра та. 

Томи слав Шимић, Небој ша Јови чић и Воји слав Мио ко вић

Обрен ка Кра сић: радо ви у фискул тур ној сали Мир ко Зрнић: радо ви вред ни 1,3 мили о на
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– Ове годи не ради мо кре че ње учи
о ни ца, ход ни ка и кан це ла ри ја, тако 
да ће ђаци ући у чисти је и леп ше 
учи о ни це. Помоћ општи не нам пуно 
зна чи, јер ми за те радо ве сред ста ва 
нема мо, а доби ли смо 400.000 дина
ра. Ради мо и беха тонста зу на ула зу у 
шко лу – исти че дирек тор Јови чић.

Томи слав Шимић, пред сед ник Саве
та МЗ Хрт ков ци каже да се види да 
локал на само у пра ва ула же у децу 
и шко ле и да је јако важно да деца 
започ ну нову школ ску годи ну у уред
ним и чистим учи о ни ца ма.

 – Сва ке годи не ула же мо у шко
лу, лане смо уло жи ли пре ко мили он 
дина ра у сре ђи ва ње ход ни ка и гре
ја ње. Сада је у целој шко ли топло, 
чему је допри не ла и про ме на пот пу
но дотра ја лих ула зних вра та. Гле да
мо да увек ула же мо у шко лу, пого то во 
што смо ми нај ве ће село у општи ни. 
Сре ди ли смо и кухи њу, а и Савет МЗ 
стал но кон так ти ра са шко лом, тако да 
зна мо све шта је им потреб но – исти
че Томи слав Шимић. 

Ради се и у ОШ „Душан Јер ко вић“, 
али кон крет ни радо ви се финан си ра ју 
са покра јин ског нивоа.

Обрен ка Кра сић, дирек тор ка шко
ле, не кри је задо вољ ство што је сала 
за физич ко вас пи та ње рено ви ра на 
после више од две деце ни је. 

– Ком плет но смо ради ли зидо ве 
и ски да ли ити со не који ма су били 
делом, обло же ни, што је иза зи ва ло 
алер ги ја код уче ни ка, јер су саку пља
ли доста пра ши не. Зидо ве смо гули
ли, гле то ва ли и кре чи ли, ради ли смо 
свла чи о ни це и при ступ не ход ни ке, 
као и део сани тар них чво ро ва и кан
це ла ри ју настав ни ка. Ски да ли смо и 
дотра ја ле гип са не пло че где је то било 
потреб но. Ове годи не нисмо успе ли 
да ура ди мо и пар кет у сали, али ћемо 
се потру ди ти да и то ура ди мо до зиме. 
Ово смо ура ди ли кроз про је кат на кон
кур су Покра јин ског секре та ри ја та за 
спорт и омла ди ну и доби ли смо за те 
наме не 499.000 дина ра – каже Обрен
ка Кра сић.  С. Џ.

ЛИКОВ НА КОЛО НИ ЈА БОР КО ВАЦ 

Моти ви за рум ске
раз глед ни це

Јед на од нај ста ри јих кул тур них мани
фе ста ци ја у рум ској општи ни је 
Ликов на коло ни ја Бор ко вац, која је 

ове годи не одр жа на по 46. пут, у пери о ду 
од 20. до 26. авгу ста. 

Десет умет ни ка је током овог пери о да, 
живе ло и ства ра ло у оми ље ном изле
ти шту Румља на, у лепом окру же њу и 
добром сме шта ју. 

То су ликов ни педа го зи и сли ка ри из 
Ста ре Пазо ве, Врд ни ка, Срем ских Кар
ло ва ца, Голу би на ца, Вла со тин ца и 
Руме, а пред њима је иза зов да осми сле 
моти ве, који би се могли наћи на раз
глед ни ца ма из Руме.

Првог дана је уче сни ке Ликов не коло
ни је поздра ви ла Бра ни сла ва Коње вић, 
в.д.  дирек тор ка Зави чај ног музе ја, који 
је уз помоћ рум ске општи не, орга ни за
тор ове мани фе ста ци је са више де це ниј
ским тра ја њем.

Она је ука за ла да ове годи не, саста
вом Бор ко вач ке коло ни је, Зави чај ни 
музеј Рума пра ти смер ни це из Мини
стар ства кул ту ре.

 –  Овим даје мо свој допри нос у јачем 
пове зи ва њу уста но ва кул ту ре и обра
зов них уста но ва. Пред 
саму изло жбу радо ва 
који ће наста ти на овој 
коло ни ји, која се, по тра
ди ци ји, одр жа ва кра јем 
новем бра или почет ком 
децем бра, упри ли чи ће
мо и ликов не ради о ни це 
са уче ни ци ма – иста кла 
је дирек тор ка Коње вић.

Она дода је да су се 
ове годи не опре де ли
ли за моти ве, који могу 
наћи места на неким 
новим раз глед ни ца ма 
или про момате ри ја
ли ма за Руму, упра во 
из раз ло га да оно што 
наста је на Ликов ној 
коло ни ји, буде доступ но 

што већем бро ју људи. 
 –  После сва ке ликов не коло ни је и 

изло жбе, која се после орга ни зу је, радо
ви завр ше у депоу Зави чај ног музе ја и на 
неки начин нису доступ ни на увид јав но
сти. Упра во је то један од моти ва зашто 
смо се ове годи не одлу чи ли за ову тему, 
да се ти радо ви кроз штам пу, раз глед ни
це, тури стич ки про мо тив ни и реклам ни 
мате ри јал задр же у гра ду, буду упе ча
тљив детаљ, који ће ујед но афир ми са ти 
и саму ликов ну коло ни ју – сма тра Бра ни
сла ва Коње вић.

Један од уче сни ка ово го ди шње Ликов
не коло ни је Бор ко вац је био и Дими три
је Кола ре вић, ака дем ски сли кар, али и 
доско ра шњи савет ник у Школ ској упра ви 
Јужно бач ког и Срем ског окру га.

 –  Сма трам да је пове зи ва ње музеј
ског рада и педа го ги је, што је и ини ци
ја ти ва Мини стар ства, зани мљи ва, али и 
нео п ход на иде ја. Музе ји који посто је у 
Новом Саду и у неким дру гим гра до ви
ма, има ју увек иде ју да укљу че омла ди
ну, одно сно децу из шко ла, да и они буду 
уче сни ци ликов них ради о ни ца. Инспи ра
ци ја тим ликов ним ради о ни ца ма су чуве

на дела нашег срп ског 
сли кар ства и често су 
деца, уче сни ци у ради
о ни ца ма у гале ри ја ма, 
а све чешће их виђа мо 
и на ликов ним коло ни ја
ма, када они зајед но са 
афир ми са ним сли ка ри
ма и сво јим настав ни ци
ма, ства ра ју сво ја прва 
ликов на дела – рекао је 
Дими три је Кола ре вић.

Како је Бор ко вац ути
цао на уче сни ке Ликов не 
коло ни је и какве су моти
ве кре и ра ли, виде ће се 
на изло жби, која ће се 
кра јем годи не орга ни зо
ва ти у Зави чај ном музе ју 
Рума. С. Џ.

Бра ни сла ва Коње вић поздра вља уче сни ке

Дими три је Кола ре вић
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Радо ви на изград њи пре чи ста
ча отпад них вода код фран цу ске 
фир ме Хачинсон у инду стриј ској 

зони Запад, запо че ли су пре десе так 
дана. 

Како се одви ја ју радо ви на овим висо
ким тем пе ра ту ра ма, про ве ра вао је и 
пред сед ник рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић, који је на тере ну био 23. авгу
ста. 

Под се ти мо, кра јем про шле годи не је 
завр ше на јав на набав ка за овај обје кат, 
а сло ве нач ка фир ма Колектор је доби
ла посао и про јек то ва ња и изво ђе ња 
радо ва. Сва потреб на тех ни ка за пре

чи стач је наба вље на и у току је њено 
допре ма ње на лока ци ју. Како је пред ви
ђе но уго во ром, радо ви би тре ба ло да се 
окон ча ју до кра ја ове годи не.

 – На тере ну су ме уве ри ли да све 
иде по пла ну и бит но је да нагла сим, 
да је сред ства у виси ни од 100 мили
о на дина ра за пре чи стач, обез бе ди ло 
Мини стар ство при вре де и она су пре ба
че на на наш рачун. Пред сед ник Вучић 
је, на отва ра њу јед не од Хачинсонових
фабри ка и обе ћао ово финан си ра ње 
пре чи ста ча и то пока зу је да држа ва сто
ји иза сво јих обе ћа ња, али и да води мо 
рачу на о зашти ти живот не сре ди не, јер 

отпад не воде из ових фабри ка мора ју 
да про ђу кроз систем пре чи шћа ва ња. 
Прет ход не две годи не рум ска општи
на је издва ја ла одре ђе на сред ства за 
одво же ње те воде и тако смо пока за ли 
да се одго вор но одно си мо пре ма живот
ној сре ди ни – рекао је Сла ђан Ман чић.

Он је иста као, да се држа ва и пред
сед ник Вучић често про зи ва ју због 
суб вен ци ја које дају инве сти то ри ма. 
Међу тим, Хачинсон је у момен ту пот
пи си ва ња уго во ра, када је од држа ве 
добио суб вен ци ју од 1,9 мили о на евра, 
имао уго вор ну оба ве зу да упо сли 200 
рад ни ка, а данас у пого ни ма ове фир ме 
у Руми ради 1.200 људи и у току је град
ња петог пого на, одно сно фабри ка се и 
даље шири. 

– По томе види мо да су такви напа
ди нео прав да ни, јер се иде на шире ње 
капа ци те та и сма ње ње бро ја неза по
сле них лица. Бит но је и да је ова фир
ма изво зно ори јен ти са на и да годи
шње изве зе сво је робе у вред но сти 40 
мили о на евра. Што се тиче фир ме која 
гра ди пре чи стач, она је рено ми ра на у 
сво јој обла сти. По про јек ту који су ура
ди ли, пре чи стач неће бити пуно велик, 
јер овде само Хачинсон ства ра отпад ну 
воду, која мора да се пре чи шћа ва и за 
њих ће овај пре чи стач бити одли чан – 
каже Сла ђан Ман чић.

Рум ска општи на је из буџе та издво
ји ла 25 мили о на дина ра за изград њу 
при ступ ног пута, који води до пре чи ста
ча, ура ђе на је кана ли за ци о на мре жа, а 
уско ро кре ћу радо ви за изград њу тра
фоста ни це (вред ност девет мили о на 
дина ра), која је потреб на за функ ци о ни
са ње пре чи ста ча. 

Пре чи стач ће бити пове рен на упра
вља ње ЈП Водо вод Рума. С. Џ.

Сла ђан Ман чић на тере ну

Гра ди се пре чи стач
отпад них вода

ИНДУ СТРИЈ СКА ЗОНА ЗАПАД
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ДОБРИН ЦИ

Радо ви у врти ћу
Згра да у којој се нала

зе про сто ри је Месне 
зајед ни це и Месне кан

це ла ри је Добрин ци, вртић 
и про сто ри је за децу пред
школ ског узра ста, те фуд
бал ски клуб, нала зи се у 
самом цен тру села и у доста 
је лошем ста њу.

Радо ви на сре ђи ва њу ове 
згра де су запо че ли 24. авгу
ста и ако вре ме дозво ли, 
тре ба ло би да се окон ча ју за 
десе так дана, а под ра зу ме
ва ју ком плет ну рекон струк
ци ју фаса де са олу ци ма и 
лајс ни на сусе дој згра ди како 
би се спре чи ло про ки шња
ва ње. Вред ност ових радо ва 
је нешто пре ко мили он дина
ра, а сред ства је обез бе ди ла 
рум ска општи на.

– Ови радо ви су изу зет но 
важни за нас, пого то во јер се 
у згра ди нала зе мала деца. 
У врти ћу има мо 30 деце, као 
и 15 пред шко ла ца. Важно је 
да ово завр ши мо и кре не мо 
пола ко у даље сре ђи ва ње, 
јер има још доста обје ка та у 
селу које тре ба рено ви ра ти 
– каже Мир ко Честић, пред
сед ник Саве та МЗ Добрин
ци.

Он дода је да се у цен тру 
села нала зи и вели ка згра да 
Дома кул ту ре, која је у још 
лоши јем ста њу, јер годи на
ма у њу није ула га но, али 
за сре ђи ва ње овог објек та 
потреб на су вели ка сред
ства и то није било толи ко 
ургент но коли ко ова згра да, 
пре вас ход но због деце. С. Џ.

РАДО ВИ ГОТО ВИ ЗА ДЕСЕ ТАК ДАНА: Мир ко Честић 

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Завр ше так послед њег дана авгу ста
Рум ско кул тур но лето, које је поче ло 

29. јуна, ула зи у сво ју завр шни цу. 
Тако је публи ка има ла при ли ку  

да 20. авгу ста  погле да пред ста ву Прах 
са нашим позна тим глум ци ма Ната шом 
Нин ко вић и Зора ном Цви ја но ви ћем на 
тему нов ца и сре ће. Ову пред ста ву, 
делом коме ди ју, за коју је улаз био бес
пла тан,  пра ти ло је и лепо при ми ло око 
300 Румља на у вели кој дво ра ни Кул тур
ног цен тра. 

Већ 22. авгу ста  свој наступ у окви ру 
Кул тур ног лета има ли су чла но ви музич
ког ансам бла АНИП „Бран ко Ради че вић“, 
а свом орке стру у пре пу ном вели ком 
холу Кул тур ног цен тра при кљу чи ли су се 
и чла но ви изво ђач ког и при прем ног фол
клор ног ансам бла, чији су насту пи про
пра ће ни апла у зи ма задо вољ не публи ке. 

– Акце нат смо желе ли да ста ви мо баш 
на орке стар, јер је он код насту па увек 
нека ко у поза ди ни, а без њих наши фол
клор ни ансам бли не могу да насту па ју, 
нити би били тако успе шни – рекао је 
Петар Попо вић, шеф АНИП „Бран ко 
Ради че вић“.

Већ сутра дан, Герон то ло шки цен тар 
Срем је орга ни зо вао изло жбу радо ва 
наста лих током две деце ни је посто ја ња 
ликов не коло ни је  чији је  орга ни за тор 
ова уста но ва. 

 – Током овог пери о да на коло ни ји је 
уче ство ва ло пре ко 40 умет ни ка који су 
нашој уста но ви оста ви ли пре ко 460 радо
ва наста лих раз ли чи тим тех ни ка ма, а ми 
смо сада изло жи ли 43 рада. Ти радо ви 
кра се про стор наше уста но ве и могу да 
их виде како кори сни ци, тако и они који 
посе те Герон то ло шки цен тар. Посеб но 
бих се захва лио Павлу Рако ви ћу Паји и 
Дра го љу бу Бати Чави ћу који су уче ство

ва ли на свих 20 ликов них коло ни ја, а ми 
пла ни ра мо да наста ви мо са орга ни зо ва
њем ових дру же ња умет ни ка и кори сни ка  
у нашем лепом про сто ру – рекао је 
дирек тор ГЦ Срем др Зоран Сла ву је вић. 

Ака дем ска вајар ка Љиља на Вој во дић 
је на отва ра њу иста кла, да овим дели ма 
посе бан зна чај даје и чиње ни ца да су она 
стал но изло же на. 

– Ја је зовем срећ на збир ка, зато што 
људи могу увек да је виде, да дела  нису 
у неком депоу. Овде је сада изло жен 
само мали делић оног што посто ји у 
Герон то ло шком цен тру. Сва ка сли ка је 
један про зор у неки нови свет – иста кла 
је Љиља на Вој во дић.

У про гра му је уче ство вао хор Герон то
ло шког цен тра, а отва ра њу изло жбе је 
при су ство вао и већи део сли ка ра чији су 
радо ви изло же ни у холу Кул тур ног цен

тра. Свој допри нос садр жа ју Кул тур ног 
лета дали су 24. авгу ста и чла но ви гудач
ког три ја Поситано из Новог Сада.

Зави чај ни музеј Рума је у поне де љак, 
27. авгу ста,  на бећар ски све тац, орга ни
зо вао вече  посве ће но  ШеретскомСре
му. Изда вач ки рад Музе ја и делат ност 
њего вих кусто са на самом почет ку овог 
века био је посве ћен и овој стра ни Сре ма 
– сме шној, весе лој, бећар ској и резул ти
рао је са  три књи ге анег до та на ову тему. 
О овом шерет ском Сре му су гово ри ли  
кусто си Музе ја, а насту пи ли су и чла но ви 
АНИП  „Бран ко Ради че вић“. 

Ово го ди шње Кул тур но лето биће окон
ча но 31. авгу ста када се одр жа ва вече 
глу ма ца Миће Дуди ћа и Мили це Дудић. 
Поред гости ју које су позва ли, њих ће 
пра ти ти и орке стар Ладаншприцер.

С. Џ.

Пред ста ва Прах
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УРЕ ЂЕ ЊЕ ЈЕЗЕР ЦЕ ТА ПОКРАЈ ГРАД СКОГ БАЗЕ НА

Оми ље на зеле на оаза

16 мили о на дина ра биће утро ше
но у наред ном пери о ду на уре ђе њу 
језер це та покрај Град ског базе на у 
Инђи ји. Како су наја ви ли над ле жни, 
биће спро ве де ни радо ви на укла ња њу 
биљ не веге та ци је, изму ље њу и уре

ђе њу обло ге у каме ну са зали ва њем 
спој ни ца. Од укуп не вред но сти овог 
про јек та Општи на Инђи ја сно си ће 
нај ве ћи део тро шко ва12,5 мили о на 
дина ра, док је оста так сред ста ва обез
бе дио ресор ни Покра јин ски секре та

ри јат. Циљ је, како кажу пред став ни
ци општи не Инђи ја, да ста нов ни ци тог 
срем ског гра да доби ју пра ву зеле ну 
оазу, а рибо лов ци ма да се омо гу ће 
бољи усло ви за бавље ње оми ље ним 
спор том. 

Језер це у Инђи ји годи на ма уна зад 
било је вео ма запу ште но и, с обзо ром 
да зајед но са базе ном и ЗОО вртом 
чини део спорт скорекре а тив не зоне 
Леје, дошао је ред и на њего во уре ђе
ње.

Под се ти мо, да је Удру же ње спорт
ских рибо ло ва ца Барица, упра во на 
овом месту пре неко ли ко месе ци 
орга ни зо ва ло прак тич ни део Шко ли це 
рибо ло ва, али и да се одр жа ва ју так
ми че ња у спорт ском рибо ло ву.

