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Ново сани тет ско вози ло
Румска општина је из буџета

обезбедила готово 4,4 мили
она динара за набавку новог

санитетскогвозилаФордтранзита
запотребеХитнеслужбеДомаздра
вља.
Примопредаја новог санитетског

возила јеизвршена4.септембра,а
кључеве је директорки Дома здра
вља др Јелени Стојанац Мрачевић
уручио Душан Љубишић, начелник
Општинскеуправе.
Први човек румске општине Сла

ђан Манчић, присуствовао је при
мопредаји возила и истакао, да је
обновавозногпаркаовездравстве
неустановесталнапотреба,какоби
долазак до пацијената, као и пру
жањемедицинскепомоћибилошто
бржеиштоквалитетније.
– Зато ми наша обећања пре

ма Дому здравља и испуњавамо.
ОвовозилоћесвакакоСлужбихит
не медицинске помоћи омогућити
боље, ефикасније и квалитетније
пружање помоћи грађанима. То ће
сигурноосетитии грађани, јеркада
имате довољан број возила, и то у
исправномстању, тадалекаримогу
брзо да стигну тамо где су потреб
ни – истакао је председникСлађан
Манчић.
Онјеподсетиодасенаовајначин

наставља добра пракса локалне
самоуправе, с обзиромда јеи про

шлегодинеДомуздрављакупљено
комбивозилокојесекористизапре
возпацијенатанадијализу.
–Такоћемонаставитииубудуће

јер,акосвакегодинекупујемопојед
нонововозило,ондаћевознипарк
ове здравствене установе бити на

завидномнивоу.Мииудругимобли
цима помажемо Дом здравља, тако
даћесеускороинсталиратиилифт
ирампа заинвалидналицанаоде
љењу физијатрије, чија је вредност
двамилионадинара,ауоквирупро
јектапартиципативногбуџетирања–
кажепредседникМанчић.
Везанозапартиципативнобуџети

рање,СлађанМанчићјеовомприли
комрекао,дајелокалнасамоуправа
формиралаКомисију којаћерадити
измену Статута општине у складу
сазаконскимодредбама,алитајед
набитнановина,атојеучешћејав
ности у креирању буџета, у румској
општинипостојивећчетиригодине.
Директорка Дома здравља Рума,

др ЈеленаСтојанацМрачевић иста
клајезначајкуповиненовогсаните
та, будући да возила ове установе
годишњепређу преко 400.000 кило
метара, а Хитна служба има преко
5.000излазаканатеренгодишње.
– Управо зато је јасно даморамо

иматиувекисправнавозилаиобна
вљати их, ради безбедности наших
пацијената, али и наших лекара и
медицинског особља, те квалитет
нијег и бржег пружања медицинске
помоћи.Јасенадамдаћемоследе
ћегодиненабавитидвамалавозила,
занашуСлужбукућненеге–истакла
једрЈеленаСтојанацМрачевић.

С. Џ.

Душан Љуби шић пре да је кљу че ве Јелени Стојанац Мрачевић

Сла ђан Ман чић
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УВОДНИК

Радо иде Србин 
у вој ни ке ...

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Веру јем да већи на дана шње омла ди не не зна песму „Ко 
те љуби док сам ја на стра жи“ (1988). Не зна ју је ови 
мла ђи, они који су ста са ли у вре ме доно ше ња непа три

от ске одлу ке о уки да њу оба ве зног слу же ња вој ске. Са тим 
уки да њем пре ста ла је да посто ји и цела јед на кул ту ра испра
ћа ја у вој ску, са 400 гости ју и обез на ње ним регру том, који ће 
већ коли ко сутра бити у некој при пи зди ни за коју никад није 
чуо. Ал’, онда нам земља била мал ко већа нег’ данас, па 
било места за која никад нисмо чули. Јест да ће носи ти 
мино ба цач (а шта би дру го, кад је брд ска пеша ди ја) 12 месе
ци, што дотич ни још не зна, али вој ска ће од њега напра ви ти 
чове ка. Тако га теше ста ри ји рођа ци, који ма је и после 30 – 
40 годи на, слу же ње вој ске био нај ве ћи дога ђај у живо ту. Ја 
се нешто не сећам да су се из те вој ске вра ћа ли мно го 
памет ни ји и човеч ни ји. Мај ке ми. Знам моје дру го ве из шко ле 
који су сиро ти гули ли годи ну па још три месе ца у некој Випа
ви, Шти пу, неком Чрно ме љу ... Је л’ зна данас неко где је то? 
Оти шли су ко пре ко оне ства ри и једва чека ли да се вра те. 
А шта су тамо нау чи ли, пој ма не зна мо. Али већи ну нау че ног 
смо виде ли у рато ви ма од 91. до 95. Није било спек та ку лар
но.

Е сад, да се вра тим на Бору Чор бу и њего ву песму. Чор ба 
је ина че пое та пар екс е ланс, мада не пати од еуфе ми за ма. 
Код њега је бра те све јасно. Па каже Бора: Док ја нашу домо
ви ну чувам/уме сто да седим и да дувам/ док се бавим ору
жа ном силом/ ти се кре шеш са неким циви лом ...

Доду ше, да буде мо јасни, она „наша домо ви на“ је про па ла 
неслав но. А и није била нека. Мислим нисмо је никад могли 
воле ти ова ко као што воли мо сада шњу домо ви ну. Мада, сад 

се не каже домо ви на, сад се каже отаџ би на, али шта ћеш, 
Бора је то писао пре сто годи на, кад је још био нор ма лан. 
Лепо при знај па ћу бити бла жи/ ко те љуби док сам ја на 
стра жи/ није лепо да ти зап неш свој ски/ док ја слу жим наро
ду и вој ски... ето, то је та Бори на (не)патри от ска. Мада 
измет нуо се он после у пра вог патри о ту. Кажем, она нам 
„наша домо ви на“ нешто није била по вољи, па смо је рока ли 
са свих стра на и директ но и из пота је. Сад има мо бољу.

И зашто ја сад тупим о Бори Чор би? Па због оба ве зног 
слу же ња вој ске. То да нам се вра ти има да се диг не и 
тури зам и уго сти тељ ство и сао бра ћај и оба ве зно про

из вод ња напо ли тан ки и пива. Кажу да је по свим вој нич ким 
кан ти на ма било само напо ли тан ки и пива. Ја не знам. Нисам 
слу жи ла вој ску. Ал’ сам зато овај текст заку ку љи ла до зла 
бога, да ни сама не знам шта сам хте ла да кажем, а карак
те ри цуре. Сушти на је да није вој ска само испра ћа ји и пуц
ња ва, лум пе рај ка под шато ри ма, није ни вуца ра ње мино ба
ца ча, ни напо ли тан ке и мла ко пиво. Не. Није вој ска ни 
љуште ње кром пи ра, ни чишће ње касар не, ни обу ка гађа
ња... Не, вој ска је мно го више од тога. Вој ска је и чиста пое
зи ја. Та пое зи ја нам је неста ла са уки да њем оба ве зног слу
же ња. Ко да пише пое зи ју за вој ни ке по уго во ру? Без везе. А 
некад, фил мо ви се сни ма ли, песме писа ле, и народ не и 
„забав не“... Било бре неког реда. Било и бега ња, ал’ мало. 
Сад како ће да буде, виде ће мо. 

Мада, кол ’ко ја ценим, од тог посла неће бити ништа. Ни 
од вој ске ни од пое зи је. Није да нема мо напа ље ног мини
стра вој ног, али и тако напа љен зна он коли ко то кошта. Ако 
је напа љен није луд.

Сушти на је да није вој ска само испра ћа ји и пуц ња ва, лум пе рај ка под шато ри ма, 
није ни вуца ра ње мино ба ца ча, ни напо ли тан ке и мла ко пиво. Не. Није вој ска ни 
љуште ње кром пи ра, ни чишће ње касар не, ни обу ка гађа ња... Не, вој ска је мно го више 
од тога. Вој ска је и чиста пое зи ја

Сери ја „Вој ни ци“ (1981)



4 12. SEPTEMBAR 2018.  M NOVINE АКТУЕЛНО

ИГОР МИРО ВИЋ ОБИ ШАО НЕРА ДИН

Уго во ри за боље
водо снаб де ва ње

Пред сед ник Покра јин
ске вла де Игор Миро
вић и покра јин ски 

секре тар за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство 
Вук Радо је вић, оби шли су 
про шлог уто р ка, 4. сеп тем
бра, радо ве на изград њи, 
пове зи ва њу и опре ма њу 
буна ра у Нера ди ну, пово
дом уру че ња 20 уго во ра за 
уна пре ђе ње водо вод не и 
кана ли за ци о не мре же у 
вој во ђан ским општи на ма. 
Укуп на вред ност ових уго
во ра изно си око 350 мили
о на дина ра, а та сред ства 
наме ње на су за реа ли за
ци ју 22 про јек та. 

Пре ма Миро ви ће вим 
речи ма, снаб де ва ње водом 
је јед но од нај ва жни јих 
пита ња у Вој во ди ни .

– Поли ти ка Покра јин ске 
вла де је јасна. Циљ нам је 
да одр жи мо ниво финан си
ра ња у обла сти изград ње и 

Сте ва ну Кази ми ро ви ћу уру чен уго вор

Игор Миро вић и Вук Радо је вић поред буна ра у Нера ди ну

Пред став ни ци ма
20 локал них
само у пра ва
уру че ни су
уго во ри за

суфи нан си ра ње 
про је ка та изград ње,

сана ци је и
рекон струк ци је

вод них обје ка та у 
јав ној сво ји ни и 

обје ка та фекал не
кана ли за ци је у 

вред но сти више од 
350 мили о на дина ра 

и то је вео ма
зна чај но за Вој во

ди ну, закљу чу је 
Игор Мировић
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рекон струк ци је водо вод не 
и кана ли за ци о не мре же у 
насе ље ним мести ма 
широм Вој во ди не – рекао 
је Игор Миро вић и додао: 

– Пред став ни ци ма 20 
локал них само у пра ва уру
че ни су уго во ри за суфи
нан си ра ње про је ка та 
изград ње, сана ци је и 
рекон струк ци је вод них 
обје ка та у јав ној сво ји ни и 
обје ка та фекал не кана ли
за ци је у вред но сти више од 
350 мили о на дина ра и то је 
вео ма зна чај но за Вој во ди
ну – закљу чу је.

У Нера ди ну, са завр шет
ком радо ва на поме ну том 
буна ру, уско ро ће бити 
решен дуго го ди шњи про
блем водо снаб де ва ња. 
Пре ма речи ма пред сед ни
ка општи не Сте ва на Кази
ми ро ви ћа, овом при ли ком 
Ириг је добио још један 
уго вор у вред но сти од око 
шест и по мили о на дина ра.

– Од тога, ула га ње општи
не Ириг је око два мили о на. 
Ради се о још јед ном буна
ру који ће нашој општи ни 
помо ћи у водо снаб де ва њу, 
посеб но у викендзони пре
ма Ири шком вен цу. Чим 
дође топли је вре ме и буде 
већа потро шња, виши 
дело ви Ири га оста ју без 
воде. Нада мо се да ћемо 
на про ле ће ове радо ве 
завр ши ти. Овде се чека ло 
већ десет годи на. Изгра ђе
на је водо вод на мре жа, 
изгра ђен је резер во ар, и 
сада те радо ве завр ша ва
мо. Од сада ће и куће на 
вишем делу тере на моћи 
да има ју воду. Ушли смо и у 
изра ду про јек та да изгра ди
мо и један бунар на ула ску 

у Нера дин, где ћемо гура ти 
воду у вели ки резер во ар, а 
иза њега има мо готов 
резер во ар напра вљен за 
Грге тег, како би и у њему 
био решен про блем водо
снаб де ва ња – рекао је 
пред сед ник Кази ми ро вић. 

Поред оста лих пред сед
ни ка општи на са тери то ри
је Вој во ди не, овом при ли
ком уго вор за про је кат 
изград ње кана ли за ци о не 
мре же отпад них вода у 
Доњем Товар ни ку пот пи сао 
је и пред сед ник општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо
вић. Општи ни Пећин ци 
одо бре на су сред ства у 
изно су од 23.442.043 дина
ра, у чему локал на само у
пра ва узи ма уче шће од 
13.442.043 дина ра. 

Пре ма Трбо ви ће вим 
речи ма, радо ви на кана ли
за ци о ној мре жи у Доњем 
Товар ни ку при во де се кра
ју, и ова инве сти ци ја је за 
њего ве мешта не од вели
ког зна ча ја. 

– Наша општи на тре нут
но једи на у Сре му има два 
пре чи ста ча кана ли за ци о
ног отпа да, а са тре ћим 
пре чи ста чем покри ли 
бисмо свих 15 насе ља 
наше општи не. С обзи ром 
да жели мо да се сва насе
ље на места у нашој општи
ни рав но мер но раз ви ја ју, 
ми ћемо наста ви ти да кон
ку ри ше мо како код Покра
јин ске вла де, тако и код 
Репу блич ке вла де и Међу
на род них фон до ва са 
циљем да јед ног дана сви 
ста нов ни ци наше општи не 
има ју кана ли за ци ју – иста
као је Трбо вић.

Н. Мило ше вић

Жељко Трбовић

Пред сед ник Покра јин
ске вла де Игор 
Миро вић и мини

стар ка гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја и инфра струк
ту ре Зора на Михај ло вић 
оби шли су у уто рак, 5. сеп
тем бра радо ве на изград
њи вија дук та и туне ла 
Чор та нов ци, на део ни ци 
пру ге Бео градБудим пе
шта, од Ста ре Пазо ве до 
Новог Сада. Оби ла ску 
радо ва при су ство вао је и 
амба са дор Руске Феде ра
ци је у Срби ји, Алек сан дар 
Чепу рин. Реч је о нај те жој 
део ни ци желе знич ке тра се 
Ста ра Пазо ваНови Сад 
код Чор та но ва ца, ујед но 
буду ће брзе пру ге Бео
градБудим пе шта, где је 
завр ше но бето ни ра ње 
првог сту ба дво ко ло сеч ног 
вија дук та, једин стве ног 

желе знич ког моста код 
нас, који се про те же од 
Чор та но ва ца до Срем ских 
Кар ло ва ца и лоци ран је 
непо сред но уз десну оба
лу Дуна ва, на водо плав
ном тере ну.

– Гра ди ли ште у Чор та
нов ци ма тре нут но пред
ста вља нај ве ће гра ди ли
ште у Срби ји и поно сни 
смо на то што се већ сада 
јасно види да ћемо за три 
и по, до чети ри годи не за 
дво стру ко мање вре ме на 
путо ва ти од Новог Сада до 
Бео гра да – изја вио је 
пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић.

Он је рекао да је поно
сан што се баш у Сре му 
изво де ова ко обим ни 
радо ви и што се реа ли за
ци ја овог, стра те шки зна

ИГОР МИРО ВИЋ И ЗОРАНА МИХАЈ ЛО ВИ Ћ 
У ЧОР ТА НО ВЦИМА

Највеће 
градилиште
у Србији

Изград ња вија дук та код Чор та но ва ца
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чај ног про јек та, одви ја у 
окви ру пла ни ра них роко
ва.

– Ово је вели ки про је кат, 
који ће бити на корист гра
ђа ни ма. Када ком плет на 
део ни ца буде гото ва биће 
олак шан тран спорт робе, 
путо ва ње људи, што ће 
допри не ти уна пре ђе њу 
тури зма, самим тим и раз
во ју Срби је, АП Вој во ди не 
и свих општи на које се 
нала зе на тра си пру ге – 
рекао је пред сед ник Миро
вић.

Мини стар ка Михај ло вић 
потвр ди ла је да ће радо ви 
на делу брзе пру ге, од Ста
ре Пазо ве до Новог Сада 
бити завр ше ни до новем
бра 2021. годи не иста кав
ши да је ула га ње у раз вој 
желе зни це сино ним за 
раз вој и напре дак Срби је. 

– Кад год се ула га ло у 
желе зни цу и Срби ја се 
раз ви ја ла, тако је било у 
прет ход них више од сто 
годи на. Зна мо да се Срби
ја убр за но раз ви ја ла кра
јем 19. века, као и седам
де се тих про шлог века кад 
се гра ди ла бар ска пру га, 
али исто тако зна мо и 
коли ко су и Срби ја и њена 

желе зни ца стаг ни ра ле у 
прет ход них 2030 годи на, 
јер смо 2013. и 2014. зате
кли пру ге који ма се иде 10, 
30 или 40 кило ме та ра на 
час, што је после ди ца 
деце ни ја неу ла га ња – 
рекла је Михај ло вић.

Гене рал ни дирек тор 
РЖД „Интер не шнел“, Сер
геј Павлов је рекао да је то 
огром но гра ди ли ште чак и 
за ту ком па ни ју и захва лио 
Вла ди Срби је на подр шци.

– Посто ји добра сарад
ња и раз у ме ва ње про бле
ма, који посто је на сва ком 
гра ди ли шту – рекао је 
Павлов.

Изград ња вија дук та и 
туне ла Чор та нов ци, на 
део ни ци Ста ра Пазо ва
Нови Сад, у окви ру изград
ње пру ге за вели ке брзи не, 
један је од нај круп ни јих 
гра ђе вин ских поду хва та у 
овом делу Евро пе. Радо ви 
су поче ли 11. авгу ста 2017. 
годи не а вред ност посла је 
око 337,6 мили о на дола ра. 
Гра де се две тунел ске 
цеви, обе дужи не од по 1,1 
кило ме тар, као и вија дукт 
дужи не 2,9 кило ме та ра и 
носи ће га 58 сту бо ва, од 
којих ће нај ви ши бити 28 
мета ра. М. Ђ.

Михај ло ви ће ва, Миро вић и Чепу рин 
оби шли радо ве (фото – ФоНет)

ИНЂИЈА

Асфал ти ра не 
две ули це

У току про шле неде ље 
новим сло јем асфал та 
пре сву че на је ули ца 

Стар ца Вуја ди на у Инђи ји, 
дужи не 800 мета ра и 450 
мета ра Прво мај ске ули це. 
Радо ве на асфал ти ра њу 
ули ца оби шао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак са сарад ни ци ма, иста
кав ши да на овај начин испу
ња ва ју јед но од обе ћа ња 
које су дали гра ђа ни ма.