М. Ђ.

У циљу одвод ња ва ња пољо при
вред ног земљи шта недав но су поче
ли и радо ви на уре ђе њу канал ске 
мре же на тери то ри ји инђиј ске општи
не. Пре ма уна пред ура ђе ном пла ну, 
радо ви се врше у Ста ром Слан ка ме
ну (поток Слан ка мен ски и сана ци ја 
цева стог про пу ста), Новим Кар лов ци
ма (поток Патка), Крче ди ну (поток 

Патка), Бешки (сана ци ја каска де 
пото ка Патка) и Инђи ји (поток Крче
вине и Инђиј ски). Вред ност радо ва је 
нешто више од 20 мили о на дина ра, 
коју зајед но финан си ра ју Општи на 
Инђи ја и Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, а пред ви ђе ни рок за завр
ше так радо ва је крај сеп тем бра.

Радо ви на канал ској мре жи

Језер це покрај Град ског базе на 

Бешка фест
У петак и субо ту, 7. и 8. 

сеп тем бра биће одр жа на 
сед ма по реду мани фе

ста ци ја Дани вој во ђан ско
бавар ске кул ту ре – Бешка
фест, која сво јим међу на род
ним карак те ром и бога тим 
садр жа јем, при вла чи све већи 
број посе ти ла ца и пажњу 
меди ја. На тере ну за мале 
спор то ве у цен тру Бешке, биће 
орга ни зо ван Гастрофест, 
Етнофести вал и богат кул тур
ноумет нич ки и забав номузич
ки про грам. Насту пе број них 
вој во ђан ских кул тур ноумет
нич ких дру шта ва, музич ке гру
пе из Бавар ске и там бу ра шких 
орке ста ра, као и попрок кон
цер те, упот пу ни ће бога та 
гастро ном ска пону да. Бавар

ски спе ци ја ли те ти  црве не 
коба си це са бавар ском 
кифлом, беле коба си це са 
бавар ском пере цом и слат ким 
сен фом, лебер кез, затим 
кугло фи, прин цре ген тентор та, 
колачбинен штих, али и вој во
ђан ски спе ци ја ли те ти  беш
чан ске коба си це, швар гле, 
џигер ња че, роштиљ, затим 
кроф не, штру дле, пите, сал чи
ћи, само су део оно га што ће 
посе ти о ци има ти при ли ку да 
про ба ју.

Мани фе ста ци ја се реа ли зу је 
у сарад њи са парт нер ском 
општи ном Кар лсхулд из Бавар
ске, у циљу пре зен то ва ња и 
афи р ма ци је тра ди ци је, оби ча
ја, кул ту ре и гастро но ми је Вој
во ди не и Бавар ске. Раз лог 

орга ни зо ва ња ова квог фести
ва ла у Бешки је тај, што Бешка 
има дуго го ди шњу сарад њу и 
парт нер ство са бавар ском 
општи ном Кар лсхулд. Мани
фе ста ци ја сто га под ра зу ме ва 
посе ту и уче шће гости ју из 
Немач ке.

Орга ни за то ри Бешкафеста 
су Тури стич ка орга ни за ци ја 

општи не Инђи ја и Зави чај но 
дру штво Ста ра Бешка, суор га
ни за то ри КУД  „Бран ко Ради че
вић” и Дру штво за него ва ње 
духов не кул ту ре и тра ди ци је 
Етно арт из Инђи је, а покро ви
те љи Општи на Инђи ја и 
Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство.
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Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија

ИНЂИЈ СКА ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА У ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ ТОПУ СКО

Интен зив ни ја кул тур на сарад ња
Вла ди мир Гак, пред сед

ник Општи не Инђи ја са 
сарад ни ци ма недав

но је бора вио у хрват ској 
општи ни Топу ско где је, у 
току посе те, орга ни зо ван 
саста нак у каби не ту пред
сед ни ка, којем су при су
ство ва ли дома ћи ни и пред
став ни ци општи на Вели ка 
Кла ду ша (БиХ), Вргин мо ста 
(Хрват ска) и Инђи је.

У кон струк тив ном и при
ја тељ ском раз го во ру раз
ма тра не су могућ но сти за 
оства ри ва ње и уна пре ђе ње 
сарад ње. Као један од првих 
зајед нич ких актив но сти је 
успо ста вља ње интен зив ни
је кул тур не сарад ње. Тим 
пово дом дого во ре на је посе
та и уче ство ва ње кул тур
ноумет нич ких дру шта ва из 
поме ну тих места, на све ча
но сти пово дом осло бо ђе ња 
Инђи је у Дру гом свет ском 
рату. Осим КУДова, пред
сед ни ци поме ну тих општи на 
пред во ди ће број ни ју поли

тич ку и при вред ну деле га
ци ју. При ли ком посе те ће се 
раз го ва ра ти о зајед нич ком 
уче ство ва њу на међу на род
ним про јек ти ма и успо ста
вља њу при вред не сарад ње.

Састан ку у општи ни Топу

ско, прет хо ди ла је посе та 
деле га ци је општи не Инђи ја 
општи ни Вели ка Кла ду ша. 
Осим настав ка про ду бљи
ва ња одлич не сарад ње две 
локал не само у пра ве, повод 
је био и одр жа ва ње сео

ске сла ве Пре о бра же ње, у 
Гра ди ни. Про сла ви је при
су ство ва ло око 100 Инђи ја
ца који има ју коре не са тих 
про сто ра, а који род ни крај 
нису посе ти ли деце ни ја ма 
уна зад. М. Ђ.

Владимир Гак у посе ти Топу ском (сли ка пре у зе та са www.indji ja.net)

Помоћ сточарима

39 сто ча ра са тери то ри је 
општи не Инђи ја, пот пи са ло је 
уго во ре за доде лу сред ста ва 
за вештач ко осе ме ња ва ње, у 
петак 24. авгу ста у про сто ри ја
ма Аген ци је за рурал ни раз вој. 

– Повра ћај сред ста ва се 
врши у укуп ном изно су од 100 
посто, а вред ност уго во ра које 
смо уру чи ли пољо при вред
ни ци ма изно си 750.000 дина
ра –иста кла је Ива на Пејо вић 
Шеврт, дирек то ри ца Аген ци
је за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја и под се ти ла да уку пан 
износ аграр ног буџе та за теку
ћу годи ну изно си 28 мили о на 
дина ра и обу хва та неко ли ко 
под сти цај них мера.

– Почет ком авгу ста, 109 

пољо при вред ни ка пот пи са ло 
је уго во ре о доде ли бес по
врат них сред ста ва за инве сти
ци је у меха ни за ци ју и пче лар
ство. Ми ћемо до кра ја годи не 
реа ли зо ва ти и меру, која се 
одно си на оси гу ра ње усе ва и 
пло до ва са повра ћа јем сред
ста ва у изно су од 60 одсто – 
каже Пејо вић Шеврт и исти че 
да се први пре сек за доде лу 
под сти цај них сред ста ва одно
сио на пери од од 15. новем бра 
2017. годи не до 30. маја 2018. 
годи не, дру ги се ради за пери
од од 1. јуна до 31. окто бра и 
за та сред ства ће моћи да се 
под но се зах те ви од 15. сеп
тем бра до 15. новем бра. 

М. Ђ.

Ива на Пејо вић Шеврт

СЕВЕ РО И СТОЧ НА РАД НА ЗОНА

Рад на места код
дома ћег инве сти то ра
Гра ђе вин ска фир

ма Микон из Новог 
Сада заку пи ла је 

шест хек та ра земљи шта 
у севе ро и сточ ној рад ној 
зони (лока ци ја 15), што 
је на послед њем састан
ку Систе ма 48, у Инђи
ји потвр дио пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак. Он 
је иста као да је у четвр так, 
23. авгу ста завр ше на лици
та ци ја на којој је дома ћа 
ком па ни ја купи ла пар це лу 
у инду стриј ској зони. 

– Ком па ни ја Микон бави 
се про из вод њом вели ких 
инду стриј ских (сме штај них) 
кон теј не ра. Те кон теј не ре 
нај че шће може те виде ти 
на гра нич ним пре ла зи ма 
или гра ди ли шти ма, јер су 
мобил ни и могу се лако 
пре ме шта ти – каже пред
сед ник Општи не Инђи ја и 
дода је да ће у току сле де ће 
неде ље зва нич но пот пи са
ти уго вор са инве сти то ром.

– Изград ња објек та поче
ће одмах и пре ма наја ва ма 
инве сти то ра, запо сли ће 
150 људи, а то је нај зна чај
ни ја ствар за нашу општи
ну. Ово је осма инве сти ци ја 
реа ли зо ва на у послед њих 
годи ну и по дана, чиме не 
могу да се похва ле ни мно
го веће општи не од наше – 
каже Гак.

– Бене фи ти су вели ки, 
јер поред чиње ни це да се 
стал но отва ра ју нова рад на 
места, има ће мо нове при
хо де у буџе ту кроз раз не 
врсте поре за које ће инве
сти то ри пла ћа ти. На тај 
начин ћемо у пот пу но сти 
опо ра ви ти инђиј ски буџет 
који је годи на ма био пре за
ду жен.

Поред ове инве сти ци је, 
Гак је наја вио и деве ту по 
реду, а реч је о ком па ни ји 
која се бави про из вод њом 
лед расве те.

М. Ђ.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Завр ше так радо ва
до кра ја сеп тем бра

Радо ви на ком плет ној рекон
струк ци ји згра де ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ у Ири гу запо че ли 

су поло ви ном јану а ра, а тре ба ло је 
да се прво бит но, окон ча ју до јула. 

Међу тим, због вре мен ских усло ва 
током зиме, а потом и про бле ма, који 
су искр сли током самих радо ва (под
се ти мо, згра да је ста ра два века), 
роко ви су про лон ги ра ни. 

–  По дру ги пут смо ради ли анекс 
уго во ра, и тако се радо ви про ду жа

ва ју  по зах те ву изво ђа ча и уз сагла
сност Кан це ла ри је за јав на ула га ња, 
до 30. сеп тем бра. То нам пра ви про
блем због пола ска ђака у шко лу, па 
смо се дого во ри ли да уче ни ци ССШ 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“ поха
ђа ју наста ву у про сто ри ма где су и 
били када су поче ли радо ви. Основ
ци би били у ста ром делу згра де који 
је завр шен. Нада мо се да ће радо ви 
бити завр ше ни до овог новог рока – 
каже Сте ван Кази ми ро вић, пред сед

Део уре ђе не фаса де шко ле

Ком плет но рено ви ран ње тоа ле та

Сте ван Кази ми ро вић

Ново о пре мље на учи о ни ца – дона ци ја Вина ри је Кова че вић
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ник ири шке општи не.
Дирек тор ка шко ле Сања Нико лић 

каже, да пре ма наја ва ма изво ђа ча, 
радо ви у ста ром делу шко ле би тре
ба ло да се окон ча ју до 3. сеп тем бра, 
па ће основ ци нову школ ску годи
ну запо че ти у пот пу но рено ви ра ном 
делу шко ле. 

– Ради се пуном паром да се тај 
део завр ши, али и фаса да, због 
без бед но сти наших уче ни ка. Радо
ви под ра зу ме ва ју ком плет ну изме ну 
елек тро ин ста ла ци ја, подо ва,  пар
ке та,  фаса де,  ком пле тан кров шко
ле, рено ви ра ње фискул тур не сале, 
поред које ће бити ура ђе не и туш
каби не. Сре ђу ју се сви мокри чво ро
ви, сани та ри је и кера ми ка, ком плет
но цен трал но гре ја ње, све учи о ни це. 
Ради ли смо и пре гра ђи ва ња да би се 
доби ле нове учи о ни це, нова збор ни
ца, тра жи ли смо да се пору ше и неке 
ста ре шупе у дво ри шту, како би деца 
има ла бар мало дво ри шта да кори
сте током одмо ра – каже дирек тор ка 
Сања Нико лић. 

Пошто је ста ри део шко ле под 
зашти том држа ве, мора ло се води ти 
рачу на и о томе да се сачу ва прво
бит ни изглед згра де, тако да ће на 
ста ром делу бити дрве ни про зо ри 
и вра та, сачу ва ће се сви укра си на 
фаса ди,  док се у новом делу шко ле 
поста вља ПВЦ сто ла ри ја.

Дирек тор ка каже да после ова квих 
радо ва дола зи на ред и опре ма ње 
учи о ни ца, те да су се обра ти ли за 
помоћ и дона то ри ма. 

– Вина ри ја Ковачевић нам је прва 
иза шла у сусрет и помо гли су нам да 
опре ми мо ком плет но јед ну учи о ни цу. 
Вред ност те дона ци је је 1.000 евра – 
исти че Сања Нико лић.

У ОШ „Доси теј Обра до вић“ иде 450 
уче ни ка, а међу њима је и 40 прва ка, 
од укуп но упи са них 57  пре о ста ли су 
у Риви ци,  Нера ди ну, Шатрин ци ма и 
Кру ше до лу.

У шко ли ће бити и рам па за лак ше 
кре та ње инва лид не деце, као и ВЦ 
при ла го ђен њихо вим потре ба ма. 

С. Џ.

Обнова вртића
У току су радо ви на сана ци ји сани

тар них чво ро ва у објек ту „Чаро
ли ја“ у Ири гу који су запо че ли 15. 

авгу ста. 
Вред ност поме ну те инве сти ци је 

изно си 2,2 мили о на дина ра, од чега 
је 1,9 мили о на обез бе дио Покра јин
ски секре та ри јат за обра зо ва ње, про
пи се, упра ву и наци о нал не мањи не, 
док је оста так сред
ста ва суфи нан си ра ла 
локал на само у пра ва. 

Исто вре ме но, ради 
се и рекон струк ци ја 
систе ма за цен трал
но гре ја ње и заме на 
посто је ћег, котлом на 
пелет, у објек ту „Вила“ 
у Врд ни ку. 

–  У окви ру кон ти
ну и ра ног ула га ња у 
објек те ДУ „Дечи ја 
радост“ Ириг и интен
зив не реа ли за ци је 
про је ка та, под се ћам 
да је завр ше на рекон
струк ци ја објек та „Вила“ у Врд ни ку: 
заме на дотра ја ле сто ла ри је, хидро
фа сад на изо ла ци ја и изо ла ци ја таван
ских про сто ра, сана ци ја кров не кон
струк ци је, уград ња топлот них пум пи за 
потре бе гре ја ња, као и уград ња видео 
над зо ра на објек ту „Чаро ли ја“ у Ири
гу. Вред ност свих наве де них радо ва је 
око три де сет мили о на дина ра, а сред
ства су обез бе ђе на од стра не Упра ве 
за капи тал на ула га ња, Покра јин ског 
секре та ри ја та за енер ге ти ку, Покра

јин ског секре та ри ја та за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву, наци о нал не мањи
ненаци о нал не зајед ни це, уз суфи
нан си ра ње нашег осни ва ча, ири шке 
општи не – исти че дирек тор ка Јеле на 
Вида но вић. 

Овим инве сти ци ја ма побољ ша на је 
енер гет ска ефи ка сност обје ка та, обез
бе ђе ни бољи усло ви за бора вак деце 

и реа ли за ци ју вас пит нообра зов ног 
рада, пове ћа на без бед ност деце и 
запо сле них. 

–  Све наве де но је знак добре сарад
ње са локал ном само у пра вом, што 
гово ри и о њеној спрем но сти да ула же 
у обра зо ва ње од нај ра ни јег узра ста. 
Ми ћемо наста ви ти да негу је мо сти му
ла тив но, кре а тив но окру же ње за децу 
и да под сти че мо и про мо ви ше мо рани 
раз вој – рекла је за наше нови не Јеле
на Вида но вић. С. Џ.

Радо ви на сани тар ним чво ро ви ма

Обје кат Чаро ли ја у Ири гу

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.
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ОДР ЖА НА ДЕВЕ ТА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА СРЕМ СКИ РУЧАК ЧОБАН СКИ

Од папри ка ша до
лици дер ског срца

Сви путе ви у субо ту 25.авгу
ста у шид ској општи ни води
ли су на чуве ни ранч Чесмин

до. Нада ле ко позна та мани фе ста ци ја 
ове годи не се одр жа ла деве ти пут по 
реду. Ни висо ке тем пе ра ту ре, ни при
лич но непри сту па чан пут, нису спре
чи ли љуби те ље про во да у при ро ди. 
Нај ви ше је нарав но било еки па које 
су се так ми чи ле у спре ма њу овчи јег 
папри ка ша. Еки пе су доби ле по одре
ђе ну коли чи ну меса, а све оста ло је у 
њихо вим рука ма. Еки па Комбајнера из 

Бачи на ца је ту ради ужи ва ња и дру
же ња, а кажу да неке посеб не тај не 
у спре ма њу овог спе ци ја ли те та нема. 
Само доста зачи на и кува ња око два 
и по сата. Одр жа но је и так ми че ње у 
пеца њу на пло вак, за пеца ро ше до 
15 годи на, попу лар ни куп Три луле. 
Састав ни део ове мани фе ста ци је је и 
дефи ле фија ке ра и коњ ских запре га, 
као и чобан ско над ме та ње.

Оно што је ново је пред ста вља ње 
срем ских дома ћи на. Зоран Петро вић 
се десет годи на про фе си о нал но бави 
сто чар ством (овчар ство) и сма тра 
док се буду дава ле суб вен ци је биће и 
напрет ка у сто чар ству. Ина че, Петро
вић је и шам пи он Ново сад ског пољо
при вред ног сај ма. 

Орга ни зо ва не су изло жбе и коза, 
мага ра ца, оглед но шиша ње ова ца,, 
руч но и машин ско. Ова ква мани фе
ста ци ја се не би могла зами сли ти 

Ром ко Папу га отво рио мани фе ста ци ју
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без Удру же ња жена које су као и увек 
пону ди ле разно ра зне слат ке ђако ни
је. При ли ку да пока жу сво је радо ве 
има ли су и крзна ри, сара чи, кова чи, 
лици де ри и сто ла ри. Кри сти на Радо
са вље вић, дирек тор ка Тури стич ке 
орга ни за ци је Шид, каже да ова мани
фе ста ци ја сва ке годи не оку пља све 
више посе ти ла ца и поред недо стат ка 
инфра струк ту ре, која је ина че и пред
у слов за раз ви ја ње тури зма и да су 
људи вољ ни да мало ризи ку ју и кре ну 
у аван ту ру. Почет на иде ја мани фе ста
ци је је била да про мо ви ше сто чар ство, 
узгој овчар ства на овом под руч ју и да 
су пре ма њеним речи ма то и успе ли. 
Пре зва нич ног отва ра ња, при сут ни ма 
се обра тио Иви ца Раца но вић, идеј
ни тво рац ове мани фе ста ци је, а зва
нич но је то ура дио Зоран Трпев ски, 
испред При вред не комо ре Вој во ди не, 
који је нагла сио спрем ност да се ова
кве мани фе ста ци је и убу ду ће подр же. 
Начел ник Општин ске упра ве Ром ко 
Папу га поздра вио је уче сни ке и госте 
испред локал не само у пра ве. Сле де ћа 
годи на ће бити јуби лар на, када ће ова 
мани фе ста ци ја про сла ви ти деце ни ју 
посто ја ња. 