– Није реч о про јек ту 
асфал ти ра ња 76 неас фал
ти ра них ули ца на тери то ри ји 
општи не, већ се ради о 
редов ном одр жа ва њу сао
бра ћај ни ца у Инђи ји за који 
је из буџе та ове годи не опре
де ље но 45 мили о на дина ра. 
Као што смо и обе ћа ли ура
ди ће мо неко ли ко ули ца у 
гра ду. Ради се о ули ци дужи
не 800 мета ра, а сада је 
доби ла нови слој асфал та – 
рекао је Гак, оби ла зе ћи 
радо ве у ули ци Стар ца Вуја
ди на у уто рак 4. сеп тем бра, 
и додао да ће на овај начин 
бити рекон стру и са но више 

сао бра ћај ни ца на тери то ри
ји општи не Инђи ја.

У сре ду, 5. сеп тем бра 
меха ни за ци ја се пре се ли ла 
у Прво мај ску ули цу где је 
новим сло јем асфал та пре
сву чен први део ули це у 
дужи ни од 450 мета ра, који 
се дуги низ годи на нала зио у 
лошем ста њу.

– Ура ди ли смо први део 
ове ули це и ту ста је мо за 
сада, јер је дру ги део у дале
ко бољем ста њу и све ради
мо по при о ри те ти ма. Има 
ули ца где је мно го хит ни је 
ура ди ти асфалт, те ћемо 
дру ги део Прво мај ске оста
ви ти за сле де ћу годи ну. Тру
ди мо се да ради мо дома
ћин ски и усме ра ва мо сред
ства тамо где су нај по треб
ни ја – каже Гак и дода је:

– Поред про бле ма дотра
ја лог асфал та, који је сада 
решен, у овој ули ци посто ји 
про блем и са кана ли ма за 
одво ђе ње атмос фер ских 
вода који ће тако ђе бити 
решен.

М. Ђ.

За неко ли ко дана ће 
бити рас пи са на јав на 
набав ка за изво ђа ча радо
ва који ће бити анга жо ван 
на реа ли за ци ји исто риј ског 
про јек та за Инђи ју. Про це
ду ра тра је 30 дана, каже 
Гак, након чега почи њу 

радо ви на асфал ти ра њу 
76 неас фал ти ра них ули ца. 

– Оче ку је се да више од 
70 посто ули ца буде 
асфал ти ра но у току ове 
гра ђе вин ске сезо не – 
рекао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Реа ли за ци ја
исто риј ског про јек та

Асфал ти рање првог дела Прво мај ске ули це у Инђи јиКада ком плет на део ни ца буде гото ва 
биће олак шан тран спорт робе, путо ва ње 
људи, што ће допри не ти уна пре ђе њу 
тури зма, самим тим и раз во ју Срби је, АП 
Вој во ди не и свих општи на које се нала зе 
на тра си пру ге, рекао је пред сед ник 
Миро вић
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ВЛА ДИ МИР ГАК ОБИ ШАО РЕНО ВИ РА НУ КУХИ ЊУ ПУ „БОШКО БУХА“

Нај ви ши стан дар ди
Завр ше ни су дво ме сеч

ни радо ви на рено ви
ра њу око 300 ква дра та 

цен трал не кухи ње у објек ту 
„Сун це“ Пред школ ске уста
но ве „Бошко Буха“ у Инђи ји. 
Током радо ва про ши рен је 
део кухи ње за око 30 ква
дра та и купље ни су нај мо
дер ни ји апа ра ти и опре ма. 
Пред сед ник Општи не Инђи
ја посе тио је ову уста но ву у 
сре ду, 5. сеп тем бра, иста
кав ши да је локал на само у
пра ва издво ји ла 12 мили о на 
дина ра из буџе та, како би се 
пове ћао капа ци тет кухи ње 
и спре ма ло више обро ка за 
мали ша не у свим врти ћи ма 
на тери то ри ји те општи не.

– Помак се види из дана у 
дан, једи но што не задо во
ља ва, јесте што не иде све 
дина ми ком којом ми жели
мо. Без обзи ра да ли се 
ради о пред школ ској уста
но ви и њеним објек ти ма или 
основ ним и сред њим шко
ла ма, види се да ради мо и 
да ула же мо – рекао је Гак и 
додао:

– Има ли смо при ли ку да 
оби ђе мо цен трал ну кухи њу, 
која је ком плет но рено ви
ра на у скла ду са нај ви шим 
свет ским стан дар ди ма без
бед но сти хра не. Све ове 
радо ве смо ура ди ли јер је 
било нео п ход но, али оно 
што је нај ва жни је јесте да 
ћемо до кра ја годи не завр
ши ти доку мен та ци ју за 
изград њу пот пу но новог 
врти ћа, чији радо ви почи њу 
у мар ту 2019. годи не.

Пред сед ник је иста као да 
ће Инђи ја бити јед на од рет
ких општи на која ће без при
ват них врти ћа има ти места 
за сву децу, а вртић ће бити 
бес пла тан.

– Нисмо у ситу а ци ји да то 
сада ура ди мо, јер још увек 
нисмо у пот пу но сти опо ра
ви ли буџет, а са дру ге стра не 
било би нефер да поје ди на 
деца има ју бес пла тан бора
вак, а дру га деца нема ју при
ли ку да се упи шу –  каже Гак.

Дирек то ри ца Пред школ
ске уста но ве „Бошко Буха“ 
Јеле на Кре со ја под се ти ла је 
да се обро ци за све објек те 
врти ћа при пре ма ју у цен
трал ној кухи њи.

– Радо ви су под ра зу ме ва
ли поста вља ње нових елек
тро, гасних и водо вод них 
инста ла ци ја, затим обно
ву сто ла ри је, поста вља ње 
нових зид них и под них пло
чи ца и доград њу про сто
ри је од 30 ква дра та. Вред
ност инве сти ци је изно си 12 
мили о на дина ра, од чега је 
шест мили о на дина ра уло
же но у рено ви ра ње објек та 
и исто толи ко у нову опре
му, а поме ну та инве сти ци ја 
је финан си ра на из буџе та 
општи не Инђи ја – каже Кре
со ја и дода је да се сва ко
днев но при пре ма око 4.000 
обро ка.

– У прет ход на два месе ца 

смо интен зив но ради ли на 
адап та ци ји и доград њи кухи
ње како бисмо испо што ва ли 
све стан дар де о без бед но
сти хра не. То зна чи један 
про цес од при је ма робе, 
пре ко пре ра де, про из вод ње 
и дистри бу ци је хра не. На 
тај начин смо обез бе ди ли 
добру про из во ђач ку кухи
њу са без бед ном хра ном, са 
дру ге стра не смо омо гу ћи ли 
да се про ши ри капа ци тет 
кухи ње – иста кла је дирек
то ри ца ПУ „Бошко Буха“, 
додав ши на кра ју, да оче ку
ју да ће цен трал на кухи ња 
у окто бру доби ти тако зва ни 
HAS SAP сер ти фи кат.

М. Ђ.

Владимир Гак у рено ви ра ној цен трал ној кухи њи ПУ „Бошко Буха“

СИСТЕМ 48

При кра ју радо ви на путу
Бан стол  Срем ски Кар лов ци

При во де се кра ју радо ви на пот пу ној 
рекон струк ци ји више од седам кило
ме та ра део ни це од Бан сто ла до Срем
ских Кар ло ва ца. Како је након послед
њег састан ка Систе ма 48 у Инђи ји, 
потвр дио пред сед ник Општи не Вла
ди мир Гак, уско ро се оче ку је и све ча но 
отва ра ње пута.

– Тре ба ло је већ да напра ви мо зва
нич но отва ра ње, међу тим, било је 
изме не про јек та у јед ном делу који се 
тиче моста. Радо ви у том делу мора
ју да се ускла де и реви ди ра ју у одно

су на про је кат. Реч је о вео ма крат кој 
део ни ци, ни 100 мета ра, али отва ра ње 
пута за сао бра ћај мора да саче ка да 
се и тај део завр ши – обја шња ва Гак 
и дода је, да ће део ни ца за сао бра ћај 
бити пуште на вео ма брзо.

– Усу ди ћу се да кажем да ће то бити 
отпри ли ке за 10, 15 дана мак си мал но. 
Пут је завр шен и када се реши то пита
ње на мосту, биће и зва нич но отво рен. 

Гак је навео да је про је кат рекон
струк ци је пута од Бан сто ла до Срем
ских Кар ло ва ца од вели ког зна ча ја за 

све који живе на тери то ри ји општи не 
Инђи ја.

– Сада ћемо има ти дале ко без бед
ни ји пут до Новог Сада. Са дру ге стра
не и бржи, зато што та део ни ца није 
рађе на пре ко 50 годи на и заи ста је 
била у ката стро фал ном ста њу – иста
као је пред сед ник Општи не Инђи ја. 

Под се ти мо да су радо ве финан си
ра ли Вла да Вој во ди не и репу блич ка 
Дирек ци ја за путе ве, и да је њихо ва 
вред ност про це ње на на око 240 мили
о на дина ра. М. Ђ. 
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ДАНИ ВОЈ ВО ЂАН СКОБАВАР СКЕ КУЛ ТУ РЕ БЕШКА-ФЕСТ

Кул ту ра и гастро но ми ја
на јед ном месту
Сед ми Бешка-фест ове 

годи не одр жан је дру гог 
викен да у сеп тем бру, 

тач ни је 7. и 8. сеп тем бра. Дво
днев на мани фе ста ци ја сво јим 
међу на род ним карак те ром 
и бога тим садр жа јем, при ву
кла је вели ку пажњу меди ја 
и вели ки број посе ти ла ца. У 
Бешку су сти гли гости из парт
нер ског бавар ског гра да Кар
лсхулд који су сво јом музи ком, 
ношња ма и гастро ном ским 
спе ци ја ли те ти ма упот пу ни ли 
добру атмос фе ру на мани фе
ста ци ји. Поред пред став ни
ка бавар ског гра да, у Бешку 
је сти гао и ауто бус са пре
ко 40 тури ста који су током 
два дана, поред борав ка на 
Бешка-фест-у, има ли при ли
ку да се упо зна ју са општи
ном Инђи ја али и да посе те 
Крче дин ску аду, Фру шку гору 

и Срем ску Митро ви цу што 
је, како каже Маја Бошњак, 
дирек то ри ца Тури стич ке орга
ни за ци је општи не Инђи ја била 
њихо ва жеља.