Д. Попов

Зоран Петро вић

Кристина Радосављевић

БРЕ СТАЧ

Очи шће не две 
дивље депо ни је
Јав но кому нал но пред у зе ће Сава 

из Пећи на ца је током про те
кле неде ље, на зах тев Саве та 

Месне зајед ни це Бре стач, сани ра ло 
две дивље депо ни је у овом насе љу. 
Нај пре је сани ра на депо ни ја на кра
ју Јаго ди не ули це, а потом и дивља 
депо ни ја на кра ју ули це Петра Ђури
чи ћа, код фаза не ри је.

Дирек тор ЈКП Сава Жељ ко Мили
ће вић каже да ово пред у зе ће редов но 
сани ра дивље депо ни је по насе љи ма 
пећи нач ке општи не, али да им посао 
оте жа ва ју неса ве сни мешта ни који 
поно во баца ју сме ће на већ очи шће ну 
депо ни ју.

– Не знам више коли ко пута смо 
чисти ли сва ку од дивљих депо ни ја у 
нашој општи ни, али баха ти поје дин ци 
наста вља ју са баца њем сме ћа одмах 
по завр шет ку сана ци је и то нам јако 
оте жа ва посао и пове ћа ва тро шко ве. 
За ова кво пона ша ње нема ника квог 
раз ло га, јер услу га одно ше ња сме ћа 
функ ци о ни ше у свим насе љи ма већ 
годи на ма и то по врло ниским цена ма 
које не пред ста вља ју ско ро ника кво 
опте ре ће ње за кућ ни буџет гра ђа на. 
Пре неко ли ко годи на локал на само у
пра ва је сва ком дома ћин ству у општи
ни Пећин ци бес плат но дала кан ту 

за сме ће, а у насе љи ма је на јав ним 
повр ши на ма поста вље но неко ли ко 
сто ти на кон теј не ра и кан ти за сме ће. 
Једи но реше ње за про блем дивљих 
депо ни ја је поди за ње све сти гра ђа на 
о зна ча ју очу ва ња живот не сре ди не 
и оштри ја казне на поли ти ка, што је и 
омо гу ће но новом општин ском одлу
ком о уве ћа њу казни за неза ко ни то 
одла га ње сме ћа – рекао нам је Мили
ће вић.

Да је одго вор ни је пона ша ње мешта
на од кључ ног зна ча ја за реша ва ње 
про бле ма дивљих депо ни ја сла же се 
и пред сед ник Саве та Месне зајед ни це 
Бре стач Мар ко Срет ко вић.

– Сами себи ства ра мо про блем. 
Нај пре баца мо сме ће где стиг не мо, 
а потом зове мо ЈКП Сава да сани
ра дивљу депо ни ју, да бисмо чим се 
сана ци ја завр ши наста ви ли са баца
њем сме ћа на исто место и тако у круг. 
Ми као мешта ни мора мо да схва ти мо 
да баха ти поје дин ци који пра ве дивље 
депо ни је ште те сви ма нама и зага ђу ју 
сре ди ну у којој наша деца одра ста ју. 
Мора мо да схва ти мо да дивље депо
ни је нису про блем само ЈКП Сава, већ 
про блем свих нас који овде живи мо и 
да такве слу ча је ве при ја ви мо инспек
ци ји – каже Срет ко вић.

У топла ни пећи нач ког Јав ног кому
нал ног пред у зе ћа Сава у току су завр
шне при пре ме пред нову греј ну сезо ну 
које под ра зу ме ва ју, изме ђу оста лог, и 
испу шта ње воде из систе ма како би 
кори сни ци даљин ског систе ма гре ја ња 
били у при ли ци да извр ше пла ни ра не 
поправ ке на кућ ним инста ла ци ја ма.

Како је рекао Жељ ко Мили ће вић 
дирек тор овог пред у зе ћа, од поне дељ

ка 27. авгу ста до 20. сеп тем бра вода ће 
бити испу ште на из систе ма све три 
згра де у Пећин ци ма, те апе лу је на 
кори сни ке да у том пери о ду извр ше 
поправ ке, које су ујед но и оба ве за кори
сни ка. Тако ђе, од изу зет не је важно сти 
да се у том пери о ду бла го вре ме но 
сани ра ју све непра вил но сти, како не би 
било пре ки да у снаб де ва њу топлот ном 
енер ги јом када греј на сезо на започ не.

ЈКП САВА ПЕЋИНЦИ

Испу шта ње воде
из греј ног систе ма
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У малом срем ском селу поред Дуна
ва, у којем живи око 200 Сло ва ка, 
Слан ка ме нач ким Вино гра ди ма, 

у субо ту, 25. авгу ста одр жа на је тра ди
ци о нал на мани фе ста ци ја, 15. Пудар ски 
дани. Орга ни за тор, Месна зајед ни ца 
Слан ка ме нач ки Вино гра ди и ове годи не 
при пре ми ла је богат про грам. У 15 часо
ва поче ло је так ми че ње у кува њу нај бо
ље рибље чор бе, затим за нај бо ље вино 
и нај леп ши пудар ски штап  пудар ку. За 
раз ли ку од про те клих годи на, ове, ода
звао се нешто мањи број так ми ча ра. Ква
ли тет на рибља чор ба се крч ка ла у два 
котли ћа, али ква ли тет није изо стао. 

Око 16 часо ва слу же на је све та литур
ги ја у сео ском хра му, док су сат вре ме на 
касни је, гости могли да ужи ва ју у насту
пи ма КУДова из Слан ка ме нач ких Вино
гра да, Ста ре Пазо ве и Бач ког Петров ца. 

– Ми смо и ове годи не дошли да при
ка же мо оно што нај бо ље ради мо. Наше 
кул тур ноумет нич ко дру штво насту па 
по целој Вој во ди ни и за то што ради мо, 
доби ја мо само похва ле. Тако ђе, ми смо 

позна ти и по изра ди сло вач ке народ не 
ношње коју смо данас при ка за ли и при
сут ни ма на Пудар ским дани ма у Слан ка
ме нач ким Вино гра ди ма где се, увек, радо 
ода зо ве мо–  иста кла је Ружен ка Чер вен
ски из СКУДа „Херој Јан ко Чме лик“ из 
Ста ре Пазо ве.

Удру же ња жена са тери то ри је општи
не Инђи ја, у окви ру Етноизло жбе, при
ка за ла су све чари раз ли чи то сти срп
ске и сло вач ке кул ту ре и ста рих зана та. 
Није изо стао ни тра ди ци о нал ни, пудар
ски ватр о мет, након чега су при сут ни до 
касних вечер њих сати ужи ва ли у кон цер
ту забав не музи ке. 

– Ове годи не нешто је скром ни ја орга
ни за ци ја Пуда р ских дана, али се нада мо 
да ће сле де ће бити мно го боље. Када је 
про грам у пита њу, ту ништа нисмо мења
ли годи на ма уна зад. Так ми че ња у кува њу 
рибље чор бе, за нај бо ље вино и пудар ски 
штап, су тра ди ци ја од које неће мо оду
ста ти ни током наред них годи на– иста као 
је Јан ко Алек са, пред сед ник МЗ Слан ка
ме нач ки Вино гра ди и додао да су Пудар

ски дани добар повод да у село дође што 
већи број гости ју који су жељ ни дру же ња. 

– Вео ма смо захвал ни пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве без које и ове годи
не не бисмо могли да орга ни зу је мо мани
фе ста ци ју.

Покро ви те љи 15. Пудар ских дана су 
Општи на Инђи ја, Тури стич ка орга ни за
ци ја општи не Инђи ја и јав на пред у зе ћа. 
Мани фе ста ци ју је отво рио пред сед ник 
Скуп шти не Општи не Инђи ја, који је иста
као да су посеб но поно сни на мани фе
ста ци је које негу ју тра ди ци ју.

– Тра ди ци ју је нео п ход но очу ва ти, пого
то во у сре ди на ма где живе наци о нал не 
мањи не. Та толе ран ци ја и дух зајед ни
штва је нешто што негу је мо и што тра је. 
Општи на Инђи ја ће увек дати све од себе 
да очу ва ту тра ди ци ју. Води мо рачу на о 
сва кој месној зајед ни ци и даје мо све од 
себе да обез бе ди мо добре усло ве за 
живот свим нашим сугра ђа ни ма – рекао 
је Милан Пре до је вић, пред сед ник Скуп
шти не општи не Инђи ја.

Очу ва на тра ди ци ја и кул ту ра Сло ва ка, 
спе ци фич на гастро но ми ја, дома ћа вина 
из Слан ка ме нач ких Вино гра да и љуба
зност дома ћи на, пред ста вља ју нешто 
што не тре ба про пу сти ти. Мешта ни овог 
инђиј ског села и данас носе тра ди ци о
нал ну ношњу, зани мљи ву и пре по зна
тљи ву по свом богат ству боја и руч ном 
везу. Мани фе ста ци ја Пудар ски дани, која 
се одр жа ва сва ког авгу ста, оку пља вели
ки број Сло ва ка, али и дру гих посе ти ла
ца, при ли ка је да сви заин те ре со ва ни 
боље упо зна ју спе ци фич ну кул ту ру овог 
наро да. Мани фе ста ци ја Пуда р ски дани 
насто ји да отрг не од забо ра ва дав на шњи 
начин гаје ња вино ве лозе. Пуда ре ње
чува ње вино гра да, има ло је првен стве ни 
циљ да сачу ва род од пти ца гра бљи ви ца. 
Овом мани фе ста ци јом данас насто је да 
се сачу ва ју и дав на шњи оби ча ји и начин 
живо та Сло ва ка у Сре му. 

М. Ђ.

15. ПУДАР СКИ ДАНИ У СЛАН КА МЕ НАЧ КИМ ВИНО ГРА ДИ МА

Вино, тра ди ци ја
и оби ча ји Сло ва ка

Биран нај леп ши Пудар ски штап
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Два фести ва ла за викенд
Пово дом пред сто је ћих фести ва

ла, који Митров ча не оче ку ју за 
викенд, у Град ској кући у Срем

ској Митро ви ци, 27. авгу ста, одр жа на је 
кон фе рен ци ја за меди је, којој су, изме
ђу оста лих, при су ство ва ли дирек тор
ка Тури стич ке орга ни за ци је у Срем ској 
Митро ви ци Све тла на Сабо и дирек тор 
Уста но ве за него ва ње кул ту ре Срем 
Душан Дрча, као организатори. Фести
вал Цар ски Сир ми јумград леген ди за 
викенд ће се одр жа ти на више лока ци
ја у гра ду, а у окви ру њега одр жа ће се 
и 27. тра ди ци о нал ни Фести вал Бесед
ни штва – Sir mi um lux ver bi. Читав низ 
мани фе ста ци ја одр жа ва ће се од пет ка, 
31. авгу ста, све до неде ље, 2. сеп тем
бра. 

Пре ма речи ма Све тла не Сабо, 
фести вал Цар ски Сир ми јумград леген
ди ове годи не одр жа ва се по дру ги пут.

– У та три дана, Митро ви ца ће се 
вра ти ти у дале ку про шлост, у вре ме 
када је била јед на од чети ри пре сто ни
це Рим ског цар ства. У Град ском пар ку 
и на Жит ном тргу ожи ве ће исто ри ја. 
Сви при сут ни, наши гра ђа ни и тури
сти, моћи ће да упо зна ју раз не оби ча је, 
ста ре зана те, упо зна ју се са про јек том 
Глац, виде како се нека да ковао новац у 
Риму, а у неде љу нас оче ку је и про грам 
за децу – рекла је Све тла на Сабо, дода
ју ћи да ће сви при сут ни, поред број них 
актив но сти веза них за антич ки Сир ми

јум, моћи и да про ба ју хра ну спре мље
ну по рим ској рецеп ту ри. 

Фести вал ће зва нич но бити отво рен 
на Жит ном тргу, у петак, 31. авгу ста у 
20 часо ва, након дефи леа учесника 
у костимима Римља на и Римљан ки, 
импе ра то ра, леги о на ра и гла ди ја то ра. 

Када је реч о Фести ва лу бесед ни штва, 
у субо ту ће се бесед ни ци над ме та ти за 
Венац бесед ни штва, тј. сво је вр сну копи
ју ста ту е те ора то ра из II века нове ере, 
као и дру ге вред не награ де. Ове годи не 
так ми чи ће се 20 бесед ни ка, на сло бод
ну и зада ту тему. 

Хим ну Фести ва ла изве шће Алек сан
дра Падров, а увод ну бесе ду гово ри ће 
Тија на Три вић, члан лите рар не сек ци
је Митро вач ке гим на зи је, под нази вом 

Бесе да о Митро вач кој гим на зи ји. У реви
јал ном делу Фести ва ла, прим. др Дими
три је Стој шић гово ри ће аутор ску бесе ду 
Сан, а насту пи ће и побед ни ци IV фести
ва ла бесед ни штва осу ђе них лица.

У музич ком делу насту пи ће Лена 
Кова че вић, а бесед нич ко суд ско веће 
чине: Оли ве ра Јел кић, адво кат и књи
жев ник, Татја на Вен че лов ски, драм ска 
умет ни ца и мр Зоран Лева јац, адво кат.

У слу ча ју лоших вре мен ских при ли ка 
Фести вал бесед ни штва одр жа ће се у 
Позо ри шту „Добри ца Милу ти но вић“.

Дирек тор Фести ва ла бесед ни штва 
Душан Дрча позвао је све заин те ре со
ва не да посе те овај фести вал, и изра
зио сво ју захвал ност свим уста но ва ма и 
при ват ни ци ма на спон зор ству.  Н. М.

Светлана Сабо, Душан Дрча и Зорица Мишчевић
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МЕЂУ НА РОД НИ ВОЛОН ТЕР СКИ КАМП ОБЕД СКА БАРА

Волон те ри у слу жби при ро де
Међу на род ни еко ло шки волон

тер ски камп Обед ска бара, који 
је ове годи не оку пио 11 мла

дих волон те ра из шест зема ља почео 
је у поне де љак, 20. авгу ста, а мла де 
волон те ре, који неу мор но раде на раш
чи шћа ва њу веге та ци је из Спе ци јал
ног резер ва та при ро де Обед ска бара, 
недав но је посе тио пред сед ник Општи
не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, који 
је том при ли ком, током раз го во ра са 
волон те ри ма, иста као зна чај овог кам
па.

– Еко ло шки камп и волон тер ски рад 
ових мла дих људи има више струк зна
чај. Са јед не стра не они раде један пре 
све га хуман и зна ча јан посао, а са дру
ге стра не упо зна ју се, како међу соб но, 
тако и са при род ним и кул тур ним вред
но сти ма наше општи не. Надам се да 
ће из Купи но ва поне ти лепе ути ске и да 
ће можда и наши мла ди бити у при ли
ци да посе те њихо ве земље, јер међу
соб но упо зна ва ње, раз ме на иску ста ва, 
тра ди ци ја и оби ча ја за мла де људе је 
од непро це њи вог зна ча ја – рекао је 
први човек пећи нач ке општи не.

Волон те ри су током про те клих дана 
ради ли на укла ња њу и спа љи ва њу 
дрве на стог расти ња у делу кори та 
Обед ске баре испод коло ни је пти ца. 
Како нам је рекао Пери ца Одо ба шић, 
један од орга ни за то ра, Еко ло шки камп 
има за циљ пре све га ства ра ње усло ва 
за повра так пти ца мочва ри ца, а за ових 
два де се так годи на очи шће не су вели ке 
повр ши не и пре тво ре не у вла жне лива
де, које су поста ле повољ на места за 
мрест риба, репро дук ци ју водо зе ма ца 
и гми за ва ца, као и за опста нак број

них врста зеља стих биља ка, што је за 
после ди цу има ло повра так неко ли ко 
врста пти ца које су сво је вре ме но напу
сти ле ово ста ни ште

– Сама чиње ни ца да се у послед
њих неко ли ко годи на вра тио нај пре 
црни Ибис, после више од 60 годи на од 
када је нестао са Обед ске баре, затим 
чапља каши ка ра после 30 годи на, као 
и да се вра тио бели Ибис, познат под 
нази вом чапља гове дар ка, после више 
од 130 годи на, гово ри у при лог овог 
Кам па и вред но сти рада пре ко пре ко 
350 волон те ра из 20 зема ља све та, као 
и број них волон те ра из Срби је – казао 
је Одо ба шић.

Поред рада на чишће њу про сто ра 
испод коло ни је пти ца, волон те ри су 
раш чи шћа ва ли и спа љи ва ли остат ке 
гра ња и дрве на стог расти ња и испод 
купин ске Етно куће и моста Зеле ног 
погле да пре ко кана ла Вок, у непо сред
ној бли зи ни сред ње ве ков не твр ђа ве 
Купи ник, где смо их зате кли при ли ком 
посе те.

Насме ја ни мла ди људи вред но су 
ради ли, а како су нам рекли поред при
ро де, оду ше ви ли су их и људи. Нат
су ми Мишио из Јапа на први пут је у 
Срби ји и каже да јој је забав но да ради 
овај посао.

– Ово место се јако раз ли ку је од 
места ода кле ја дола зим, од Токи
ја. Јако ми се допа да при ро да, као и 
људи. Са задо вољ ством волон ти рам, 
јер на овај начин пома же мо јед ни дру
ги ма – рекла је Нат су ми.

Миха ил Држе њин који дола зи из 
Руси је већ тре ћи пут је у Срби ји и до 
сада је посе тио Бео град и Нови Сад, а 

у Кру шев цу је био уче сник два кам па.
– Тру дим се да сва ке годи не посе ћу

јем ова кве кам по ве јер волим да пома
жем људи ма, али и да скла пам при
ја тељ ства са људи ма из раз ли чи тих 
зема ља, да раз ме ни мо оби ча је и тра
ди ци ју. Ми, Руси и Срби, има мо доста 
тога зајед нич ког, али овде су и дру ги 
људи из раз ли чи тих зема ља, дру гих 
кул ту ра, и вео ма је зани мљи во сагле
да ти ства ри из њихо ве пер спек ти ве – 
изја вио је Миха ил.