– Мани фе ста ци ја се доста 
про мо ви ше, па је број оних 
који желе да је посе те сва
ке годи не све већи. Када су у 
пита њу наши посе ти о ци и њих 
је сва ке годи не све више – 
каже дирек то ри ца Тури стич ке 
орга ни за ци је и дода је: 

– Могу рећи да смо задо
вољ ни бро јем посе ти ла ца 
првог дана. Сви су били оду
ше вље ни насту пом там бу
ра шког саста ва Рав ни ца из 
Субо ти це и свир ком рок бен да 
Ста ре куке. Тако ђе, посе ти о
ци су вео ма заин те ре со ва ни 
за гастро ном ску пону ду– каже 
Бошњак.

Током глав не вече ри, у субо

ту 8. сеп тем бра, посе ти о ци 
су има ли при ли ку да про ба ју 
бавар ске спе ци ја ли те те: беле 
и црве не коба си це, лебер кез, 
бавар ске пере це, кугло фе, 
бавар ске тор те и кола че, али 
и вој во ђан ске спе ци ја ли те те: 
беш чан ску коба си цу, швар гле, 
џигер ња че, роштиљ, кроф
не, штру дле, пите и сал чи ће. 
Точи ло се и бавар ско, дома ће 
али и занат ско пиво, по први 
пут ове годи не.

Под се ћа мо, повод за орга
ни зо ва ње ова квог фести
ва ла у Бешки је то, што ово 
село инђиј ске општи не, има 
парт нер ство и дуго го ди шњу 
сарад њу са бавар ском општи
ном Кар лсхулд. Уго вор о парт
нер ству Бешке и Кар лсхул да 
пот пи сан је 2010. годи не од 
када се и негу је при ја тељ ство 
изме ђу ова два места.

Пред став ни ци Зави чај ног 
дру штва Ста ра Бешка иста
кли су да се сарад ња изме ђу 
Бешке и бавар ске општи не, из 
годи не у годи ну све више раз
ви ја, те да је недав но сти гла 
још јед на у низу дона ци ја.

– Наши при ја те љи су ове 
годи не дони ра ли кухи њу ОШ 
„Бра ћа Гру ло вић“ и шко ла ма у 
Инђи ји. Опет су за ђаке прва
ке доне ли 1.000 евра и на тај 
начин им обез бе ди ли нео п хо
дан школ ски при бор. Посеб
но ми се сви ђа, што све више 
Нем ци поста ју дома ћи ни нама 
који дола зи мо у Кар лсхулд на 
Розен-фест. Ове годи не смо 
сви били сме ште ни у кућа ма 
код људи из Кар лсхул да што 
рани је није био слу чај – каже 
Душко Лупу ро вић из Зави чај
ног дру штва Ста ра Бешка и 
дода је да се роди ло при ја тељ

Карл Хајнц Вен длер 

Бавар ски и вој во ђан ски спе ци ја ли те ти
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ство изме ђу људи из Бавар ске 
и Бешке.

Карл Хајнц Вен длер, један 
од ини ци ја то ра парт нер ства 
Кар лсхул да и Бешке, бора
вио је и ове годи не на Бешка-
фесту иста кав ши да је вео
ма задо во љан осмо го ди шњом 
сарад њом која се сва ке годи
не све више раз ви ја.

– Ми смо и ове годи не уче
ство ва ли у делу орга ни за ци је 
Бешка-фест-а, док су нај ве ћи 
део посла завр ши ли дома ћи
ни. Могу рећи да све одлич но 
изгле да и да се, као и сва ке 
годи не, осе ћа мо врло при јат
но, заи ста ужи ва мо – иста као 
је Хајнц Вен длер.

Орга ни за то ри мани фе
ста ци је и ове годи не били 
су Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја, Зави чај но 
дру штво Ста ра Бешка и КУД 
„Бран ко Ради че вић“. Мани фе
ста ци ја је одр жа на под покро
ви тељ ством Општи не Инђи ја 
и Покра јин ског секре та ри ја та 
за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство.

– Мани фе ста ци ја Бешка-
фест је јед на од нај зна чај
ни јих, коју општи на Инђи ја 
има. Није у пита њу само број 
посе ти ла ца, већ гово ри и о 
суштин ској мул ти кул ту рал
но сти која се рет ко где може 
виде ти. Ујед но, пред ста вља 
пра зник међу људи ма који 
дола зе из Немач ке и оних који 
живе у нашој општи ни– иста
као је Вла ди мир Гак, пред сед
ник Општи не Инђи ја и додао 
да се нада ју да ће оства ри
ти бољу сарад њу са гра дом 
Ној бург на Дуна ву, којем Кар
лсхулд адми ни стра тив но при
па да.

– Мно го тога нас везу је, пре 
све га људи који су се одав
де пре се ли ли рани јих годи на. 
Оно што нас данас пове зу
је и што ће нас пове зи ва ти и 
у будућ но сти је река Дунав, 
мно го зајед нич ких про је ка та 
које може мо као две општи не 
ура ди ти – закључује Гак.

Вла ди слав Крсма но вић, 
заме ник покра јин ског секре та
ра за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство, посе тио је 
Бешка-фест и том при ли ком 
гово рио о зна ча ју мани фе ста
ци ја.

– Наш секре та ри јат је ове 
годи не из буџе та опре де
лио дупло више сред ста ва 
него про шле годи не за ова
кве и слич не мани фе ста ци
је, што зна чи да су оне од 
вели ког зна ча ја за про мо ци ју 
целе Вој во ди не, али има ју и 
финан сиј ски зна чај – иста као 
је Крсма но вић, обра ћа ју ћи се 
посе ти о ци ма Бешка-фест-а. 

М. Ђ.

Уграђен нови филтер у Фармини
Захва љу ју ћи новом фил те ру знат но ће бити 

сма ње ни непри јат ни мири си, који су дола зи ли из 
постро је ња за про из вод њу хра не за кућ не љубим
це Фар ми на у Инђи ји. Како су иста кли пред став ни
ци Оде ље ња за инспек циј ске посло ве, инспек тор 
за зашти ту живот не сре ди не редов но кон тро ли ше 
рад фил те ра за спа љи ва ње отпад них гасо ва. 

– На осно ву инфор ма ци ја, које смо доби ли од 
дирек то ра поме ну те фир ме у Инђи ји, инста ли ран 
је фил тер, који пред ста вља нову тех но ло ги ју у 
одно су на до сада кори шће не фил те ре – иста као 
је на састан ку Систе ма 48, начел ник Оде ље ња за 
инспек циј ске посло ве општи не Инђи ја Бра ни слав 

Мази ња нин и додао, да су на нови фил тер пове
за на оба инду стриј ска пого на ком па ни је Фар ми-
на.

– Има мо инфор ма ци ју да ће непри јат ни мири си 
бити сма ње ни, а пре ма зва нич ним изве шта ји ма и 
пода ци ма штет не еми си је нема. На осно ву свих 
изве шта ја које нам доста вља ју, а које доби ја ју од 
рефе рент не уста но ве, издув ни гасо ви не пре ла зе 
гра нич не вред но сти, те штет них ути ца ја нема – 
исти че Мази ња нин и дода је, да се нови фил тер 
нала зи тре нут но у режи му проб ног рада, те да се 
оче ку је да ће за пар дана бити у режи му стал ног 
рада.

ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА У СЕВЕ РО И СТОЧ НОЈ РАД НОЈ ЗОНИ

Отва ра ње нових
рад них места

Гра ђе вин ска фир ма Миком 
д.о.о из Новог Сада 
купи ла је шест хек та ра 

земљи шта у севе ро и сточ ној 
рад ној зони (лока ци ја 15), што 
је озва ни че но пот пи си ва њем 
уго во ра о оту ђе њу гра ђе вин
ског земљи шта у јав ној сво ји
ни у поне де љак, 10. сеп тем
бра у згра ди Општи не Инђи ја.

 Ком па ни ја Миком 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  рекао је 
пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак изра зив ши 
задо вољ ство што је за вео ма 
крат ко вре ме сти гла осма по 
реду инве сти ци ја у тај срем ски 
град. 

 Изград ња објек та поче ће 
уско ро 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. 
Про да јом земљи шта нашем 
инве сти то ру у локал ни буџет 
„сли ће“ се 30 мили о на дина
ра  каже Гак и дода је  да ће у 
првој фази реа ли за ци је инве
сти ци је биће изгра ђе но 3.000 
до 5.000 ква дра та про из вод
ног про сто ра, а већ у сле де ћој 
про из вод ни погон ће има ти до 
12.000 ква дра та. 

 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 при ход у буџе ту и 
кроз раз не врсте поре за које 
ће овај, али и оста ли буду ћи 
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.

Мир ко Караћ, вла сник фир
ме Миком, иста као је да та 
ком па ни ја на тржи шту Срби је 
послу је 25 годи на у обла сти 
инду стриј ске пре ра де мета ла. 
У новој фабри ци сви про из во
ди биће наме ње ни изво зу.

 Када смо тра жи ли лока ци ју 
за нови про је кат, одно сно про
из вод њу инду стриј ских и сме
штај них кон теј не ра (за ста но
ва ње), нај бо ље усло ве смо 
доби ли упра во овде, у Инђи ји. 
Локал на само у пра ва на челу 
са пред сед ни ком Гаком је 
има ла јасну кон цеп ци ју за нас 
дома ће при вред ни ке, и пону
ди ла нам ком плет но уре ђе ну 
рад ну зону  иста као је Караћ 
и нагла сио да је дого вор брзо 
постиг нут.

 Ми смо више него задо
вољ ни, у Инђи ји смо про на
шли све оно што нам тре ба за 
посло ва ње, а нада мо се да ће 
нам општи на помо ћи и у про
на ла ску рад не сна ге пору чио 
је дирек тор и изра зио наду 
да ће њихо ва ком па ни ја бити 
корек тан при вред ни субјект у 
Инђи ји.

Поред ове инве сти ци је, 
пред став ни ци Општи не Инђи
ја недав но су наја ви ли  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.

Пот пи сан уго вор о про да ји земљи шта ком па ни ји Миком
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НОВЕ ИНВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

Град ња новог пого на
ДАГ ком па ни је
Ком па ни ја ДАГ, чији је 

вла сник Румља нин 
Јови ца Илић, је поро

дич на фир ма осно ва на у 
Руми 2001. годи не, а ових 
дана су запо че ли радо ви на 
изград њи новог пого на који 
ће зна чи ти и про ши ре ње 
про из вод ње и запо шља ва
ње нових рад ни ка. 

Нови погон ће има ти 4.450 
ква драт них мета ра, а гра
ди се на изла зу из Руме ка 
Срем ској Митро ви ци. 

Инве сти тор погон гра ди 
на повр ши ни од 3,3 хек та
ра, а вред ност земљи шта и 
објек та, без опре ме, је око 
два мили о на евра. Радо ви 
би тре ба ло да се окон ча ју до 
кра ја ове годи не.

Радо ве је, са дирек то ром 
фир ме ДАГ Дар ком Или ћем, 
оби шао и пред сед ник рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић, 
који је изра зио задо вољ ство 
што се ради о дома ћој инве
сти ци ји, новом пого ну поро
дич не фир ме и људи који 
живе у Руми.

 – Оче ку је се, убу ду ће, 
да се овде запо сли додат
них 200 рад ни ка и ми то, 
као локал на само у пра ва, 
подр жа ва мо. Добро је када 
се јед на ова ква фир ма, 
која сада запо шља ва пре ко 
300 рад ни ка, шири на здра
вим осно ва ма. Поред оних 
адми ни стра тив них посло
ва, у сми слу брзог изда ва
ња дозво ла, ми смо од њих 
доби ли зах тев  да им иза
ђе мо у сусрет и у овом делу 
ура ди мо кана ли за ци ју, јер 

овај део није покри вен кана
ли за ци јом. Радо ве изво
ди „Водо вод“, а ми ћемо их 
финан си ра ти из општин ског 
буџе та. Зави сно од тога за 
који се про је кат опре де ли мо, 
вред ност радо ва на кана
ли за ци ји је од три до пет 
мили о на дина ра – иста као је 
пред сед ник Ман чић.

Дар ко Илић каже да је при
мар но било опре де ље ње, 
да се омо гу ће бољи рад ни 
усло ви за тре нут но пре ко 
350 запо сле них, али је инве
сти ци ја бит на и са ста но ви
шта запо шља ва ња нових 
рад ни ка.

 – Може мо, у окви ру про
ши ре ња посло ва, при ми ти 

још око 200 рад ни ка. Ком
па ни ја ДАГ је поро дич на 
фир ма и сто про цент но смо 
изво зно ори јен ти са ни. Ради
мо за две немач ке фир ме и 
про из во ди мо гор ње дело ве 
обу ће  спе ци јал не врсте: за 
поли ци ју, вој ску, пла ни на ре, 
дакле тре кинг обу ћу. Годи
шње са наших про из вод них 
тра ка иза ђе око 350.000 пари 
гор њих дело ва обу ће – каже 
Дар ко Илић.

Он је додао да захва љу
је локал ној само у пра ви на 
доброј кому ни ка ци ји и помо
ћи у при кљу че њу на кана ли
за ци ју.

 – То је бит но, јер је то обје
кат у којем ће уско ро ради ти 

400 људи – каже Илић.
На тере ну је био и дирек

тор ЈП „Водо вод“ Сло бо дан 
Ста нић који каже да би уско
ро тре ба ло да се ура ди про
је кат кана ли за ци је, пошто је 
нови обје кат већ при кљу чен 
на водо вод ну мре жу.

– Пред ви ђе на цена радо
ва је од 3,5 до пет мили о
на дина ра, а оче ку јем да ће 
про је кат бити вео ма брзо 
ура ђен – рекао је Сло бо дан 
Ста нић.

Има ју ћи у виду отва ра ње 
нових пого на, број неза по
сле них у рум ској општи ни 
се сма њу је и тре нут но изно
си око 3.800, а међу њима је 
1.550 лица ста ро сти од 55 до 
65 годи на.

 – То је и кате го ри ја са 
којом тре нут но има мо нај ви
ше про бле ма када је запо
шља ва ње у пита њу. Има ту 
и вели ки број људи који и 
не тра же посао, него су на 
еви ден ци ји због оства ри ва
ња неких пра ва, на при мер 
због здрав стве не књи жи це. 
Има мо и пре ко 1.000 при ма
ла ца соци јал не помо ћи, неки 
међу њима и раде у сивој 
зони, али ствар но може мо 
рачу на ти на око 1.000 људи 
рас по ло жи вих за одре ђе не 
радо ве, зави сно од тога који 
су рад ни ци инве сти то ри ма 
потреб ни – сма тра Сла ђан 
Ман чић. С. Џ.

Оби ла зак гра ди ли шта

Буду ћи изглед пого на ДАГ ком па ни је
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ДОБРИН ЦИ

Рав но мер но ула га ње
у град и села
Радо ви на сре ђи ва њу фаса де згра

де у којој се нала зе вртић и про стор 
за пред школ це, про сто ри је Месне 

зајед ни це и Месне кан це ла ри је Добрин
ци, као и фуд бал ски клуб су окон ча ни. 

Под се ти мо, згра да се нала зи у самом 
цен тру села и била је у при лич но лошем 
ста њу, тако да је локал на само у пра ва 
обез бе ди ла сред ства за њено сре ђи ва
ње, а радо ви су запо че ли 24. авгу ста.

Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић и начел ник Општин ске упра ве 
Душан Љуби шић су били у Добрин ци ма 
6. сеп тем бра када су пла ни ра ни радо ви 
били при самом кра ју. 

– Ови радо ви под ра зу ме ва ју ком плет
ну рекон струк ци ју фаса де згра де са 
лимар ским радо ви ма, а ми на овај начин 
спро во ди мо нашу поли ти ку рав но мер ног 
ула га ња у град и села. Пого то во што у 
сели ма све бит не згра де у који ма су сме
ште ни МЗ или кан це ла ри је, врти ћи, 
амбу лан те, домо ви кул ту ре тре ба да 
лепо изгле да ју, јер пред ста вља ју нашу 
општи ну, као и оне у гра ду – сма тра Сла
ђан Ман чић.

Вред ност ових радо ва је нешто пре ко 
мили он дина ра, али је Савет МЗ Добрин
ци упу тио локал ној само у пра ви и додат
ни зах тев да се и фаса да згра де тзв. 
новог Дома кул ту ре која је сази да на кра
јем осам де се тих годи на про шлог века, 
довр ши.

 – Овај обје кат од тада сто ји тако недо
вр шен па смо ми одво ји ли додат них 
пола мили о на дина ра да се и та фаса да 
уре ди, а самим тим улеп ша и изглед цен
тра села. Издво ји ли смо и 300.000 дина
ра за уре ђе ње уну тра шњо сти цркве. 
Дакле, бит но нам је да су и објек ти у 
сели ма, а не само гра ду, уре ђе ни, без 
обзи ра што у послед ње вре ме „град ска 

ели та“ има неке при мед бе веза но за уре
ђе ња наших села. Сре ћом што их је 
мало – исти че Сла ђан Ман чић. 

– Ови радо ви су изу зет но важни за 
нас, пого то во што се у овој згра ди нала
зе и мала деца. У врти ћу има мо 30 деце, 
али и 15 пред шко ла ца. Има још доста 
обје ка та које ваља рено ви ра ти, а нај ви
ше сред ста ва зах те ва обно ва згра де 
ста рог Дома кул ту ре у самом цен тру – 
каже Мир ко Честић, пред сед ник Саве та 
МЗ Добрин ци, који исти че добру сарад
њу са локал ном само у пра вом.

Бора вак у Добрин ци ма први човек 

рум ске општи не је иско ри стио и да наја
ви радо ве у Павлов ци ма, где ће се ради
ти тотал на рекон струк ци ја два објек та у 
цен тру– згра да где се нала зе МЗ и Месна 
кан це ла ри ја, Дом здра вља и шко ла и то 
како фаса де, тако и уну тра шњо сти.