При ли ку да се упо зна госто прим
ством Купи на ца, одмах по дола ску 
имао је Тор га Ежџан из Тур ске, који је 
први пут у Срби ји, али и први пут ван 
сво је земље.

– Пре него што смо дошли у овај 
камп, седе ли смо у локал ном кафеу у 
Купи но ву. Био нам је потре бан теле
фон да позо ве мо Јова ну, нашег камп 
лиде ра и затра жи ли смо од њих. Били 
су вео ма пред у сре тљи ви и усту пи ли 
нам теле фон, тако да смо успе ли да 
сту пи мо у кон такт са њом – рекао је 
Тор га.

21. Међу на род ни волон тер ски еко ло
шки камп Обед ска бара тра је до дру гог 
сеп тем бра, а и ове годи не, као и прет
ход них, реа ли зу ју га Удру же ње гра ђа
на Зеле ни поглед из Купи но ва и Мла ди 
истра жи ва чи Срби је, под покро ви тељ
ством Општи не Пећин ци и Мини стар
ства омла ди не и спор та Репу бли ке 
Срби је, а парт не ри на про јек ту су Тури
стич ка орга ни за ци ја Општи не Пећин
ци, Покра јин ски завод за зашти ту 
при ро де, Покра јин ски секре та ри јат за 
урба ни зам и зашти ту живот не сре ди не 
и ЈП Вој во ди на шу ме.

Пред сед ник Трбо вић са волон те ри ма
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ПОМОЋ ВЛА ДЕ СРБИ ЈЕ

Средства за план ску доку мен та ци ју

У згра ди Мини стар ства гра ђе ви нар
ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре 
пот пи са ни су уго во ри о суфи нан

си ра њу план ских доку ме на та, а Вла
да Срби је и ове годи не за ту наме ну је 
издво ји ла сред ства у вред но сти од 30 
мили о на дина ра. Пред став ни ци ма 26 
локал них само у пра ва, међу који ма и 
Општи ни Пећин ци, уго во ре је уру чи ла 
пот пред сед ни ца Вла де и мини стар ка 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра
струк ту ре проф. др Зора на Михај ло
вић, која је том при ли ком рекла да без 
уре ђе ња план ских доку ме на та нема ни 

план ске град ње, као и да је у овом тре
нут ку око 70 одсто локал них само у пра ва 
покри ве но план ском доку мен та ци јом.

– Као што уре ђу је мо гра ђе вин ске 
дозво ле и систем ката стра, тако жели
мо и елек трон ске пла но ве, како би гра
ђа ни што лага ни је дошли до лока циј ских 
усло ва. Циљ нам је да, након 30 годи на у 
који ма се нико није бавио овом обла шћу, 
конач но има мо сре ђе ну план ску доку
мен та ци ју и да урба ни зам подиг не мо на 
виши ниво – рекла је Михај ло вић.

Уго вор је у име пећи нач ке локал не 
само у пра ве пот пи сао заме ник пред сед

ни ка Општи не Пећин ци Зоран Вој кић, 
који је том при ли ком нагла сио да ће 
сред ства доде ље на Општи ни Пећин ци у 
изно су од 400 хиља да дина ра бити упо
тре бље на за уре ђе ње план ске доку мен
та ци је јед ног дела шима но вач ке рад не 
зоне.

– Сред ства која нам је доде ли ло Мини
стар ство биће иско ри шће на за изра ду 
Пла на детаљ не регу ла ци је Бло ка Б213 
у рад ној зони Шима нов ци, чиме ћемо у 
зна чај ној мери олак ша ти дола зак инве
сти то ра у овај део наше општи не – изја
вио је Вој кић.

Зора на Михај ло вић и Зоран Вој кић

РАДО ВИ У УЛИ ЦИ СЛО БО ДА НА БАЈИ ЋА

Уре ђе ни ји цен тар Пећинаца
У Пећин ци ма су у току радо ви на 

уре ђе њу цен тра насе ља. У окви
ру ових радо ва биће уре ђен пут ни 

појас и јав не повр ши не у ули ци Сло бо да
на Баји ћа. Радо ве је 24. авгу ста оби шао 
пред сед ник општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, који је том при ли ком изја вио да 
је циљ пећи нач ке локал не само у пра ве 
да сва насе ља у општи ни буду уре ђе на.

– Доста смо уло жи ли у уре ђе ње насе
ља, посеб но цен тра, јер сма тра мо да 
наши гра ђа ни заслу жу ју да живе у уре ђе
ним и чистим насе љи ма. Уре ђен цен тар 
је посеб но важан за Пећин це као адми
ни стра тив ни цен тар наше општи не, јер 
је цен тар Пећи на ца лице које пока зу је
мо гости ма који посе те нашу општи ну – 
рекао нам је Трбо вић.

У прат њи првог чове ка пећи нач ке 
општи не био је и пред сед ник Саве та 
Месне зајед ни це Пећин ци Злат ко Јови
чић.

– Пећин ци ће доби ти леп ши, уре ђе ни
ји и функ ци о нал ни ји цен тар, а доби ће мо 
и додат ни пар кинг про стор. Изме шта
њем пија це и уре ђе њем јав них повр
ши на Пећин ци су већ доби ли уре ђе ни ји 

изглед, а када буде уре ђен и трг испред 
хра ма Све тог Нико ле ми Пећин ча ни 
ћемо моћи да буде мо поно сни на изглед 
свог насе ља – изја вио је Златко Јови
чић.

Обилазак радо ва у цен тру Пећи на ца
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МОЛО ВИН: СЕЋА ЊЕ НА СТРА ДА ЊЕ РОМ СКИХ ПОРО ДИ ЦА ФАМИ ЛИЋ

Опро штај уз зву ке вио ли на
Ни после ско ро осам деце ни ја у 

селу Моло вин код Шида, ника
да више није тако загрмило 

од свир ке и песме, као до лета 1942. 
годи не, када је у овом селу било шест 
вели ких сви рач ких дру жи наром ских 
поро ди ца Фами лић. Пре Дру гог свет
ског рата они су били чуве ни там бу
ра ши, а њихо ви орке стри сви ра ли су 
у Осје ку, Ило ку, Бео гра ду, Новом Саду 
и оста лим већим гра до ви ма. Али, као 
да су пред о се ти ли свој жало сни свр
ше так, па су мно ге тужне сев да лин ке 
биле непре ста но на њихо вим усна
ма и жица ма. Тако су доче ка ли и 17. 
јуни 1942. годи не, када су уста ше упа
ле у Моло вин и 97 чла но ва поро ди це 
Фами лић, који су кора ча ју ћи пешке 
уз песму Циганска је туга преголе
ма, дове ли их на желе знич ку ста ни цу 
у Шид, и ода тле одве ли у кон цен тра
ци о ни логор у Јасе но вац. Нико се од 
њих вра тио није, јер су сви изго ре ли у 
цигљар ској пећи, тужним гла сом гово
ри Гаври ло Вин чић (93) живи све док 
овог рат ног зло чи на.

Иако су зна ли дан када ће уста ше 
упа сти у село, није дан Фами лић није 
хтео да утек не и да се одво ји од дру
гих. Цела та вели ка сви рач ка поро ди ца 
од 97 чла но ва, доче ка ла је мир но уста
ше, да их све поку пе и да са песмом и 
свир ком кре ну у повор ци из села.

– Нас пето ри ца сакри ли смо се у 
шуму и са 20 мета ра све посма тра
ли. Прво су уста ше упа ле у кућу Томе 
Фами ли ћа, који је живео са женом и 
шесто ро деце. Наста ла је цика, ври
ска, док су их босе и голе изво ди ли 
напо ље, а онда су им дво ри ште, кућу, 
поли ли бен зи ном и запа ли ли – при се
ћа се тог крва вог лета Гаври ло, који 

твр ди да су онда уста ше упа ле у кућу 
Бран ка Фами ли ћа који је живео са 
супру гом и пето ро деце. 

– Он је једи ни који је успео да им 
побег не, тако што се про ву као кроз 
мали про зор од куће. Док је бежао пре
ма шуми, на њега су пуца ли, али га 
нису пого ди ли. Пре тра жи ва ли су шуму, 
међу тим, нису могли да га нађу, јер смо 
у њој има ли скло ни ште за 25 људи. 
Нико од њего вих није остао жив, а он 
је умро 1978. годи не у Бач кој Палан ци 
– каже ста ри на Гаври ло, којем су још 
у сећа њу нео бич но тужни зву ци вио ли
на и там бу ри ца, када су се Фами ли ћи 
с послед њом песмом опра шта ли, пла
чу ћи и кроз плач пева ју ћи, напу шта ли 
Моло вин.

– Муга Фами лић је пра вио там бу ри
це, и док су га уста ше тера ле, кафе џи ја 
из кафа не у којој је он сви рао, при шао 
му је да се опро сте, а овај је изва дио 
там бу ри цу и дао му уз речи: „Ако се 
поно во види мо, вра ти ћеш ми је“. Још 
су ми у уши ма ти њего ви кри ци од бати
на, како су га уста ше тукле због тога 
што му је дао инстру мент –  при ча Вин
чић, који каже да је три неде ље село 
смр де ло, није могло да се при ђе од 
паље ви на наста лих уста шком руком.

У сећа њу му је оста ла и два на е

сто го ди шња ром ска девој чи ца, која је 
гла сно кроз песму изго во ри ла сле де
ће речи: „Јед но јутро око седам сати, 
дошле уста ше на наша вра та...“

– Кад су ско чи ли на њу, поце па ше јој 
оде ћу и поче ше да је уда ра ју, а она се 
јад на само сави ла на пра ши ни. Нажа
лост, на путу у коло ни до Шида издах
ну ла је – на трен се са при чом зау ста
вио Гаври ло, који је тада имао само 16 
годи на.

Ово село, у којем данас више нема 
ни јед не поро ди це Фами лић, Гаври
ло је напу стио 1962. годи не, када се 
досе лио у Шид, где и данас живи. Он 
и даље ску пља ста ре фото гра фи је и 
беле жи подат ке, како би се наред ним 
гене ра ци ја ма сачу ва ло сећа ње на 
стра да ле Роме.

С. Костић

Пре Дру гог свет ског рата у Моло
ви ну је било 704 ста нов ни ка и 135 
кућа, после завр шет ка рата у селу 
је забе ле же но 463 ста нов ни ка. Сво
је живо те Моло вин ци су оста ви ли 
на Сутје сци, Зелен го ри, Нере тви...

Живо те дали

Гаври ло  Вин чић

Гаври ло Вин чић, први с лева, поред спомен плоче породици Фамилић
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У СУТО МО РУ У ЦРНОЈ ГОРИ ПОВРЕ ЂЕН РУМЉА НИН 

Мла дић завр шио у коми
Два де се то го ди шњи Сте фан Ново се лац 

из Руме, нала зи се већ неде љу дана 
у коми након повре да које је задо био 

у ноћи изме ђу 22. и 23. авгу ста на суто мор
ском шета ли шту. Бар ска поли ци ја је слу
чај расве тли ла истог дана када се дого дио 
напад и ухап си ла Бара ни на Петра В. (19), 
који се тере ти за нане те тешке теле сне 
повре де мла ди ћу, али и Сте фа но вом при ја
те љу Деја ну Гру ји чи ћу (20) из Руме.

У под го рич ком Кли нич ком цен тру, где је 
Сте фан хоспи та ли зо ван услед тешке теле
сне повре де гла ве и нала зи се на Оде ље
њу цен трал не интен зив не неге, како кажу, 
њего во ста ње је ста бил но, али лека ри не 
пре по ру чу ју још његов тран спорт у Бео град.

До неми лог дога ђа ја је дошло када су 
Румља ни, на суто мор ском шета ли шту уда
ра ли у бок сер ску кру шку. Тада су наи шла 
три непо зна та мла ди ћа и један од њих је 
песни цом уда рио прво Ново сел че вог дру га, 
а онда и њега. Од сили не удар ца Сте фан 
је пао и уда рио гла вом о плоч ник. Пре ма 
речи ма Гру ји чи ћа, у поли ци ји, њих дво ји ца 
су, иако повре ђе ни, оти шли у апарт ман и 
легли да спа ва ју.

На путу до апарт ма на, у више навра
та Ново се лац је повра ћао, али је Дејан 
мислио да је то због пијан ства, након чега 
је легао да спа ва. Када је поку шао да про
бу ди Сте фа на, видео је да је мла дић без 
све сти након чега је одмах позвао Хит ну 
помоћ. При мљен је у Општу бол ни цу Бар 
у несве сном ста њу, ода кле је хит но пре ве
зен у Ургент ни цен тар под го рич ког Кли нич
ког цен тра, а затим и пре ба чен у једи ни цу 
интен зив не неге, где се и даље нала зи у 
ста њу коме. Његов друг, прво је рекао да је 
Ново се лац повре де задо био падом низ сте
пе ни це. Током саслу ша ња, инспек то ри су 
при ме ти ли да и Дејан има повре де вили це, 
које је поку шао да при кри је. Након тога су 
доби ли при зна ње да се инци дент није дого
дио услед пада Ново сел ца са сте пе ни шта 
апарт ма на, већ при ли ком напа да на суто
мор ском шета ли шту. 

Отка ко је одјек ну ла вест да се Ново се лац 
(20) нала зи у коми, ком ши је из Ули це Глав
на, на изла зу из Руме пре ма Вог њу, где овај 
мла дић живи са мај ком Сла ви цом и оцем 
Нико лом, са зеб њом ишче ку ју инфор ма ци
је о њего вом здрав стве ном ста њу. За мла
ди ћа којег опи су ју као финог, доброг, твр де 
да ника да не би ула зио у кон фликт са било 
ким. 

–  То је дете за поже ле ти! Увек се лепо 
јави, поздра ви, знам, ника да није имао 
овде про бле ма са неким вршња ци ма. Шта 
се тамо деси ло, веруј те ни ми не зна мо – 
при ча вид но потре се на Мари ца Ново се лац 
(78), рођа ка повре ђе ног Сте фа на. Она каже 
да их је стра шна вест узне ми ри ла у четвр
так у пред ве чер њим сати ма, када им је и 
јавље но, да се два де се т о го ди шњак нала зи 
у бол ни ци и то у коми.

Сте фан је завр шио сред њу пољо при вред
ну шко лу  „Сте ван Петро вић Бри ле“ у Руми. 
Пома гао је роди те љи ма око кафи ћа, у којем 

су га често ком ши је и при ја те љи виђа ли. 
Поро ди ца Ново се лац већ дужи низ годи

на бави се уго сти тељ ством, али упо ре до  
још има ју пољо при вре ду апо те ку, меша о
ну...Ком ши је их изу зет но цене, као вред не и 
рад не дома ћи не.

С. Костић

Црно гор ска поли ци ја иден ти фи ко ва ла 
је још две осо бе које су биле у дру штву 
осум њи че ног  Ђ. С. (20) и Ј. М. (20), обо ји
ца из Бара, али они неће бити обу хва ће ни 
кри вич ном при ја вом.

Осум њи че ни Петар В. је 23. авгу ста ( 
око пет часо ва) у Суто мо ру, како се сум
ња, без пово да и ничим иза зван, физич ки 
наср нуо на дво ји цу мла ди ћа из Руме. 
Након што је Петар обо ји цу уда рио, осум
њи че ног су у даљим наср та ји ма, спре чи ли 
Ђ.С. и Ј. М. који су били са њим у дру штву,  
наво ди се у зва нич ном саоп ште њу Упра ве 
поли ци је.

Зау ста ви ли га 

Сте фан Ново се лац
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ШИД

Округли сто
о мигрантима 

У сали Скуп шти не Општи
не Шид у поне де љак 27. авгу
ста Гру па 484 орга ни зо ва ла је 
окру гли сто о локал ним поли
ти ка ма и реша ва њу мигра циј
ских иза зо ва на под руч ју 
Општи не Шид. Окру гли сто је 
део про јек та Уче шће гра ђа на 
у кре и ра њу локал них поли ти
ка у кон тек сту при ли ва мигра
на та, који Гру па 484 спро во ди 
захва љу ју ћи подр шци Фон да
ци је за отво ре но дру штво 
Срби ја. У окви ру Окру глог 
сто ла пред ста вље ни су пре
ли ми нар ни резул та ти истра
жи ва ња, спро ве де ног у Шиду 
током мар та ове годи не, о 
локал ним поли ти ка ма и акту
ел ним мигра циј ским иза зо ви
ма и отво ре на диску си ја о 
нај ва жни јим пита њи ма. Уче
сни ци ма ску па обра ти ли су 
се заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе но
вић и про грам ски коор ди на
тор Гру пе 484 Сини ша Вола
ре вић.

ПЕЋИНЦИ

Избор за
Мис Сре ма

Ово го ди шњи избор за Мис 
Сре ма биће одр жан у општи
ни Пећин ци. У орга ни за ци ји 
Dia mond Vic tory и Miss Ser bia, 
дома ћин избо ра за нај леп шу 
Сре ми цу биће Crystal event 
cen ter у Пећин ци ма.

Избор за Мис Сре ма 2018 
биће одр жан у петак, 31. авгу
ста, од 20 часо ва, уз пре гршт 
изне на ђе ња и насту па музич
ких зве зда, а побед ни ца као 
награ ду доби ја ком плет но 
бес плат но шко ло ва ње и 
дирек тан пла сман у фина ле 
Miss Ser bia за Miss World 
2018.

БЕЛИ ДВОР

Бес плат но 
шко ло ва ње

Ком па ни ја ЛИНК, у сарад
њи са фон да ци јом Њ.К.В. 
пре сто ло на след ни ка Алек
сан дра Кара ђор ђе ви ћа, ода
бра ла је 25 нај бо љих ђака са 
тери то ри је Срби је и Репу бли
ке Срп ске, који су овом при
ли ком доби ли бес плат но 
шко ло ва ње на ИТ Ака де ми ји. 
Међу награ ђе ним уче ни ци ма, 
су и Лен ка Ристи во је вић из 
Срем ске Митро ви це, уче ни ца 
Митро вач ке Гим на зи је, као и 
Јован ка Ста но је вић из Ири га, 
уче ни ца ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“.