 – То нам дозво ља ва наша финан сиј
ска ситу а ци ја, а врло брзо ћемо рас пи са
ти и тен дер за уре ђе ње град ских фаса да 
које ћемо финан си ра ти зајед но са стам
бе ним зајед ни ца ма у тим згра да ма и већ 
има мо 14 зах те ва за ова сред ства – каже 
пред сед ник Ман чић.

 С. Џ.

Додат ни радо ви на фаса ди згра де новог Дома кул ту ре

ЈП „ГАС – РУМА“: СПРЕМ НИ ЗА ГРЕЈ НУ СЕЗО НУ

Поску пље ње не пре новем бра
ЈП „ГасРума“ спрем но 

доче ку је пред сто је ћу греј ну 
сезо ну. Извр ше ни су пот пу ни 
пре гле ди гасних инста ла ци ја, 
ком плет на опре ма укљу чу ју
ћи и вози ла је спрем на, еки
пе сва ко днев но дежу ра ју и 
реша ва ју одмах све про бле ме 
који се поја ве.

Сва ка ко да гра ђа не, пред 
сва ку нову греј ну сезо ну, нај
ви ше инте ре су ју цене. Про
шла годи на је била повољ
на, јер су цене кори го ва не на 
ниже, али ове се наја вљу је 
поску пље ње гаса. 

–  Ула зна цена је при лич но 

ско чи ла и ми чека мо од Аген
ци је за енер ге ти ку одо бре
ње за пове ћа ње цена, да ли 
ће и када бити одо бре но не 
знам. Цене су ско чи ле пре
ко 28 про це на та, тако да ће 
пред у зе ће бити у неза вид ној 
ситу а ци ји ако нам се не одо
бри поску пље ње цене гаса. 
Про цен ту ал но, тра жи ли смо 
нешто мање пове ћа ње од 
овог про цен та зато што је 
долар пао. Реше ње оче ку је
мо, али ми има мо и оба ве зу 
да месец дана рани је оба ве
сти мо гра ђа не о пове ћа њу 
цена. Реал но нам тре ба два 

месе ца за пошто ва ње про це
ду ре, тако да цена не може ни 
бити пове ћа на пре 1. новем
бра – исти че Рада Мара вић, 
дирек тор ЈП „ГасРума“ .

По њего вим речи ма, репро
грам сва ка ко оста је. 

–  Надам се да ће бити 
још повољ ни ји за потро ша
че, одно сно да ће се сма њи
ти износ који се одмах пла ћа,  
било је 70:30, а иде мо нај ве
ро ват ни је на однос 60:40 – 
каже Мара вић.

Ово јав но пред у зе ће гасом 
снаб де ва рум ску и ири шку 
општи ну.  С. Џ.

Рада Мара вић
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Успе шан рад јав них пред у зе ћа
Пла но ви и про гра ми 

рада за 2019. годи ну 
две уста но ве кул ту ре  

Град ске библи о те ке „Ата на
си је Стој ко вић“ и Кул тур ног 
цен тра „Бра на Црн че вић“ 
усво је ни су на 62. сед ни ци 
Општин ског већа која је одр
жа на 6. сеп тем бра.

Дирек тор ка Кул тур ног 
цен тра Тања Слеп че вић је 
иста кла да ће се и сле де
ће годи не актив но сти одви
ја ти кроз уста ље не обли
ке – позо ри шни, филм ски, 
музич ки и ликов ни про грам, 
а да је циљ да се задр жи 
ниво ква ли те та про гра ма 
из рани јих годи на, на које је 
рум ска публи ка нави кла.

 – Ово се посеб но одно си 
на позо ри шни про грам, јер 
су нам до сада госто ва ле 
ква ли тет не и хит пред ста ве, 
које је пра ти ло сва ки пут око 
700 гле да ла ца, дакле, увек 
смо има ли пуну вели ку салу. 
Исто важи и за наш музич
ки про грам, посеб но Чај у 
8 који је наш бренд и сва ки 
кон церт је пра ти ло око 100 
гле да ла ца, не само из Руме 
– иста кла је дирек тор ка 
Слеп че вић.

Пред вели ким иза зо вом, 
да задр жи сво ју чита лач ку 
публи ку, нала зи се Град ска 
библи о те ка јер, како каже 
дирек тор Жељ ко Сто ја но
вић, све мање мла дих чита, 
тако да су им нај вер ни ји 
чита о ципен зи о не ри.

 – Жеља нам је, а то ради
мо и кроз бес плат не члан
ске кар те за све основ це 
у рум ској општи ни, да од 
малих ногу негу је мо љубав 
и инте рес за књи гу, а у томе 
нам пома же и локал на 
само у пра ва која то финан
си ра. Ми тре нут но има мо 
око 11.000 чла но ва, али је 
зато актив них чла но ва, који 
узи ма ју књи ге и чита ју, тек 
негде изнад 3.000. Зато ми 
бри не мо о сва ком дете ту 
рум ске општи не, без обзи ра 
да ли је из села или гра да. 
Дакле, кри за чита ња која 
посто ји у нашем дру штву, 
може се пре ва зи ћи само 
усме ре њем ка нај мла ђи ма, 

њих нау чи ти да што чешће 
дола зе у библи о те ку – каже 
Жељ ко Сто ја но вић.

Чла но ви Општин ског већа 
су на овој сед ни ци дали и 
сагла сност на одлу ке над
зор них одбо ра три јав на 
пред у зе ћа о рас по де ли 
доби ти, која је оства ре на у 
про шлој годи ни.

Тако је ЈП „Гас – Рума“ 
оства рио нето добит од 27 
мили о на дина ра, од чега ће 
70 про це на та, или ско ро19 
мили о на, бити упла ће но 
рум ској општи ни као осни
ва чу, а пре о ста ли износ ће 
бити иско ри шћен за пове ћа
ње основ ног капи та ла пред
у зе ћа.

По завр шном рачу ну ЈП 
„Стам бе но“ је оства ри ло 
добит од око 1,9 мили о на 
дина ра, а по истој про пор
ци ји, јер је тако регу ли са но 
општин ском одлу ком, дели 
се та добит на општи ну и 
јав но пред у зе ће, као и у 
слу ча ју ЈУП „План“ које је 
оства ри ло добит од 357.645 
дина ра. Део сред ста ва који 
оста је фир ми биће усме ре
но за набав ку опре ме.

Доне та је и одлу ка да се 
при сту пи про ме ни Ста ту та 
Општи не Рума, како би се 
он ускла дио са Зако ном о 
изме на ма и допу на ма Зако
на о локал ној само у пра ви.

С. Џ.

Сед ни ца Општин ског већа Рума

ДОМ ЗДРА ВЉА

Превентивни прегледи
Јед на од основ них делат но сти 

рум ског Дом здра вља су пре вен
тив ни пре гле ди који се орга ни зу ју 

на тери то ри ји целе рум ске општи не.
Током сеп тем бра и окто бра биће 

наста вље не пре вен тив не актив но сти 
Цен тра за пре вен ци ју, који ће спро ве
сти бес плат не пре гле де и то мере ње 
теле сне масе, виси не, оби ма стру ка, 
БМИ, мере ње арте риј ског крв ног при
ти ска, шеће ра у крви, попу ња ва ње 
упит ни ка за про це ну ризи ка за дија бе
тес тип 2, као и скри нинг на депре си ју. 

–  Ради ће мо и мере ње густи не 
кости ју на пети, упо тре бом ултра звуч
не осте о ден зи то ме три је. Паци јент ки
ње од 50 до 69 годи на ће има ти 
могућ ност да зака жу скри нингпре
глед на мамо гра фу, којим се врши 

рано откри ва ње рака дој ке, а уко ли ко 
дуже вре ме на нису биле код гине ко
ло га има ће могућ ност да зака жу и 
гине ко ло шки пре глед – каже дирек
тор ка Дома здра вља др Јеле на Сто ја
нац Мра че вић.

Пре вен тив ни пре гле ди ће, пре ма 
сачи ње ном про гра му, бити оба вље ни 
18. сеп тем бра у Кра љев ци ма, 20. сеп
тем бра у Сте ја нов ци ма, 2. окто бра у 
Вог њу, два дана касни је у Павлов ци
ма, а 9. окто бра у Клен ку. У Путин ци
ма ће се пре глед оба ви ти 11. окто бра, 
у Жар ков цу 16. окто бра, два дана 
касни је у Доњим Петров ци ма и 23. 
окто бра у Малим Радин ци ма. Сви 
пре гле ди ће бити реа ли зо ва ни од 
осам до 11 часо ва.

 С. Џ. Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић
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ИРИГ

Пудар ски дани 13. сеп тем бра
Сва ког тре ћег викен да у 

сеп тем бру у Ири гу се 
орга ни зу је тури стич

ко при вред на мани фе ста ци ја 
Пудар ски дани, која је посве
ће на пуда ру, чува ру вино гра
да, али и гро жђу и вину, као 
и раз во ју вино гра дар ства. 
Мани фе ста ци ја је први пут 
орга ни зо ва на, сада већ дале
ке 1993. годи не што зна чи да 
се овог 13. 14. и 15. сеп тем бра 
орга ни зу је по 26. пут.

Пудар ски дани има ју сво
ја тра ди ци о нал на так ми че ња 
и деша ва ња – бер бу гро жђа, 
пудар ски фру штук, избор 
госпо да ра Пудар ских дана, 
дефи ле фење ра од бун де ва 
и маскен бал, што је резер ви
са но за нај мла ђе уче сни ке, а 
ту су и срем ски кола чи, кон
цер ти, али и избор нај бо љег 
вино гра да, вин ског подру ма, 
нај бо љих вина и раки је, нај те
жег гро зда, нај у ку сни јег срем
ског кола ча и пиле ћег папри
ка ша.

Пудар ски дани почи њу 13. 
сеп тем бра у 18 часо ва отва
ра њем на Рибар ском тргу Сај
ма вина, а у 21 час је наступ 
позна те гру пе Хари Мата 
Хари.

 У петак је пла ни ра на одр
жа ва ње реви је Дете и пас у 
Град ском пар ку, у орга ни за ци
ји Кино ло шког дру штва Ириг, 
потом дефи ле фење ра од 

бун де ва и маскен бал у којем 
уче ству ју ири шки мали ша ни. 
У 18 часо ва ће бити и про гла
ше ње побед ни ка за нај бо ље 
ликов не и лите рар не радо
ве на тему гро жђа и пуда ра, 
маски и фење ра од бун де ва, 
наступ фол клор них ансам ба
ла и на кра ју тог дана, кон церт 
Душа на Сви ла ра и бен да 
Апсо лут но роман тич но.

Послед њег дана ове мани
фе ста ци је биће орга ни зо ва ње 
так ми че ње у кува њу пудар ског 
папри ка ша, про дај на изло жба 
срем ских кола ча, деч ја пија
ца у орга ни за ци ји ДУ „Дечи ја 
радост“, сле ди наступ деч јих 
фол клор них дру шта ва из Вој
во ди не под нази вом Вој во-
ђан ска тра ди ци ја, а потом и 
фина ле мани фе ста ци је у 17 
часо ва и 30 мину та – про гла
ше ње побед ни ка за нај бо љи 
папри каш, нај бо ље уре ђен 
вин ски подрум, нај бо ље уре
ђен изло жбе ни штанд, нај бо
љи вино град, нај те жи грозд, 
нај бо ље вино и раки ју.

Ово го ди шњи 26. Пудар ски 
дани биће завр ше ни кон це р
том Ане Кокић.

Орга ни за то ри ове вели
ке мани фе ста ци је су Дру
штво Ири жа на у сарад њи са 
Општи ном Ириг, Тури стич ком 
орга ни за ци јом, Асо ци ја ци јом 
за раз вој Општи не Ириг и Кан
це ла ри јом за мла де. С. Џ.

Про шло го ди шњи Пудар ски дани

Четвр ти циклус пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња у рум ској општи ни 
запо чи ње 14. сеп тем бра, па је тим 

пово дом 7. сеп тем бра, одр жа на кон фе
рен ци ја за нови на ре у Град ској кући како 
би се пред ста ви ли реа ли зо ва ни и про јек
ти који ће се завр ши ти до кра ја ове годи
не, а које су пред ло жи ле локал не зајед
ни це или поје дин ци у прет ход на три 
циклу са. Ујед но, рум ска општи на је, после 
пилотпро јек та, наста ви ла да дослед но 
гра ђа не укљу чу је у кре и ра ње буџе та, 
постав ши тако и при мер добре прак се у 
овој обла сти, а што новим закон ским 
одред ба ма поста је импе ра тив свих 
локал них само у пра ва.

Кроз овај про цес у прет ход ном пери о ду 
је уло же но око 41 мили он дина ра у 
првом про це су издво је но 3,8 мили о на 
дина ра за три про јек та – сто ла ри ја у 
јасли ца ма у „Поле тар цу“, тере та на на 
отво ре ном и тримста за и моби ли ја ри у 
Бор ков цу. За дру ги је било издво је но 21,8 
мили о на дина ра и ту су реа ли зо ва ни и 
про јек ти од зна ча ја за више локал них 
зајед ни ца, као што је пешач кобици кли
стич ка ста за Жар ко вац  Путин ци, орма
ри ћи за ђаке у ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, 
рекон струк ци ја Бро ди ћа Пар ки ћа, Аван
ту рапарк за децу у објек ту „Коц ки ца“ и 
уре ђе ње цен тра Хрт ко ва ца прва фаза. За 
тре ћи про цес је издво је но 15 мили о на 
дина ра.

И број оних који су гла са ли за про јек те 

је пове ћа ван тако да је про шле годи не 
било укљу че но нај ви ше, пре ко 3.000 гра
ђа на. 

– За ову годи ну смо има ли пет про је ка
та: јав на набав ка за моби ли ја ре за децу у 
сели ма је у току, изград ња лиф та за ста ра 
и инва лид на лица у Дому здра вља биће 
за десе так дана, јав на набав ка за уре ђе
ња цен тра Пла ти че ва је у току, уско ро се 
рас пи су је и јав на набав ка за уре ђе ње 
цен тра у Вог њу, док је пот пи сан уго вор за 
набав ку школ ских орма ри ћа за све град
ске шко ле и уско ро оче ку је мо њихо ву 
испо ру ку – иста као је Дра ган Коса но вић, 
шеф Оде ље ња за локал ни еко ном ски 

раз вој и пред сед ник Коми си је за реа ли за
ци ју пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња.

Како смо наја ви ли, при ку пља ње нових 
про је ка та за наред ни буџет запо чи ње 14. 
сеп тем бра, а пред ло зи се доста вља ју у 
про сто ри ја ма Општин ске упра ве, у свим 
месним кан це ла ри ја ма у гра ду и сели ма, 
те елек трон ски на адре су 
партиципативно@рума.рс све до 24. сеп
тем бра, док ће 3.окто бра бити обја вље на 
конач на листа иза бра них про је ка та за 
које ће се после гла са ти. Они који доби ју 
нај ви ше гла со ва биће укљу че ни у општин
ски буџет за наред ну годи ну.

С. Џ.

РУМА ПРИ МЕР ДОБРЕ ПРАК СЕ

Нови циклус пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња

Наја ва новог циклу са пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња
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ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Кре ди том до
капи тал них про је ка та

У четвр так, 6. сеп
тем бра одр жа на је 
сед ни ца Општин

ског већа у Шиду. Чла но ви 
Општин ског већа изме ђу 
оста лог раз ма тра ли су и 
утвр ди ли пред лог реше
ња о усва ја њу Изве шта ја о 
оства ре њу при хо да и при

ма ња и извр ше њу рас хо да 
и изда та ка Одлу ке о буџе ту 
Општи не Шид у пери о ду од 
1. јану а ра до 30. јуна 2018. 
годи не. Поред тога раз ма
тран је и Пред лог Одлу ке 
о изме на ма и допу на ма 
Одлу ке о буџе ту Општи не 
Шид за 2018. годи ну. Раз

ло ге за доно ше ње ова кве 
одлу ке обра зло жи ла је 
Јадран ка Недић, руко во ди
лац за финан си је Општин
ске упра ве.

–  Уве ћа на виси на пла
ни ра них рас хо да за пла те 
инди рект них кори сни ка,  
ради се о пред школ ској 

уста но ви „Јели ца Ста ни
ву ко вић Шиља“, мења се 
план финан си ра ња, тако
ђе уве ћа ва се струк ту ра 
сред ста ва опре де ље них 
за орга не у који ма су одре
ђе ни функ ци о не ри раз ре
ше ни и који има ју пра во 
на накна ду по раз ре ше њу 

Сед ни ца Општин ског већа

КОМЕ МО РА ТИВ НИ СКУП У ЈАМЕ НИ 

Дан сећа ња
Пово дом 76. годи

шњи це од стра да ња 
мешта на Јаме не у 

лого ру Јасе но вац, у субо
ту, 8. сеп тем бра одр жан је 
коме мо ра тив ни скуп у Јаме
ни. Наи ме, 8. сеп тем бра 
1942. годи не из овог села, 
које је тада има ло око 3.000 
ста нов ни ка у зло гла сни 
логор у НДХа одве де но је 
409 Јамен ча на,  а њих 363 у 
њему је и скон ча ло. Уче ни
ци ОШ  „Филип Вишњић“ из 
Моро ви ћа, под руч но оде ље
ње у Јаме ни, били су актив
ни уче сни ци овог дога ђа ја. 
Током пре по дне ва поло жи
ли су венац у реку Саву и 
на тај начин је поче ло обе
ле жа ва ње овог дога ђа ја. 
Скром ном ску пу су поред 
уче ни ка, при су ство ва ли и 
пред став ни ци СУБ НОРа 
из Срем ске Митро ви це, 
Шида, пред став ни ци локал

не само у пра ве, мешта ни, 
све штен ство. У овом нај у да
ље ни јем селу општи не Шид, 
чине све да се не забо ра ве 
жртве Дру гог свет ског рата, 
као и њихов допри нос у бор
би про тив фаши зма. Сећа
ња на овај дога ђај не бле де 
ни после толи ко годи на, па 
тако Милош Јов ко вић, при
ча о свом оцу Обра ду, који 
је био зато че ник овог лого ра 
и један од срећ ни ка који је 
све то и пре жи вео: 

– Мој отац био је у тој гру пи 
која је 8. сеп тем бра оте ра на 
у Шид, па у Срем ску Митро
ви цу и онда у логор Јасе
но вац. Тамо је био две и по 
годи не, можда га је спа сло 
то што је по зани ма њу био 
сто лар. Док су им тре ба ли 
мај сто ри, било је и наде да 
ће се живе ти. И док  су били 
на тере ну, тро ји ца лого ра
ша, међу који ма је био и мој 

отац, успе ли су да успо ста
ве пар ти зан ску везу и оду 
у пар ти за не. Вра тио се по 
завр шет ку Дру гог свет ског 
рата. Перо Пајић је пред сед
ник Месне зајед ни це која је 
и орга ни зо ва ла овај скуп:

– Сва ке годи не обе ле жа
ва мо овај дан, желе ћи на тај 
начин да негу је мо сећа ња 

на наше Јамен ча не. Од 409 
одве де них у Јасе но вац, вра
ти ло се само њих 46. Мита 
Авра мов, члан Општин ског 
већа, поло жио је венац на 
спо ме ник у цен тру села. 