26 29. AVGUST 2018.  M NOVINE ДРУШТВО

Већ је дошло 
вре ме спре ма ња 

зим ни це, али 
оно што се нуди 

на тезга ма
не може да
задо во љи

кри те ри ју ме 
срем ских

дома ћи ца, којих 
ових дана

на пија ци и
нема мно го

Спр жо љи ме нека суша, 
па ме уте па град – 
каже Соћа Шур ди ло

вић у нашој култ ној сери ји. А 
и ове годи не, срем ски повр
та ри рећи ће вам нешто 
слич но. Лето је поче ло рано 
и било је при лич но сушно, а 
онда, од почет ка јула, киша 
нас је бом бар до ва ла ско ро 
сва ко днев но. Све то ути ца ло 
је на опста нак повр тар ских 

кул ту ра, па је пара дајз ове 
годи не, уко ли ко није био под 
пла сте ни ком, углав ном 
истру лио, папри ка је оста ла 
мала и сме жу ра на, док се 
кра став ци још увек држе. 

На митро вач кој пија ци, 
веро ват но из тих раз ло га, 
оту да и сла ба пону да. Већ је 
дошло вре ме спре ма ња зим
ни це, али оно што се нуди на 
тезга ма не може да задо во

љи кри те ри ју ме срем ских 
дома ћи ца, којих ових дана 
на пија ци и нема мно го. Тек 
поне ки про ла зник може се 
зате ћи у сва ком пијач ном 
реду, а посе ће ност пија це је 
изу зет но мала током целе 
неде ље, и током обич них и 
током пијач них дана. 

Пре ма речи ма Сло бо да на 
Иви ћа, повр та ра који сво је 
про из во де изла же на пија ци 

ВРЕМЕ СПРЕМАЊА ЗИМ НИ ЦЕ

Сла ба пону да на
митро вач кој пија ци

Сла ви ца Раду ло вићСло бо дан Ивић
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у Срем ској Митро ви ци, ова 
годи на пока за ла се изу зет но 
лошом за повр тар ство, а и 
плит ки џепо ви купа ца не 
дозво ља ва ју им да купу ју 
веће коли чи не про из во да. 

– Све иде лоше. Народ 
нема нова ца и мислим да 
никад ова ко није било. Дође 
човек, тра жи један пара дајз 
да једе, јер нема шта. 
Мислим да веће кри зе дуго 
није било – каже Сло бо дан 
Ивић и дода је да мало ко 
купу је повр ће за спре ма ње 
зим ни це и да је нај ви ше 
засту пље на купо ви на за тре
нут ну упо тре бу. 

На тезги Сла ви це Раду ло
вић ситу а ци ја је слич на. Тек 
поне ки купац свра ти да купи 
кило грам пара дај за или 
папри ке, а џачи ће са кра
став чи ћи ма нико ни да 
погле да. 

– Папри ку је ове годи не 
бог сре дио. Нема ни ква ли
те та, ни вели чи не, а ни 
дебљи не. И пара дајз је стра
дао. Папри ка не жели кишу, 
већ сун це, а ове годи не је 
било мно го кише. Повр тар
ство је рав но нули ове годи
не. Све је истру ли ло – рекла 
је Сла ви ца, дода ју ћи да 
људи упр кос при сту пач ним 

цена ма у одно су на пону ду, 
рет ко одлу чу ју да купу ју 
више про из во да. Пре ма 
њеним речи ма, узрок томе је 
бес па ри ца. 

Када је реч о воћу, и ту 
про да ја лоше иде. Мало ко 
купу је воће за спре ма ње 
ком по та или пек ме за, а то 
нам је потвр ди ла и Дра ги ца 
Кова че вић.

– Про да ја сла бо иде, а 
цене и нису нешто висо ке, 
види те и сами. На пија ци 
сла бо има про из во да за зим
ни цу. Нема ни мно го људи, и 
када је пијач ни дан и када 
није. Не знам шта је у пита

њу, али веро ват но народ 
нема нова ца – рекла је Дра
ги ца Кова че вић.

Оби ла зе ћи тезге на митро
вач кој пија ци, обра ти ли смо 
пажњу и на цене про из во да 
који се нуде. Кра став ци, како 
сала та ри, тако и они за зим
ни цу, кре ћу се од 40 до 70 
дина ра по кило гра му. Папри
ка, уко ли ко је коли котоли ко 
ква ли тет на кре ће се од 80 
дина ра па нави ше, док се 
она лоши јег ква ли те та, за 
пре би ра ње, може наћи и по 
нижим цена ма. Цене пара
дај за вари ра ју, па се, у зави
сно сти од сор те, он може 
купи ти по цена ма од 50 до 
120 дина ра. Кар фи ол се 
може купи ти по цена ма од 
150 до 200 дина ра по кило
гра му, а када је реч о воћу, 
бре скве се кре ћу око 100 
дина ра, шљи ве од 50 до 100, 
а кру шке и јабу ке од 50 до 90 
дина ра за кило грам. 

Ово го ди шња пону да је 
таква каква је, а Митров ча ни 
који су одлу чи ли да ове годи
не не спре ма ју зим ни цу, 
ајвар, кра став це, папри ку и 
дру ге про из во де веро ват но 
ће по потре би купо ва ти у 
току зим ске сезо не. Међу
тим, они који су ода ни тра ди
ци ји упр кос сла бој пону ди и 
еко ном ској кри зи, нај ве ро
ват ни је ће сма њи ти коли чи
ну спре мље не зим ни це за 
пред сто је ћу зиму. 

Н. Мило ше вић

Да ли ће ове годи не спре
ма ти зим ни цу и коли ко им се 
то испла ти, пита ли смо неко
ли ко слу чај них про ла зни ка на 
митро вач кој пија ци. 

Анђел ка Симић: Ове годи
не спре мам ајвар. Испла ти 
ми се јер је дома ћи леп ши. 
Једи но што је папри ка јако 
ску па. Про шле годи не сам је 
пла ћа ла 50 дина ра, а сада, 

ем је нема, ем иде и пре ко 
сто дина ра. Про шле годи не 
сам напра ви ла 37 тегли ца, а 
ове годи не виде ће мо, веро
ват но мање. Што се тиче 
ајва ра, што љући – то бољи. 

Ста на Риђо шић: Спре мам 
зим ни цу јер имам бољи 
рачун. Ипак, ове годи не ста
вљам мало мање. Боље је 
него да купу јеш, прво јер си 

сигу ран шта си ста вио у њу, а 
дру го јер не знаш шта ста
вља ју у купов ну. Купов на зим
ни ца дуже опста не, али коли
ко ту буде вино бра на ко зна. 
Ми на при мер кра став чи ће 
опе ре мо до бесве сти. Када 
ста вљам зим ни цу за сво ју 
поро ди цу, за сво ју децу, 
водим рачу на да ста вим што 
мање хеми је и да буде што 
леп ша. 

Мили ца Сан трач: Тре нут
но сам сама па сада мало 
сла би је, а док су деца била 

са мном спре ма ла сам. 
Папри ке су ове годи не нешто 
уве ле, бабу ре су сит не. Што 
се тиче џемо ва сама их 
кувам, то не волим да купу
јем. Дома ће је ипак леп ше. 

Бор ка Стан ко вић: Ја сам 
из Лесков ца, код нас су 
папри ке нај бо ље. Ми смо 
позна ти као папри ка ри. Ове 
годи не су мало лоши је, али 
шта да се ради. У нашем кра
ју се гаје вели ке коли чи не, 
тако да папри ка увек буде 
довољ но. 

Дома ће је ипак леп ше

Дра ги ца Кова че вић

Анђел ка Симић Ста на Риђо шић

Мили ца Сан трач Бор ка Стан ко вић
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Једин стве но
зда ње Лаћар ка Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

У самом цен тру Лаћар ка на углу 
ули ца 1. новем бари Желе знич ке 
нала зи се кућа, која је од типич но 

поро дич не вре ме ном поста ла послов на 
згра да, која је при па да ла поро ди ци 
Клич ко вић. Сагра дио ју је 1902. годи не 
Обрад Клич ко вић, један од дво ји це 
кова ча у селу почет ком про шлог века. 
Клич ко ви ћи су се по пре да њу досе ли ли 
у Лаћа рак у дру гој поло ви ни 19. века, 
када је пре дак Михај ло Клич ко вић 
дошао из Лике. Михај ло (Мија) је од 
деве то ро деце имао пет сино ва, са 
Велин ком (Мар ко вић), Јова на и Обра
да, а после њене смр ти 1897. оже нио се 
Анком (Гру јић) и добио Ђор ђа, Слав ка и 
Душа на, који се ника да није вра тио са 
фрон та у Руси ји за вре ме Првог свет
ског рата. 

Ово једин стве но зда ње у Лаћар ку 
садр жи све осо би не гра ди тељ ства на 
пре ла зу веко ва, које је поред вер но сти 
исто риј ским сти ло ви ма раз ви ло и стил
ску разно вр сност и њихо во сло бод ни је 
ком би но ва ње. Еклек тич ки при ступ 
видљив је у меша њу сти ло ва нео ре не
сан се, кла си ци зма, али и оста та ка рани
је роман ти чар ске епо хе, чији еле мен ти 
се могу пре по зна ти у ажу ри ра ним укра
си ма пот кров ног вен ца. Ово репре зен

та тив но зда ње склад них про пор ци ја 
про стор но се шири у два јед на ка кри ла 
на углу ули ца, а у чео ном делу фаса де 
пре ма глав ној ули ци нала зи се луч но 
засве ден улаз у ајнфорт, који је склад но 
укло пљен у ком по зи ци о ну цели ну про
че ља. Полу кру жни део изнад дрве не 
капи је укра шен је витра жом од разно
бој ног ста кла у гео ме триј ском рас по ре
ду, што ће бити чест мотив код лук су
зни јих обје ка та тога доба. Фаса де су 
рас чла ње не пила стри ма са моде ло ва
ним коринт ским капи те ли ма и луч ним 
заба ти ма изнад про зо ра, где пре о вла
ђу је нео ре не сан сни репер то ар укра са у 
виду шкољ ки и фло рал них моти ва. Обе 
фаса де су под јед на ко моде ло ва не, што 
допри но си ком по зи ци о ној урав но те же
но сти објек та, нагла ше ној једин стве ним 
пот кров ном вен цем у виду фри за од 
назу бље них еле ме на та и астра га ла. У 
уну тра шњо сти се могу пре по зна ти две 
цели не, које дели ајнфорт, где део пре
ма спо ред ној ули ци посе ду је мањи 
трем, који је карак те ри сти чан за ста ри ју 
архи тек тон ску прак су са тра ди ци о нал
ним про стор ним рас по ре дом. 

Мате ри јал ну осно ву за град њу, у сво је 
вре ме јед ног од лук су зни јих објек та у 
насе љу, Обрад је сте као кроз ковач ки 

занат, а сама ковач ни ца се нала зи ла у 
помоћ ној згра ди поред куће и ради ла је 
током целе прве поло ви не века до Дру
гог свет ског рата. Вред но је иста ћи да 
тра ди ци ја ковач ког зана та у Лаћар ку 
сеже у рим ску про шлост, када су се на 
овом про сто ру нала зи ле број не ради о
ни це за изра ду вој не опре ме, рат них 
спра ва, лив ни це и ковач ни це. Бли зи на 
лиме са, често при су ство већих вој них 
фор ма ци ја и бора вак рим ских царе ва, 
од којих су мно ги рође ни у Сир ми ју му и 
око ли ни, наме та ли су раз вој број них 
врста зана та веза них за вој ску. Лаћа рак 
се нала зио на тра си пута маги страл не 
сао бра ћај ни це СирмиумЦибала (Вин
ков ци), која је и данас сачу ва на у глав
ној ули ци 1. новем бар. У дана шње вре
ме ста ри зана ти посу ста ју у трци са 
инду стриј ским маши на ма, као што је 
слу чај са ковач ким зана том, посеб но 
зна чај ним за живот људи на селу, због 
про из вод ње ква ли тет них пољо при вред
них алат ки. 

Обра дов син Све то лик се 1926. годи
не одсе лио у Каћ, где је добио сина Кон
стан ти на. Кон стан тин је рано оти шао у 
Нови Сад, где је засно вао поро ди цу. 
Обрад и Рахи ла су оста ли да живе у 
кући са сво је две ћер ке, које никад нису 
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напу шта ле поро дич ни дом. Кати ца се 
није уда ва ла, а Љуби ца се вен ча ла за 
Алек сан дра Попо ви ћа из Бара ње, који 
је радио у задру зи и био акти ван у фуд
бал ском клу бу ЛСК, чији је јед но вре ме 
био и тре нер. Њихов син Мио драг се 
после завр ше ног Меди цин ског факул те
та у Бео гра ду, оже нио Вером Сви ло кос. 
Одла зи са поро ди цом у Зени цу, где се 
роди ла ћер ка Ката ри на, а неду го затим 
у Цеље и Љубља ну, где и данас живи и 
ради као лекар. 

У мањем делу ове рас ко шне поро дич
не куће, изме ђу два рата била је сме
ште на пошта, у којој је ради ла јед на од 
сеста ра. До ско ро је била сачу ва на 
овал на табла са грбом лаћа рач ке поште, 
која је сво је вре ме но ста ја ла на фаса ди. 
У дво ри шту је била уре ђе на башта и врт, 
до недав но је ста јао чар дак са амба ром, 
а још посто ји бунар, као све до чан ства 
дома ћин ског начи на живо та ове ста ре 
лаћа рач ке поро ди це. Још је живо сећа
ње ста рих Лаћа ра ца о живо ту ове поро
ди це, која је мно го цени ла умет ност, а 
сестре су вео ма педант но држа ле свој 
дом. Поро ди ца је посе до ва ла кла вир, а 
љубав пре ма музи ци наро чи то је изра
зи ла Ката ри на, која је завр ши ла Музич
ку ака де ми ју и данас ради као про фе сор 
музи ке у Сара је ву. Почет ком осам де се
тих живе ла је у Лаћар ку, где је завр ши ла 
прве раз ре де основ не шко ле, али и 
доби ла прве поу ке у сви ра њу од Слав
ко ве ћер ке Иван ке (Симу но вић), која је 
дава ла часо ве кла ви ра у свом митро
вач ком дому у Шећер сока ку..

 Обра дов брат Слав ко Клич ко вић је 
живео у истој ули ци, а дели ло их је само 
неко ли ко кућа. Слав ко је био оже њен 
Јеле ном Сисо је вић, чија се поро ди ца 
досе ли ла из Чере ви ћа у Митро ви цу 
почет ком века. Као трго вац по стру ци 
држао је шпе це рај ску рад њу у вла сти тој 
кући. На месту нека да шње шпе це рај ске 
рад ње почет ком шезде се тих сагра ђе на 
је при вре ме на основ на шко ла Трива
ВитасовићЛебарник, која ће дана шњи 
изглед доби ти 1979. годи не, пошто је 
ста ра шко ла изме ште на, због град ње 
Дома кул ту ре из пор те цркве Све тог 
архан ге ла Гаври ла, где се нала зи ла без 
мало два века. Јеле на је рано оста ла 
без мужа, па се ова хра бра жена у 
тешким годи на ма изме ђу два рата 
посве ти ла вође њу поро дич не трго ви не и 
вас пи та њу деце Иван ке и Саве. Сава 
Клич ко вић (19161990) је један од нај ве
ћих митро вач ких инте лек ту а ла ца. Иако 
је био док тор пра ва, бавио се књи жев
ним радом, а поред пое зи је и есе ја 
писао је басне, путо пи се и огле де. Висо
ке оце не кри ти ке доби ло је њего во 
фило зоф копоет ско дело Пустиња, а 
дра го цен је његов рад у писа њу басни, 
кру ни сан у обја вље ној исто и ме ној књи зи 
Басне (1989). Пра во и дру штве не нау ке 
сту ди рао је у Бео гра ду, Бечу, Бер ли ну, 
где је 1940. док то ри рао. Дуги низ годи на 
после рата радио је у Мини стар ству ино
стра них посло ва у Бео гра ду, а био је 
спољ но тр го вин ски пред став ник у Немач
кој, САД, Паки ста ну и Мек си ку. Као изу
зет ног сту ден та про фе сор Карл Шмит, 
позна ти немач ки фило зоф држа ве и 
пра ва, бира га за свог аси стен та. Уза јам
но пошто ва ње пре ра ста у при ја тељ ство 
и 1943. годи не Карл Шмит поста је кум на 

вен ча њу Саве Клич ко ви ћа и Мил ке 
(Петро вић) у Бер ли ну. Мил ка Клич ко вић, 
која је 2017. напу ни ла сто годи на, сво је
вре ме но је у Бер ли ну сту ди ра ла гер ма
ни сти ку, англи сти ку и сла ви сти ку, а 
раде ћи у југо сло вен ском послан ству 
има ла је при ли ке да се упо зна са вели
ка ни ма наше књи жев но сти Ивом Андри
ћем и Мило шем Црњан ским. 

После смр ти сеста ра јед но вре ме у 
кући је живео само зет Алек сан дар. 
Након њего ве смр ти 2000. годи не 
наслед ни ци су дали кућу на кори шће ње 
све ште ни ку Моми ру Џам би ћу.

 Клич ко ви ћи су кућу 2003. годи не про
да ли Нема њи и Гор да ни Бркић, који су 
ком плет но зда ње пре тво ри ли у послов
ни про стор. У јед ном делу, Гор да на је 
као фар ма це ут отво ри ла апо те ку Ива
фарма, а у дру гом, на месту ста ре 
поште, Нема ња је као агро ном отво рио 
земљо рад нич ку задру гу ПољоСрем. 
Поро ди ца Бркић је пред у зе ла опсе жне 
радо ве на спо ља шњем и уну тра шњем 
рено ви ра њу куће, која је била захва ће на 
вла гом, спро во де ћи њену изо ла ци ју оби
ја њем мал те ра и под се ца њем зидо ва. 
При ли ком уре ђе ња енте ри је ра сачу ван 
је у пот пу но сти зате че ни уну тра шњи 
рас по ред про сто ри ја, коме су при ла го
ђе ни нови послов ни садр жа ји, као и ори
ги нал ни пар кет, рас ко шна дво крил на 
вра та и каље ве пећи, чиме се доне кле 
доча ра ва аутен ти чан изглед куће. При
лаз ново о тво ре ним лока ли ма је напра
вљен из про сто ра ајнфор та, чиме је 
кућа, саве сним одно сом нових вла сни ка 
пре ма ста ром зда њу, сачу ва ла прво би
тан изглед про че ља. При ли ком рено ви
ра ња спољ не фаса де води ло се рачу на 
о бога тој архи тек тон ској пла сти ци, која 
је сачу ва на и кон зер ви ра на. Про зо ри су 
због дотра ја ло сти мора ли бити заме ње
ни савре ме ном сто ла ри јом. На месту 
нека да шње ковач ни це и гара же Кон
стан ти нов син Нема ња Клич ко вић, који 
живи и ради у Новом Саду, пре про да је 
је отво рио кафић под име ном Занзибар
(1991). Кафић је про ме нио вла сни ка и 
под новим име ном Марсел је радио до 
2010. годи не, када је због пожа ра, који је 
оште тио кафић и башту био затво рен, а 
на њего вом месту отво рен нови кафић 
Долчевита . 

У непо сред ној бли зи ни бив ше куће 
Клич ко ви ћа нала зи се пра во слав на 
црква посве ће на све том архан ђе лу 
Гаври лу, сагра ђе на 1760. годи не. Гли го
ри је чал ман ски, како се пот пи си вао Гли
го ри је Дави до вић Опшић, запо чео је рад 
на живо пи са њу ико но ста са 1786. као 
нај вер ни ји след бе ник чуве ног барок ног 
мај сто ра Тео до ра Кра чу на, а осли ка ва
ње је завр шио Кузман Кола рић 1803. 
годи не.

Солид но зида на кућа са почет ка 20. 
века гра ђе на је по про јек ту ове ре ном 
код над ле жних слу жби и град ске упра ве 
тада шње аустро у гар ске држа ве. Про је
кат је сачу ван до дана шњих дана, а 
Нема ња Клич ко вић и сам гра ђе ви нац, 
са поно сом га чува као све до чан ство 
исто ри је ове поро ди це, чији потом ци, 
мада расу ти на раз не стра не чува ју 
успо ме ну на лаћа рач ке дане, који их све 
пове зу ју. 

У сле де ћем бро ју:
Кућа Нико ле Попо ви ћа

У самом цен тру
Лаћар ка на углу ули ца 

1. новем бари
Желе знич ке нала зи
се кућа, која је од 

типич но поро дич не 
вре ме ном поста ла 
послов на згра да,
која је при па да ла 

поро ди ци Клич ко вић. 
Сагра дио ју је 1902. 

годи не Обрад
Клич ко вић, један од 

дво ји це кова ча у селу 
почет ком про шлог 
века. Клич ко ви ћи
су се по пре да њу 

досе ли ли у Лаћа рак
у дру гој поло ви ни 19. 
века, када је пре дак 
Михај ло Клич ко вић 

дошао из Лике

Солид но зида на кућа 
са почет ка 20. века 

гра ђе на је по про јек ту 
ове ре ном код

над ле жних слу жби
и град ске упра ве

тада шње аустро у гар-
ске држа ве. Про је кат 

је сачу ван до
дана шњих дана, а 

Нема ња Клич ко вић
и сам гра ђе ви нац, са 
поно сом га чува као 

све до чан ство исто ри је 
ове поро ди це, чији 

потом ци, мада расу ти 
на раз не стра не чува ју 

успо ме ну на
лаћа рач ке дане,

који их све пове зу ју
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МИРКО УРОШЕВИЋ: СИД НЕЈ СКИ СЛА ВУЈ ИЗ МАЧВАН СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Добар глас дале ко се чује

Већи на људи живот у ино стран ству 
зами шља лагод ним, а нов ча ни ке 
при пад ни ка наше дија спо ре непре

глед ним. Још ако се онај ко је оти шао 
осме лио да се бави и музи ком, овде ће 
се о њему кова ти при че као о сво је вр
сном Рок фе ле ру. Међу тим, какав је ства
ран живот под сун цем туђег неба и коли
ко је пут до зве зда трно вит, сазна ли смо 
од Мир ка Уро ше ви ћа, пева ча и воза ча 
ками о на из Мачван ске Митро ви це, који 
већ више годи на живи и ради у Сид не ју. 

Шко ло вао се овде, у Срем ској Митро
ви ци, где је завр шио Еко ном ску шко лу 
„9. мај“, а након тога живот ни пут одвео 
га је пред микро фон. Пева ње је заво лео 
уз стри че ве, Мићу и Миле та Уро ше ви ће, 
који су тако ђе пева чи, а нај ви ше воли да 
пева народ не песме – Митра, Сина на, 
Шаба на...

– Био сам још кли нац, и решио сам да 
сни мим ЦД, са осам песа ма. То је било 

за Мелос про дук ци ју, у окви ру Пинк теле
ви зи је, а еми то ва ни смо и на БН теле ви
зи ји. Ишао сам на так ми че ња, Први глас 
Југо сла ви је где сам побе дио, побе дио 
сам у Првом гла су Срби је, на Морав ским 
бисе ри ма добио спе ци јал ну награ ду 
жири ја и тако даље. Све се то нека ко 
брзо оди гра ло, и решио сам да одем у 
Аустри ју, нада ју ћи се да ћу зара ди ти 
брдо пара и сни ми ти нешто за Гранд – 
рекао је Мир ко дода ју ћи: 

– Паре, међу тим, не расту на дрве ту. 
Није било лако ни оти ћи, посеб но због 
визе. Ипак, нека ко сам успео да одем у 
Аустри ју, да офор мим неки свој ста тус, 
али сам морао да пре ста нем да певам. 
Морао сам да радим да бих пре жи вео, а 
новац од пева ња за то није био дово
љан.

Баш у тре нут ку када се Мир ко пот пу но 
сна шао у Аустри ји, његов живот ни пут 
усме рио је један теле фон ски позив. 

– Један мој дру гар из Митро ви це, који 
је ина че Кра ји шник, позвао ме је да 
дођем да му певам на свад би у Аустра
ли ји, где ина че живи. Прво ми је то био 
шок, међу тим – решим да одем! Ура дио 
сам повра ћај поре за у Аустри ји и од тих 
пара купио кар ту за Сид неј. Прво што ми 
је тамо упа ло у очи је однос међу људи
ма, који се раз ли ку је од оног у Аустри ји. 
У Аустри ји се сви Бал кан ци држе зајед
но, а у Аустра ли ји су сви поде ље ни у 
гру пе, па чак и Срби међу соб но. Међу
тим, пону ђе но ми је тамо да певам сва ки 
дан, а то ми је била жеља – каже Мир ко 
Уро ше вић. 

Пре ма њего вим речи ма, у Аустра ли ји 
се сви наши пра зни ци сла ве наве ли ко. 

– За, на при мер, све тог Нико лу и дру ге 
сла ве, тамо се пра ве вели ке про сла ве и 
пик ни ци. Тамо је у то вре ме лето. Пуно је 
Кра ји шни ка, оних из Дал ма ци је, од Биха
ћа, Бања лу ке, са Мања че, из Сла во ни је. 

Овде кажу:
Баш те бри га,

зара ђу јеш паре.
Али није то

тако лако, ако
хоћеш да зара диш 

мораш да радиш
дан и ноћ, а сво је

ни не видиш.
Ја сва ке годи не
чекам тај дан да 

дођем овде
и оби ђем сво ју

род би ну и
при ја те ље и

мало се про во зам
по овим нашим
кра је ви ма, каже

Мир ко Уро ше вић

Са насту па
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Ту је стал но било неких весе ља, и музи
ке тре ба, а мене су поче ли зва ти да 
певам. Тада сам се уби јао од посла. Није 
ни тамо све то ишло тако лако, јер у 
Аустра ли ји је тешко оста ти. Морао сам 
да се вра тим. Три годи не сам одла зио и 
дола зио, борио се. У међу вре ме ну, деси
ло ми се и да идем на тур не ју са Весном 
Зми ја нац по Аме ри ци, па сам и тај део 
све та видео. На кра ју, ипак сам успео да 
сре дим папи ре и да оста нем у Сид не ју 
– рекао је Мир ко. 

Како каже, нај ве ћи про блем је настао 
када је почео зва нич но да живи у Аустра
ли ји. 

– Видиш шта је зани мљи во. Када сам 
тамо био као тури ста, изгле да да сам 
сви ма био зани мљив, па су ме сви зва ли 
да певам. Чим сам добио папи ре, више 
им нисам био инте ре сан тан. Када сам се 
први пут поја вио, дошао сам са стра не, 
одно сно из Срби је, па сам имао шири 
репер то ар. Музи ча ри који тамо живе 
огра ни че ни су са репер то а ром, а ја сам 
певао све, и Шаба на и Митра, и Шума ди
ју и сев да лин ке. Али када сам постао 
њихов, ништа више од попу лар но сти. 

Тако сам и тамо почео да мењам посло
ве и постао ками он џи ја. Сада возим 
ками о не по Аустра ли ји и певам – каже 
Мир ко Уро ше вић и дода је да уко ли ко 
жели да зара ди при сто јан новац, мора 
да ради и викен дом и пре ко вре ме но. 

Пева ње и вожњу ками о на тешко ускла
ђу је, па пла ни ра да пре ста не да вози 
ками он и нађе осмо ча сов ни посао. 

– Морам да ризи ку јем. Мора ћу да 
нађем неки осмо сат ни посао, да бих 
могао све то да ускла дим – каже он. 

Мир ко се про шле годи не поја вио и у 
Зве зда ма Гран да, и јав но сти постао 
познат као певач који је пре ва лио пут од 
Аустра ли је до Срби је како би уче ство вао 
у овом так ми че њу. 

– То сам ура дио да бих пове ћао сво ју 
видљи вост у Аустра ли ји. Зато сада имам 
мно го више анга жма на, јер је већи на 
сада чула за мене. Сад ме сви пита ју 
како то да ме не зна ју, јер виде ли су ме у 
Зве зда ма Гран да, па им тре ба вре ме на 
да се сете да сам ја онај који је и рани је 
певао, онај што је дошао из Аустри је – 
рекао је Мир ко и додао:

– Неки позна ти пева чи које сам тамо 

упо знао нису оду ше вље ни нашом публи
ком у Аустра ли ји. Кажу да су они сеља
чи не, дивља ци и слич но. А то није баш 
тако. Њима сме та што нема вели ке посе
ће но сти, али нема тамо толи ко наших 
људи. На при мер, Саша Кова че вић имао 
је 700 људи, Здрав ко Чолић наву че 
1.500, али не може се рећи да је то мало. 
Ипак су то наши људи у дру гој земљи, 
којих нема мно го. 

Пре ма њего вим речи ма, публи ка је 
углав ном ста ри ја, а међу њом су људи 
који слу ша ју пра ву народ ну музи ку. 

– Омла ди на је већ одра сла тамо и 
нису сти гли да се упо зна ју са нашом 
музи ком. Они углав ном слу ша ју нови је 
ства ри на енгле ском. А, са дру ге стра не, 
кад погле даш, и њима, коме год да 
пустиш Сина на или неког слич ног у три 
ују тру поче ће да луду је – каже Мир ко 
Уро ше вић. 

Мир ко каже и то да га род на гру да увек 
вуче назад. 

– Тамо је само посаокућа. Шта ја 
имам од тога, када дођем кући сам и по 
читав дан немам са ким да при чам. Овде 
кажу: Баш те бри га, зара ђу јеш паре. Али 
није то тако лако, ако хоћеш да зара диш 
мораш да радиш дан и ноћ, а сво је ни не 
видиш. Ја сва ке годи не чекам тај дан да 
дођем овде и оби ђем сво ју род би ну и 
при ја те ље и мало се про во зам по овим 
нашим кра је ви ма – каже Мир ко. 

На Зве зде Гран да поно во ће се при ја
ви ти, а, како каже, због музи ке би био 
спре ман и да се вра ти у Срби ју. 

– Ја нисам чист еко ном ски мигрант. 
Мене пре све га води музи ка и због ње 
бих се поно во вра тио. Чак ме често и 
зову овде да певам, али ми је незгод но 
да дођем јер сам дале ко – рекао је Мир
ко. 

Било како било, он је певач пун хари
зме и није му тешко да при до би је накло
ност публи ке. Тако, с обзи ром да је Мир
ко успео да оби ђе свет уздуж и попре ко 
и на сва кој стра ни офор ми слу ша лач ки 
опус, може мо само да му пред ви ди мо 
дугу и успе шну кари је ру, била она у 
Аустра ли ји или овде. 

Н. Мило ше вић

У род ној Мачви

Наступ у Сид не ју
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Одржан други
румски полумаратон
Кени јац Исак Киму таи Нге но је побед

ник 2. Рум ског полу ма ра то на, који је 
ста зу дугу 21,1 кило ме тар пре тр чао 

за 1:12:51. 
Тако је, поред титу ле побед ни ка, осво

јио и нов ча ну награ ду од 30.000 дина ра. 
Иако је вре ме било нешто повољ ни је 
него про шле годи не, јер су так ми ча ри 
лане трча ли на 36 сте пе ни Цел зи ју са, а 
ове на шест мање, про шло го ди шњи 
резул тат побед ни ка, тако ђе Кениј ца 
Саму е ла Наи бе и ја Кипли ма био је око 
три мину та бољи. 

Дру го место је осво јио Дар ко Жива но
вић, а тре ће Кри сти јан Сто шић, који је 
био побед ник ово го ди шњег Бео град ског 
мара то на.

У жен ској кон ку рен ци ји је три јум фо ва
ла Тео до ра Симо вић из АК Нови Пазар, 
про шло го ди шња про мо тер ка Рум ског 
полу ма ра то на са резул та том 1:18:29, што 
је за само 11 секун ди сла би је од про шло
го ди шњег резул та та чуве не Оли ве ре 
Јеф тић. 

Дру га је била Кениј ка Сузан Ваче ке 
Муто ни из Бене дикттима, ода кле је и 
побед ник Рум ског полу ма ра то на, а тре ћа 
Сла ђа на Ста мен ко вић из АК Црве на зве
зда.

На ово го ди шњем 2. Рум ском полу ма ра
то ну уче ство ва ло 165 так ми ча ра полу ма
ра тон ске трке, што про фе си о на ла ца, што 
рекре а ти ва ца, а укуп но око 250 так ми ча
ра ако у то укљу чи мо трку задо вољ ства и 
шта фе те, што зна чи да и ове годи не 
оправ да но носи титу лу нај ве ћег спорт ског 
дога ђа ја у рум ској општи ни.

Рум ски полу ма ра тон је одр жан 25. авгу
ста, у орга ни за ци ји Саве за спор то ва 
општи не и под покро ви тељ ством локал не 
само у пра ве.

Има ју ћи у виду пози тив на иску ства са 

прет ход ног, првог полу ма ра то на, био је 
при ја вљен вели ки број изу зет них так ми
ча ра из земље и ино стран ства као што су 
Дар ко Жива но вић, Нема ња Церо вац, 
Кри сти јан Сто шић,  Тео до ра Симо вић и 
Харис Ајда ре вић. 

Про мо тер трке је био Анђел ко Ристи че
вић олим пи јац из Рија, члан АК Пар ти зан. 

Трча на је глав на полу ма ра тон ска трка у 
дужи ни 21,1 кило ме тар,  али су ту биле и 
ДДОР Трка задо вољ ства, у дужи ни од 
седам кило ме тра,  пузе ћа Нео нБам би ни, 
трка за децу мла ђу од две годи не у дужи
ни од 4,5 мета ра,  а полу ма ра тон ску ста зу 
од 21 кило ме тар трча ли су и пред став ни

ци фир ми и то по шта фет ном систе му: 
три пута по седам кило ме та ра.

Дру ги Рум ски полу ма ра тон је зва нич но 
отво рио, у име покро ви те ља, Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО Рума.

– Наше трај но опре де ље ње је да про
мо ви ше мо здра ве сти ло ве живо та, а 
један од начи на за то је и овај полу ма ра
тон. Нарав но, жеља нам је да се о Руми 
увек при ча по добрим ства ри ма, било да 
је у пита њу отва ра ње нових про из вод них 
пого на или орга ни зо ва ње ова квих масов
них трка у који ма уче ству ју наши нај и стак
ну ти ји спор ти сти – иста као је Сте ван 
Кова че вић. С. Џ.

На осно ву уред ног зах те ва који је под нео носи лац про
јек та ЈП ЈП „ВОЈ ВО ДИ НА ШУМЕ“ Петро ва ра дин, Пре-
ра до ви ће ва 2 спро ве ден је посту пак про це не ути ца ја на 
живот ну сре ди ну за про је кат Визи тор ски цен тар „Обед-
ска бара“ лока ци јом у Обре жу, на кат. парц. бр. 1469/2 
к.о. Обреж, на тери то ри ји општи не Пећин ци. У спро ве де
ном поступ ку про це не ути ца ја доне то је реше ње број 501
58/2018III02 од 22.08.2018. годи не којим је утвр ђе но да 
није потреб на про це на ути ца ја пред мет ног про јек та на 
живот ну сре ди ну и да носи лац про јек та може при сту пи ти 
реа ли за ци ји про јек та под усло вом да се при ме не мере 
које су дефи ни са не поме ну тим реше њем над ле жног 
орга на и испо шту ју сви усло ве и сагла сно сти дру гих над

ле жних орга на и инсти ту ци ја, у скла ду са посеб ним зако
ном.

Доне то реше ње се засни ва на ана ли зи зах те ва носи о
ца про јек та и пода та ка о лока ци ји, карак те ри сти ка ма 
про јек та, као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва њу Листе 
про је ка та за које је оба ве зна про це на ути ца ја и Листе 
про је ка та за које се може зах те ва ти про це на ути ца ја на 
живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС“, број 114/08).

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

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ
ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛОКАЛ НИ ЕКО НОМ СКИ РАЗ ВОЈ, ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И

ИНСПЕК ЦИЈ СКЕ ПОСЛО ВЕ
Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5

На осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09) обја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПОСТУП КУ ОДЛУ ЧИ ВА ЊА О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ
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ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ
ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ, ЛОКАЛ НИ ЕКО НОМ-
СКИ РАЗ ВОЈ,  ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И

ИНСПЕК ЦИЈ СКЕ ПОСЛО ВЕ
Пећин ци, Сло бо да на Баји ћа 5

На осно ву чла на 10. Зако на о про це ни ути ца ја на 
живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник РС”, бр. 135/04 и 36/09)

обја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
О ПОСТУП КУ ОДЛУ ЧИ ВА ЊА О ПОТРЕ БИ

ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

На осно ву уред ног зах те ва који је под нео носи лац 
про јек та „БЕО ГАС“ а.д. Бео град-Рако ви ца, Патри-
јар ха Дими три ја 12в спро ве ден је посту пак про це не 
ути ца ја на живот ну сре ди ну за про је кат ЦНГ пуни о-
ни ца лока ци јом у Пећин ци ма, uу делу рад не зоне, 
на кат. парц. бр. 2193 к.о Пећин ци, на тери то ри ји 
општи не Пећин ци. У спро ве де ном поступ ку про це не 
ути ца ја доне то је реше ње број 50160/2018III02 од 
24.08.2018. годи не којим је утвр ђе но да није потреб
на про це на ути ца ја пред мет ног про јек та на живот ну 
сре ди ну и да носи лац про јек та може при сту пи ти 
реа ли за ци ји про јек та под усло вом да се при ме не 
мере које су дефи ни са не поме ну тим реше њем над
ле жног орга на и испо шту ју сви усло ве и сагла сно сти 
дру гих над ле жних орга на и инсти ту ци ја, у скла ду са 
посеб ним зако ном.

Доне то реше ње се засни ва на ана ли зи зах те ва 
носи о ца про јек та и пода та ка о лока ци ји, карак те ри
сти ка ма про јек та, као и на осно ву уред бе о утвр ђи
ва њу Листе про је ка та за које је оба ве зна про це на 
ути ца ја и Листе про је ка та за које се може зах те ва ти 
про це на ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Сл. гла сник 
РС“, број 114/08).

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

Кра гу је вац: Рад нич ки 1923 – 
Инђи ја 0:1; Нови Пазар: Нови 
Пазар – Борац 0:0; Бежа ни ја: 
Бежа ни ја – Сло бо да 4:1; Доба-
нов ци: Будућ ност – Теле оп тик 
1:1; Бео град: Син ђе лић – Тра
јал 1:0; Чаје ти на: Зла ти бор – 
Бечеј 1918 1:2; Ива њи ца: Јавор 
– ТСЦ 2:2; Гор њи Мила но вац: 
Мета лац – ОФК Жар ко во 0:0.

01. Бежа ни ја 3 3 0 0 7:1 9
02. Инђи ја 3 2 1 0 5:0 7
03. Син ђе лић 3 2 1 0 2:0 7
04. Зла ти бор 3 2 0 1 6:3 6
05. Бечеј 3 2 0 1 3:2 6
06. Будућ ност 3 1 1 1 3:2 4
07. Теле оп тик 3 1 1 1 2:2 4
08. ОФК Жар к. 3 1 1 1 1:3 4
09. Борац 3 1 1 1 1:4 4
10. Рад нич ки 3 1 0 2 2:2 3
11. Мета лац 3 0 3 0 1:1 3
12. Јавор 3 0 2 1 3:4 2
13. ТСЦ 3 0 2 1 3:4 2
14. Н. Пазар 3 0 2 1 0:1 2
15. Сло бо да 3 0 1 2 1:6 1
16. Тра јал 3 0 0 3 0:5 0

Бео чин: Цемент – Рад нич ки 
(НП) 3:0; С. Митро ви ца: Рад
нич ки (СМ) – Дина мо 1945 0:3; 
При гре ви ца: Брат ство 1946 – 
ЧСК Пива ра 4:3; Кула: Хај дук 
1912 – Мла дост 2:0; Субо ти ца: 
Бач ка 1901 – Србо бран 2:0; Н. 
Сад: Ц. Зве зда – ОФК Вршац 
0:2; С. Банов ци: Дунав – Рад
нич ки (З) 0:0; Саку ле: Борац – 
Желе зни чар 1:3; Н. Банов ци: 
Омла ди нац – Кабел 4:2.

01. ОФК Вршац 2 2 0 0 5:0 6
02. Омла ди нац 2 2 0 0 5:2 6
03. Желе зни чар 2 2 0 0 4:1 6
04. Брат ство 2 2 0 0 5:3 6
05. Дина мо 2 1 1 0 4:1 4
06. Хај дук 2 1 1 0 2:0 4
07. Рад ни . (З) 2 1 1 0 1:0 4
08. Цемент 2 1 0 1 3:1 3
09. ЧСК Пива ра 2 1 0 1 5:5 3
10. Кабел 2 1 0 1 4:5 3
11. Бач ка 2 1 0 1 2:3 3
12. Дунав 2 0 1 1 0:1 1
13. Србо бран 2 0 1 1 0:2 1
14. Рад ни. (НП) 2 0 1 1 1:4 1
15. Борац 2 0 0 2 2:5 0
16. Мла дост 2 0 0 2 0:3 0
17. Ц. Зве зда 2 0 0 2 0:3 0
18. Рад ни. (СМ) 2 0 0 2 1:5 0

Ерде вик: Сло га (Е) – Сре мац 
1:1; Рума: Први Мај – Рад нич ки 
5:2; Ста ра Пазо ва: Једин ство 
– Хај дук (Б) 2:1; Кисач: Татра – 
Хај дук (Д) 1:0; Чуруг: Хај дук (Ч) 
– ЛСК 0:2; Каћ: Југо вић – Поду
на вац 3:2; Шај каш: Борац (Ш) 
– Под ри ње 0:0; Сло га (Т) је 
била сло бод на.

Мар тин ци: Борац (М) – 
Рудар 1:2; Купи но во: Купи но во 
– Желе зни чар 0:5; Нови Кар-
лов ци: Полет – Пар ти зан 0:1; 
Голу бин ци: Јадран – Доњи 
Петров ци 2:3; Салаш Ноћај-
ски: Будућ ност – Гра ни чар 9:0; 
Кле нак: Борац (К) – ПСК 1:3; 
Попин ци: Напре дак – Сло бо да 
1:2; Љуко во: Љуко во – Сло вен 
0:0.

01. Пар ти зан 2 2 0 0 11:1 6
02. ПСК 2 2 0 0 5:2 6
03. Д. Петров . 2 2 0 0 6:4 6
04. Сло бо да 2 2 0 0 3:1 6
05. Желе зни ч. 2 1 1 0 5:0 4
06. Љуко во 2 1 1 0 2:0 4
07. Рудар 2 1 1 0 2:1 4
08. Сло вен 2 1 1 0 1:0 4
09. Будућ ност 2 1 0 1 10:2 3
10. Јадран 2 1 0 1 7:6 3
11. Полет 2 0 0 2 2:4 0
12. Напре дак 2 0 0 2 1:3 0
13. Борац (М) 2 0 0 2 1:4 0
14. Борац (К) 2 0 0 2 1:4 0
15. Гра ни чар 2 0 0 2 3:14 0
16. Купи но во 2 0 0 2 1:15 0

Буђа нов ци: Мла дост – Кру
ше дол 1:3; Бикић До: ОФК 
Бикић – Хај дук 2:1; Рума: Фру
шка Гора – Напре дак 1:0; Огар: 
Шумар – БСК 1:1; Куку јев ци: 
Оби лић 1993 – Сло га (Ч) 3:1; 
Срем ска Митро ви ца: Митрос 
– Доњи Срем 2015 1:2; Ман ђе-
лос: Фру шко го рац – Сло га (В) 
1:1; Рав ње: Зека Буљу ба ша – 
Гра ни чар 1:2.

01. ЛСК 2 2 0 0 4:0 6
02. Под ри ње 2 1 1 0 3:0 4
03. Борац (Ш) 2 1 1 0 2:0 4
04. Једин ство 2 1 1 0 3:2 4
05. Сре мац 2 1 1 0 2:1 4
06. Први Мај 2 1 0 1 6:5 3
07. Поду на вац 2 1 0 1 4:3 3
08. Хај дук (Б) 2 1 0 1 4:3 3
09. Татра 2 1 0 1 1:2 3
10. Југо вић 2 1 0 1 3:5 3
11. Сло га (Т) 1 0 1 0 1:1 1
12. Сло га (Е) 2 0 1 1 1:3 1
13. Хај дук (Д) 1 0 0 1 0:1 0
14. Рад нич ки 2 0 0 2 2:6 0
15. Хај дук (Ч) 2 0 0 2 0:4 0

Јаме на: Гра ни чар – Напре
дак 1:1; Бер ка со во: Сре мац – 
ОФК Бин гу ла 7:0; Љуба: Једин
ство (Љ) – Син ђе лић 2:2; Моро-
вић: Једин ство (М) – ОФК 
Бачин ци 3:3; Шид: Јед но та – 
Борац 11:0; Ерде вик: Ерде вик 
2017 – Омла ди нац (Б) 3:0; 
Омла ди нац (М) је био сло бо
дан.

01. Јед но та 1 1 0 0 11:0 3
02. Сре мац 1 1 0 0 7:0 3
03. Ерде вик 1 1 0 0 3:0 3
04. Једин с. (М) 1 0 1 0 3:3 1
05. ОФК Бачин. 1 0 1 0 3:3 1
06. Једин с. (Љ) 1 0 1 0 2:2 1
07. Син ђе лић 1 0 1 0 2:2 1
08. Гра ни чар 1 0 1 0 1:1 1
09. Напре дак 1 0 1 0 1:1 1
10. Омла ди . (М) 0 0 0 0 0:0 0
11. Омла ди . (Б) 1 0 0 1 0:3 0
12. ОФК Бин гу . 1 0 0 1 0:7 0
13. Борац 1 0 0 1 0:11 0

Сте ја нов ци: Борац – Једин
ство (К) 5:1; Гра бов ци: Гра ни
чар – Полет 0:2; Пла ти че во: 
Једин ство (Пл) – Вој во ди на 2:1; 
Добрин ци: Сре мац – Хрт ков ци 
4:1; Рума: Једин ство (Ру) – 
Фру шко го рац 1:1; 27.Окто бар је 
био сло бо дан.

01. Борац 1 1 0 0 5:1 3
02. Сре мац 1 1 0 0 4:1 3
03. Полет 1 1 0 0 2:0 3
04. Једин с. (Пл) 1 1 0 0 2:1 3
05. Једин с. (Ру) 1 0 1 0 1:1 1
06. Фру шко г. 1 0 1 0 1:1 1
07. 27.Окто бар 0 0 0 0 0:0 0
08. Вој во ди на 1 0 0 1 1:2 0
09. Гра ни чар 1 0 0 1 0:2 0
10. Хрт ков ци 1 0 0 1 1:4 0
11. Једин с. (К) 1 0 0 1 1:5 0

Кузмин: Гра ни чар – Ноћај 
3:0; Срем ска Рача: Срем (СР) 
– Змај 4:3; Вели ки Радин ци: 
Борац (ВР) – Трго вач ки 2:2; 
Лаћа рак: Поле та рац – Пла ни
нац 2:2; Шашин ци: Борац (Ра) 
– Сло бо да 1:2; Срем ска Митро-
ви ца: Срем (СМ) – Сло га 2:2.

01. Гра ни чар 1 1 0 0 3:0 3
02. Срем (СР) 1 1 0 0 4:3 3
03. Сло бо да 1 1 0 0 2:2 3
04. Срем (СМ) 1 0 1 0 2:2 1
05. Борац (ВР) 1 0 1 0 2:2 1
06. Поле та рац 1 0 1 0 2:2 1
07. Трго вач ки 1 0 1 0 2:2 1
08. Пла ни нац 1 0 1 0 2:2 1
09. Сло га 1 0 1 0 2:2 1
10. Змај 1 0 0 1 3:4 0
11. Борац (Ра) 1 0 0 1 1:2 0
12. Ноћај 1 0 0 1 0:3 0

01. Гра ни чар 2 2 0 0 7:2 6
02. Доњи Срем 2 2 0 0 4:2 6
03. Ф. Гора 2 2 0 0 3:1 6
04. Сло га (В) 2 1 1 0 5:2 4
05. Шумар 2 1 1 0 2:1 4
06. Оби лић 2 1 0 1 4:3 3
07. Кру ше дол 2 1 0 1 3:2 3
08. ОФК Бикић 2 1 0 1 4:4 3
09. Зека Буљу . 2 1 0 1 3:3 3
10. Напре дак 2 1 0 1 3:3 3
11. Хај дук 2 1 0 1 2:2 3
12. БСК 2 0 1 1 2:3 1
13. Фру шко го . 2 0 1 1 2:6 1
14. Мла дост 2 0 0 2 2:5 0
15. Сло га (Ч) 2 0 0 2 1:4 0
16. Митрос 2 0 0 2 2:6 0

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МОЛ СРЕМ СРЕМ СКА ЛИ ГА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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Апсурд

Про шле неде ље, селек тор фуд
бал ске репре зен та ци је Срби је 
Мла ден Крста јић, саоп штио је 

спи сак за пред сто је ће утак ми це Лиге 
наци ја у сеп тем бру. За оне који нису 
упо зна ти, Лига наци ја је нови фор мат 
так ми че ња под окри љем УЕФЕ који ће 
се игра ти пара лел но са ква ли фи ка ци
ја ма за Европ ско првен ство. Да не 
тупим пре ви ше, так ми че ње које не 
при вла чи пре ви ше пажњe у Срби ји, с 
обзи ром на то да се нала зи мо у лиги 
Ц, тре ћој лиги по ква ли те ту. Тре ба 
иста ћи да је изнад нас, у лиги Б јед на 
Босна, Север на Ирска, Чешка... Да не 
спо ми њем да су Хрва ти у А гру пи са 
оста лом фуд бал ском ели том. Али 
добро, реал но, место нам и јесте негде 
на пери фе ри ји фуд бал ских деша ва
ња.

Оно што су мно ги оче ки ва ли, није се 
деси ло. Фуд бал ски Савез Срби је је 
остао досле дан сво јој апсурд ној поли
ти ци и оста вио Мла де на Крста ји ћа на 
клу пи наци о нал не селек ци је. Човек 
који је био в.д. селек то ра, прак тич но је 
наста вио то да буде. Нарав но, мора у 
сва ком момен ту бити спре ман за 
педа лу, што ће се, касни је или пре, и 
деси ти.

Мно го је апсур да у нашем фуд ба лу. 
Ако се само освр не мо на послед њих 
неко ли ко годи на, толи ко се бизар них и 
глу пих ства ри деси ло да је народ већ 
огу глао и не реа гу је на сва ко днев не 
пизда ри је које се деша ва ју. Јед на од 
послед њих је сва ка ко казна коју је Зве
зда попи ла од УЕФЕ. О томе сам већ 

писао. Али тре ба спо ме ну ти гени ја лан 
гест Дели ја, који су нави ја че позва ли 
да дођу из свих дело ва Бео гра да и 
Срби је и да бодре свој клуб, пази сад, 
иза ста ди о на!? Исти ти мај сто ри који 
су иза зва ли суспен зи ју, сада зову 
нави ја че да им се при дру же и пале 
бакље на некој бен зин ској пум пи иза 
јужне три би не. Сачу вај боже.

Али да се вра ти мо ми на непре су
шни извор нео бја шњи вих поте за и 
бизар них фигу ра. Репре зен та тив ни 
фуд бал. Коли ко смо виде ли, пре ка ље
ни струч њак на клу пи срп ске репре
зен та ци је је изо ста вио нека ста ра име
на попут Ива но ви ћа, Тоши ћа и Стој ко
ви ћа. Дао је шан су неким мла дим 
игра чи ма (ако се он уоп ште нешто 
пита), и то је ОК. Селек тор није имао 
потре бу да се поја ви пред нови на ри
ма, као што није имао потре бу да обја
шња ва сво је пре ђа шње одлу ке. И не 
само он, Савез се пре тво рио у при ват
ну прћи ју у којој неко ли ко људи одлу
чу је о све му. Поста вља се пита ње, да 
ли игра чи уоп ште има ју морал ну оба
ве зу да се ода зо ву пози ву за репре зен
та ци ју и да игра ју за сво ју наци ју, када 
бан да из Фуд бал ског саве за нема 
потре бу да пола же рачу не било коме и 
ради шта хоће.

Нај ви ше пажње је при ву кла Крста ји
ће ва одлу ка да не позо ве Луку Мили
во је ви ћа. Опште је позна то да њих 
дво ји ца нису били баш у нај бо љем 
одно су још од утак ми це са Швај цар
ском, када је Мили во је вић јав но изнео 
неке кри ти ке на рачун селек то ра и 

њего вих одлу ка. За казну, бачен је на 
клу пу на сле де ћој тек ми, а сада и 
изви сио за позив у наци о нал ну селек
ци ју. Шта се запра во деси ло? Па 
Крста ји ћев помоћ ник, Милан Обра до
вић је у екслузивнојизја ви за Инфор
меропту жио Мили во је ви ћа да је зајед
но са сво јим мена џе ром Рама да ни јем 
поку шао да иза зо ве пуч у репре зен та
ци ји. Зву чи позна то?

Поку ша вам само да зами слим 
како све то изгле да. Као Рама да
ни ју је кри во што не може да 

пре у зме неке игра че из репре зен та ци
је (шта год то зна чи ло), и онда као ајде 
ти Лука се побу ни и напра ви пуч, рево
лу ци ју или шта већ. Лука каже, нема 
про бле ма шефе, само кажи. И баш се 
потре фи да Лука буде заме њен, и да 
баш после тога при ми мо гол и угро ба
ри мо се скроз. Лука сав сре ћан, зове 
нови на ре и каже да нам је селек тор 
пацер. Или дун стер. Ко зна, да он то 
није рекао, можда би наша еки па оста
ла сло жна и уигра на. Можда би опи
зди ли и слав ног Бра зи ла?

Шалу на стра ну, немам наме ру да 
бра ним Мили во је ви ћа и мислим да 
игра чи у неким дели кат ним ситу а ци ја
ма мора ју да се суздр же од комен та ра 
зарад добро би ти еки пе. Шта се у Руси
ји деша ва ло, то само они зна ју. Оно 
што се сигур но зна је, да бив ши капи
тен Зве зде и Олим пи ја ко са, сада шњи 
капи тен Кри стал Пала са, играч који је 
у нај бо љим фуд бал ским годи на ма, 
нема места у нашој репре зен та ци ји. 
Апсурд. 
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Људи Пише:
Дра га на Попов

ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: ФК РАД НИЧ КИ

Фуд бал пре све га
Дав не 1910. годи не осни

ва се спорт ски клуб Фру
шко го рац, коме се при

дру жио велик број мла дих из 
Шида. Фуд ба ле ри овог клу ба 
сво ју прву утак ми цу су оди
гра ли у Срем ској Митро ви ци 
1912. годи не. То је пери од 
пред Први свет ски рат и сем 
ових шту рих пода та ка, тешко 
се могу наћи пода ци о актив
но сти ма у овом крат ком пери
о ду. Актив ност клу ба пре ста је 
почет ком Вели ког рата. Негде 
око 1925. годи не Фру шко го
рац се поно во акти ви ра, а 
пре ма неким ауто ри ма, иако 
су у овом спорт ском дру штву 
били мла ди (од зана тли ја до 
рад нич ке кла се), они су нека
ко били запо ста вље ни. Овај 
клуб подр жа ва ли су углав
ном имућ ни ји људи (Клајн, 
Лебл, Радо ва но вић). Упра
во због тога, гру па мла дих 
рад ни ка и зана тли ја доно си 
одлу ку да осну је нови клуб у 
Шиду. Фуд бал ски клуб Рад
нич ки осно ван је 1928. годи
не. Први пред сед ник био је 
Цве та Сте пан че вић, обу ћар. 

Мно ге зана тли је као и дру ги 
гра ђа ни, рад ни ци, изве стан 
број трго ва ца, пома га ли су 
мате ри јал но клуб. У почет ку 
клуб је пости зао лепе успе
хе на спорт ском пољу. После 
Шесто ја ну ар ске дик та ту ре 
1929. годи не рад клу ба је био 
забра њен. Обна вља се 1930. 
годи не, али сада под име
ном Занатлија, да не би био 

упа дљив тада шњој вла сти, 
која је води ла бор бу про тив 
напред не рад нич ке омла ди
не. У про сто ри ја ма удру же
ња зана тли ја, одр жа ва не су 
сед ни це овог клу ба, где су 
реша ва ни мно ги мате ри јал ни 
и кадров ски про бле ми. Пред
сед ник клу ба био је Гавра 
Лазић. Чла но ви клу ба орга ни
зо ва ли су при ред бе пово дом 

разних све ча но сти у Шиду. 
То су обич но биле реци та ци
је, кра ћи позо ри шни кома ди 
и после тога игран ка. Нов ча
на сред ства сли ва ла су се у 
касу фуд бал ског клу ба. При
ред бе су одр жа ва не у кафа
на ма Бело јагње, Шалош и 
Кафл. Клуб се 1935. годи не 
поно во вра ћа име ну Рад нич
ки и акти ван је све до почет
ка Дру гог свет ског рата. У то 
вре ме посеб но је био пома ган 
од обу ћар ске рад ње позна те 
под име ном Вреднирадници. 
Рат је пре ки нуо све актив но
сти, да би по завр шет ку рата 
одмах обно вљен, те је 1945. 
годи не фор ми ран клуб под 
име ном Срем, а после пар 
месе ци доби ја име Сремац. И 
све тако до 1948. годи не када 
му је вра ће но име Рад нич
ки, а први пред сед ник био је 
Петар Вели ми ро вић, обу ћар. 
ФК Рад нич ки је и данас акти
ван,  а пре ма неким оце на ма 
нај бо љи фуд ба ле ри у исто ри
ји клу ба били су Сте ван Јови
чић Тапа ло, Жељ ко Ник шић и 
Зоран Мију цић.

ФК Рад нич ки после осло бо ђе ња

Човек (homo sapi ens) је живо биће 
које има висо ко раз ви јен мозак 
спо со бан за апстракт но раз ми

шља ње, говор, реша ва ње про бле ма. 
Човек је миса о но биће (може закљу
чи ва ти, црта ти), дру штве но биће (живи 
у дру штву), духов но биће (раз ли ку је 
добро од зла) и при род но биће (део је 
при ро де). Е, ово би била дефи ни ци ја 
људи. Да ли вас нер ви ра ју при мер ци 
са који ма сте сти ца јем неких окол но сти 
у кон так ту? Сва ко од нас позна је или 
се дру жи са људи ма који му баш она
ко леже. На истим вибра ци ја ма сте. Ако 
сте повучен тип, ста ло жен и при бран, 
тра жи те себи одго ва ра ју ће дру штво. 
Они дру ги тра же слич не себи. Мада, и 
јед на и дру га гру па има сигур но ката лог 
људи, који је нер ви ра ју. Про сто је неве
ро ват но како баш нале ти те на неког, 
из тог ката ло га, кад се нај ма ње нада
те. Пође те у уоби ча је ну набав ку, кад 
оно ста ри ја госпо ђа коју зна те на нивоу 
добар дан, баш увек има нешто да вас 
пита. Прво буде те љуба зни, онда мало 
у жур би, а на кра ју гле да те да је избег
не те. Неке Вас, изне на де толи ко лич
ним пита њем, а са њом  нисте ни чува
ле овце, а ни играли се у песку. Као 
 јао,  па ти се више не фар баш у црве

но?! То пита ње ме зате кло у дру штву 
два мушкар ца, који су тако ђе оста ли 
зате че ни овим пита њем над пита њи
ма. Шта рећи овом при мер ку homo 
sapi en sa (вра ти те се на дефи ни ци ју!)? 
Јел она може закљу чи ва ти? Често не 
зна мо како да се пона ша мо у таквим 
ситу а ци ја ма. Игно ри са ти пита ње, пра
ви ти се да нисте чули. У сти лу  Јел ти 
то мени кажеш?  Као не раз у мем шта 
тиме желиш? Да ми кажеш како тре ба 
да се офар бам. Са којим пра вом? Као, 
ето сад сам ја фру стри ра на што ме 
одре ђе ни при мер ци homo sapi en sa нер
ви ра ју. Ја сам кри ва што она зна само 
да гово ри? Да гле дам пози тив но на 
целу ствар. Ма, ајте молим Вас. Кажу, 
кон тро ли ши сво је емо ци је. Ух, како то 
лепо зву чи. Али ја знам да раз ли ку
јем добро од лошег, а то под ра зу ме ва 
и одре ђе не емо ци је. Па, како? Ти све 
схва таш лич но. Мени се обра ти ла, а не 
мушкар ци ма поред мене. Дакле, лич но 
је и непри хва тљи во. И, код тих при ме
ра ка људи основ на је гре шка прав да ти 
се. Нарав но, да сам се прав да ла, као 
нешто обја шња ва ла. И погре ши ла. И 
ништа није добро као ста ре народ не 
мудро сти, а које често забо ра вља мо. 
Рећи попупоп,абобубоб!

Про сто је
неве ро ват но како баш 

нале ти те на неког, из тог 
ката ло га, кад се нај ма ње 

нада те. Пође те у
уоби ча је ну набав ку, кад 
оно ста ри ја госпо ђа коју 

зна те на нивоу добар дан, 
баш увек има

нешто да вас пита.
Прво буде те љуба зни, 

онда мало у жур би,
а на кра ју гле да те да је 

избег не те. Неке Вас,
изне на де толи ко лич ним 
пита њем, а са њом  нисте 

ни чувалеовце, а ни
игралисеупеску.

Као - јао,  па ти се више
не фар баш у црве но?!
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ОВАН: Поја ча на сује
та вас наво ди на 
погре шан закљу чак. 
Парт нер само при вид

но делу је неза ин те ре со ва но за 
вашу при чу и иде је. Могућ је пози
ти ван рас плет дога ђа ја, под усло
вом да кон сул ту је те бли ске 
сарад ни ке и да сачу ва те при себ
ност духа у одлу чу ју ћим ситу а ци
ја ма. Вечер ње сате посве ти те 
кре а тив ној изо ла ци ји, при ја ће вам 
опу шта ње. 

БИК: Захва љу ју ћи 
добрим пре го ва рач
ким мани ри ма и 
вешти ни при ла го ђа

ва ња успе ва те да се укло пи те у 
раз ли чи те послов не дого во ре. 
Има те добар пред о се ћај када 
тре ба да покре не те већу акци ју и 
на осно ву сво је инту и ци је доно си
те исправ ну одлу ку. Оче ку је вас 
зна чај ни  доби так. Жели те да 
сма њи те тен зи ју која посто ји 
изме ђу вас и воље не осо бе. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ваша 
сна ла жљи вост у 
послов но – финан сиј
ском сми слу доно си 

само тре нут ну сатис фак ци ју и 
олак ша ње. Јасно вам је до које 
гра ни це може те да оче ку је те 
успех и због тога бира те неке зао
би ла зне мето де, као начин да се 
осло бо ди те нечи је послов не кон
тро ле или кри ти ке. Мимо сво је 
воље упа да те у неке кон фликт не 
ситу а ци је. 

РАК: На осно ву поу
зда них кон та ка та или 
инфор ма ци ја пра ви те 
добру послов ну про

це ну, потреб но је још да зао кру
жи те дого во ре које има те и да 
оправ да те сво ју уло гу. Неко вам 
покла ња вели ко пове ре ње и спре
ман је да вас награ ди због уме
шно сти коју сте пока за ли. Делу је
те вео ма ћудљи во и тајан стве но 
пред парт не ром али на такав 
начин оста вља те погре шан ути
сак. 

ЛАВ: Ако кори сти те 
довољ но убе дљи ве 
аргу мен те, онда 
сарад ни ци неће моћи 

да вас оспо ра ва ју или да вам 
отка зу ју сво је услу ге. У скла ду са 
савре ме ним послов ним трен дом 
који пра ти те потреб на су вам нова 
или ефи ка сна реше ња. Пре или 
касни је, мора ће те да се суо чи те 
са сво јим љубав ним илу зи ја ма. 
Не тре ба да се закла ња те иза 
неких оправ да ња за која нема те 
покри ће. 

ДЕВИ ЦА: Нала зи те 
се у кре а тив ној фази и 
има те вели ке послов
не амби ци је. У финан

сиј ском сми слу доби ја те нечи ју 
подр шку. Про ши ри те сво је кон так
те у раз ли чи тим прав ци ма и пре у
зми те додат ну ини ци ја ти ву у 
скла ду са свим акту ел ним дога ђа
ји ма. Уме те да забли ста те пуним 
сја јем у пра вом тре нут ку. При ја 
вам пажња коју доби ја те од бли
ске осо бе. 

ВАГА: Делу је те врло 
одго вор но пред сво јом 
око ли ном и не дозво
ља ва те да неко мења 

ваше кри те ри ју ме или послов ни 
ритам. Рас по ре ди те сво је оба ве зе 
по разним кате го ри ја ма важно сти 
и испла ти во сти. Улеп шај те свој 
љубав ни живот и потру ди те се да 
делу је те довољ но при влач но. 
Поне кад тре ба да се пре пу сти те 
рит му осе ћа ња, без суви шних 
емо тив них коч ни ца и пред ра су да. 

ШКОР ПИ ЈА: Делу је те 
резер ви са но пред 
одре ђе ним сарад ни
ци ма и про ве ра ва те 

све нове инфор ма ци је које ути чу 
на вашу сигур ност. Одло жи те пот
пи си ва ње неких спор них доку ме
на та или финан сиј ске тран сак ци је 
под сум њи вим окол но сти ма. 
Мере опре за које спро во ди те 
пока за ће се као вео ма кори сне. У 
љубав ном одно су нема потре бе 
да се пона ша те суви ше зах тев но 
пре ма воље ној осо би. 

СТРЕ ЛАЦ: Потреб но 
је да се боље при ла го
ђа ва те на неке усло ве 
које дик ти ра ју ваши 

прет по ста вље ни. Не жели те пре
ви ше да ризи ку је те у послов но – 
финан сиј ским пре го во ри ма, али 
при ме ћу је те да неко од сарад ни ка 
инди рект но мења почет не усло ве. 
Парт нер поне кад има нео бич не 
иде је и сво јим пона ша њем у вама 
под сти че осе ћај неси гур но сти. 

ЈАРАЦ: На осно ву 
иску ства којег има те 
све може те да реша
ва те у нај кра ћем року 

и на задо вољ ство сво јих бли ских 
сарад ни ка. Важно је да пра вил но 
про це ни те редо след поте за, али 
нема раз ло га да се пре ви ше зано
си те или да екс пе ри мен ти ше те са 
нов ча ним инве сти ци ја ма. Ако 
пажљи ви је ана ли зи ра те парт не
ро во пона ша ње биће вам јасни је 
оно што сте до сада сма тра ли 
вели ком тај ном. 

ВОДО ЛИ ЈА: Нала зи
те се у сјај ној фор ми и 
има те добре иде је, 
потреб но је да се 

анга жу је те на раз ли чи тим стра на
ма. Ако поста ви те висо ке зах те ве 
пред сарад ни ке, нема раз ло га да 
оду ста је те док не доби је те све 
оно што од њих оче ку је те. Поне
кад је потреб но да се инси сти ра 
до саме завр шни це. Емо тив но сте 
надах ну ти и уме те да се изне на
ди те свог парт не ра на оча ра ва ју
ћи начин. 

РИБЕ: Уме те вешто 
да иском би ну је те 
прак тич на реше ња са 
рас по ло же њем сво јих 

сарад ни ка и да оства ри те низ 
зајед нич ких инте ре са. Наста ви те 
са уме ре ни јим поте зи ма и при ли
ком реша ва ња финан сиј ских 
пита ња. У одно су са парт не ром 
непре кид но ана ли зи ра те љубав
ни однос у наме ри да одго нет не те 
раз не диле ме. Оче ку ју вас нове 
радо сти. 

VREMEPLOV
29. ав гу ст

1825. Пор ту га ли ја је при зна ла 
не за ви сност Бра зи ла под ца рем 
Пе дром I. 
1885. Не мач ки ин же њер Го тлиб 
Дајм лер па тен ти рао је пр ви 
мо то цикл. 

30. ав густ
1645. Хо лан ђа ни и аме рич ки 
Ин ди јан ци скло пи ли при мир је у 
Њу Ам стер да му, да на шњем 
Њу јор ку. 
1942. Уста ше у Срем ској Ми тро
ви ци у Дру гом свет ском ра ту 
стре ља ле Са ву Шу ма но ви ћа, 
јед ног од нај бо љих срп ских сли
ка ра из ме ђу два ра та. Ње го ве 
ве ли ке ком по зи ци је Доручакна 
трави и Пијаналађа убра ја ју се 
у нај зна чај ни ја де ла мо дер ног 
срп ског сли кар ства. 

31. ав густ
1969. У ави он ској не сре ћи по ги
нуо аме рич ки бок сер Ро ки Мар
ћа но, бив ши свет ски шам пи он у 
те шкој ка те го ри ји. Ти ту лу осво
јио 1952. по бе дом над аме рич
ким бок се ром Џое Вол ко том, а 
са рин га се по ву као не по бе ђен 
1956. 

1. сеп тем бар
1939. Не мач ка без об ја ве ра та 
на па ла Пољ ску и ти ме по че ла 
Дру ги свет ски рат, ко ји је тра јао 
шест го ди на уз уче шће 61 
зе мље. По ги ну ло око 50 ми ли о
на љу ди, а ра ње но ви ше од 35 
ми ли о на. 
1969. Гру па офи ци ра с пу ков ни
ком Мо а ме ром Га да фи јем на 
че лу обо ри ла са вла сти кра ља 
Ли би је Идри за I и про гла си ла 
ре пу бли ку. 

2. сеп тем бар
1666. У по жа ру ко ји је че ти ри 
да на ха рао Лон до ном ва тре на 
сти хи ја го то во уни шти ла град. 
Стра да ле мно ге гра ђе ви не, 
ме ђу ко ји ма и ка те дра ла све тог 
Па вла. 
1945. На па лу би аме рич ког рат
ног бро да “Ми су ри” у То киј ском 
за ли ву Ја пан ци пот пи са ли без у
слов ну ка пи ту ла ци ју у Дру гом 
свет ском ра ту. 

3. сеп тем бар
1931. Краљ Ју го сла ви је Алек
сан дар I Ка ра ђор ђе вић про гла
сио ок тро и сан Устав ко јим је 
оза ко ње на мо нар хи стич ка дик
та ту ра, уве де на 6. ја ну а ра 1929. 
1943. Ис кр ца ва њем на Си ци ли
ју Осме бри тан ске ар ми је под 
ко ман дом филд мар ша ла Бер
нар да Лоа Монт го ме ри ја по чео 
на пад са ве знич ких тру па на 
Ита ли ју у Дру гом свет ском ра ту.

4. сеп тем бар
1781. Шпан ски на се ље ни ци су 
осно ва ли „Град на ше го спе кра
љи це ан ђе ла”, да на шњи Лос 
Ан ђе лес. 
1972. На Олим пиј ским игра ма у 
Мин хе ну аме рич ки пли вач Марк 
Шпиц осво јио је сед му ме да љу 
и ти ме по ста вио ре корд у осво
је ним ме да ља ма на јед ној 
Олим пи ја ди.

HOROSKOP

Сре да, 29. (16) август 
Неру кот. Образ. Г.И. Хри ста; Св.  
Јев ста ти је  II, Арх. срп; Преп. 
Роман; Преп. Рафа и ло Банат
ски

Четвр так, 30. (17) август 
Све ти муче ник Патро кло; Све ти 
муче ник Мирон

Петак, 31. (18) август 
Све ти муче ник Флор; Пре по
доб ни Јован Рил ски

Субо та, 1. сеп тем бар
(19. август) 

Све ти муче ник Андреј Стра ти
лат

Неде ља, 2. сеп тем бар
(20. август) 

Св. про рок Саму и ло; Св. све
ште но муч. Филип Ира клиј ски  

Поне де љак, 3. сеп тем бар
(21. август) 

Св. ап.Тадеј; Св. муче ни ца 
Васа са децом; Св. свешт муч. 
Рафа и ло Шиша то вач ки

Уто рак, 4. сеп тем бар
(22. август) 

Све ти муче ник Ага то ник; Св. 
све ште но му че ник Горазд Чешки

Crkveni
kalendar

• Међу ово ли ким буда-
ла ма пра ва је умет ност 
про на ћи себе. 
• Про ро ци су видо ви ти 
људи, само их не питај-
те какво ће вре ме бити 
сутра.
• Они који су оства ри ли 
сво је сно ве, нема ју сна. 

Пиле ти на
са суса мом

Састој ци: пиле ћи филе 600 гра
ма, со, јаја 2 кома да, пре зле, 
бибер, сусам, куку ру зно бра шно, 
уље или масли но во уље.

При пре ма: Филе се опе ре и осу
ши. Исе че се на жили јен. Посо ли 
се и поспе са мало мле ве ног бибе
ра. Оста вља мо месо да одсто ји око 
1520 мину та. У посу ди поме ша те 
56 супе них каши ка пре зли, исто 
толи ко суса ма и још толи ко куку ру
зног бра шна. Може те кори стити 
куку ру зни гриз. Два јаја се уму те. 
Ста ви те папир за пече ње у плех. 
Прет ход но угреј те рер ну на 220 
сте пе ни. Пото пи те месо прво у јаја, 
након тога у сме су за похо ва ње. 
Испо хуј те добро са обе стра не и 
поре ђај те у плех, са малим расто ја
њем. 