– Да се овај дан не забо
ра ви! Јаме на је село где је 
вели ки број мешта на уби је
но, што у лого ру, што у бор

Дан сећа ња у Јаме ни 
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Јадран ка Недић

Про је кат „ШИДСКА ТРИБИНА: ОД СРЕДЕ ДО СРЕДЕ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Шид.

са функ ци је (Општин ско 
веће). Сле де ћи раз лог је 
уве ћа ње посто је ћих  апро
при ја ци ја за износ до сад 
тран сфе ри са них сред ста
ва у овој буџет ској годи ни 
сра змер но до сад закљу
че ним уго во ри ма о јав ним 
набав ка ма и реа ли за ци ји 
капи тал них обје ка та током 
ове годи не. Јед на од тача
ка днев ног реда, била је 
изме на изво ра финан си ра
ња капи тал них про је ка та у 
наред ном пери о ду, па је и 
те изво ре тре ба ло ускла
ди ти са Одлу ком о буџе
ту.  Капи тал ни објек ти су 
изград ња водо вод не мре
же у Бикић Долу и При ви ној 
гла ви,  инфра струк тур но 
опре ма ње зоне Ада шев ци, 
про јект на доку мен та ци ја 
за рекон струк ци ју у Ули ци 
Цара Душа на, ста за здра

вља на Липо ва чи. Општи на 
ће се за реа ли за ци ју ових 
про је ка та заду жи ти у изно
су од 72 мили о на дина
ра, која ће се повла чи ти у 
наред ном пери о ду од 12 
месе ци и отпла та ће бити у 
пери о ду од пет годи на.

–  На сед ни ци је раз ма
тран и Пред лог Кадров ског 
пла на Општин ске упра ве, 
Општин ског пра во бра ни
ла штва и струч них слу жби 
Општи не Шид за 2018. 
годи ну, као и Нацрт новог 
Ста ту та Општи не Шид. 
Општин ско веће раз ма
тра ло је Пред лог Одлу ке 
о изме на ма и допу на ма 
Одлу ке о начи ну оства ри
ва ња пра ва мате ри јал не 
помо ћи деци, уче ни ци ма 
и сту ден ти ма са тери то
ри је шид ске општи не. На 
сед ни ци Општин ског већа, 
изме ђу оста лог, раз ма тра
ни су Изве шта ји о реа ли
за ци ји годи шњих Про гра ма 
посло ва ња за пери од од 1. 
јану а ра до 30. јуна теку ће 
годи не, јав них кому нал них 
пред у зе ћа Јав на расве та, 
услу ге и одр жа ва ње, Водо
вод, Стан дард и Завод за 
урба ни зам, као и допу не 
про гра ма ЈКП Јав на расве
та, Водо вод и Стан дард.

Општин ско веће утвр ди
ло је Пред лог Одлу ке о оту
ђе њу гара жа из јав не сво ји
не Општи не Шид.

ба ма. Село је пре по ло вље
но. Ово је дан сећа ња на 
бор бу про тив фаши зма.

Пред сед ник општин ског 
одбо ра СУБ НОРа Шид  
Јови ца Сте па нић, иста као 
је важност обе ле жа ва ња 
ова квих дога ђа ја из Дру гог 

свет ског рата. Важно је и да 
нове гене ра ци је наста ве са 
овом тра ди ци јом и да се ови 
дога ђа ји не забо ра ве. По 
пола га њу вена ца, одр жан је 
кра ћи умет нич ки про грам у 
коме су уче ство ва ли уче ни
ци тамо шње шко ле. 

ПРИ ЈЕМ ЗА ДЕЦУ РАТ НИХ ВОЈ НИХ 
ИНВА ЛИ ДА

Некад је мало 
тако мно го

Пред сед ник Општи не 
Шид Пре драг Вуко вић, 
дру гу годи ну за редом 

орга ни зо вао је при јем за децу 
рат них вој них инва ли да. У 
поне де љак, 10. сеп тем бра у 
сали општин ске згра де одр
жан је при јем на коме су деци 
поде ље ни при год ни покло ни. 
С обзи ром на то да се ради 
о школ ској деци и поклон је 
био при ме рен, у виду при бо ра 
за наста ву. На спи ску је било 
два де сет и осам уче ни ка, али 
због оба ве за у шко ли сви нису 
могли да при су ству ју при је му, 
па су их заме ни ли роди те љи. 

Пред сед ник Пре драг Вуко
вић пово дом овог сусре та је 
иста као:

– Тру ди ће мо се да и у 
будућ но сти пома же мо што 
више може мо јер је то и наша 
оба ве за. Желим деци сре ћан 
поче так нове школ ске годи не 
– рекао је Вуко вић. 

Међу уче ни ци ма који су 
доби ли школ ски при бор био 
је и Нико ла Царе вић, уче
ник сед дмог раз ре да основ не 

шко ле у Ада шев ци ма.
– Мно го ми зна чи овај при

бор који сам добио. Има све
са ка, оло ва ка пере то ни ца – 
каже Нико ла.

Слав ко Муслић, секре тар 
Удру же ња рат них вој них инва
ли да Општи не Шид је рекао:

– Хва ла пред сед ни ку Пре
дра гу Вуко ви ћу што је и ове 
годи не помо гао нашу децу јер 
се сма тра мо соци јал ним слу
ча је ви ма. Али, има добрих 
људи који могу да помог ну. 
Ово је за Општи ну мали гест, 
а за нас вели ки. Ово је дру
ги пут да се доде љу је школ
ски при бор, што је резул тат 
добре сарад ње са пред сед ни
ком Вуко ви ћем. Држа ва није 
дефи ни са ла наш ста тус. И 
поред тога нада мо се бољим 
дани ма – рекао је Слав ко 
Муслић. 

На овај начин се пока зу
је бри га и пажња пре ма деци 
рат них вој них инва ли да како 
би им се олак ша ло шко ло ва
ње. 

Д. Попов

Слав ко МуслићНико ла Царе вић

Пре драг Вуко вић са децом
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Сир ми јум уго стио
250 архе о ло га

Град Срем ска Митро ви
ца про шлог четврт ка, 
6. сеп тем бра, доче

као је 250 архе о ло га из 
свих кра је ва све та, који су, 
као уче сни ци 24. Свет ског 
Лимес кон гре са, који се ове 
годи не одр жа ва у Бео гра ду, 
при ли ком оби ла ска архе о
ло шких нала зи шта широм 
Срби је, дошли и у антич ки 
Сир ми јум. Том при ли ком, 
у Град ској кући у Срем ској 
Митро ви ци за њих је упри
ли чен при јем код заме ни це 
гра до на чел ни ка Све тла не 
Мило ва но вић. 

Мило ва но ви ће ва је изра
зи ла задо вољ ство при ли

ком да уго сти ове свет ски 
при зна те архе о ло ге. 

– Теме које их инте ре су ју 
су веза не за Рим, тако да их 
је пут нанео и у наш град, 
Сир ми јум. Оби шли су Цар
ску пала ту и Музеј Сре ма, 
а уго шће ни су и у Град ској 
кући. Искре но се надам да 
ће из Срем ске Митро ви це 
поне ти лепе успо ме не и 
иско ри сти ти свој ути цај да 
подиг ну Сир ми јум на свет
ској мапи рим ског кул тур ног 
насле ђа – рекла је Све тла
на Мило ва но вић. 

Др Сте фан Поп Лазић са 
Архе о ло шког инсти ту та у 
Бео гра ду, који је, изме ђу 

оста лог, и један од кључ
них људи на архе о ло шким 
иско па ва њи ма која се врше 
на лока ли те ту Глац, изја
вио је да Лимес кон грес 
оку пља архе о ло ге који се 
баве истра жи ва њем гра ни
ца Рим ског цар ства. 

– До сада смо има ли 
неко ли ко орга ни зо ва них 
екс кур зи ја, а ова је посве
ће на делу лиме са на тери
то ри ји Пано ни је, одно сно 
овде у Сре му. Као логи чан 
крај екс кур зи је дошли смо 
у Срем ску Митро ви цу, у 
Сир ми јум, пре сто ни цу Рим
ског цар ства током четвр
тог века. Свет ски архе о ло
зи, али и сви дру ги људи 
широм све та, мно го више 
зна ју о зна ча ју Сир ми ју ма 
и све га оно га што се нала
зи испод дана шње Срем ске 
Митро ви це, него, нажа лост 
ми, који смо ста нов ни
ци Срби је – рекао је Поп 
Лазић. 

Суде ћи по реак ци ја ма 
архе о ло га који су у Срем
ској Митро ви ци на овај 
начин при хва ће ни и уго
шће ни, могло се закљу чи ти 
да им је задо вољ ство што 
су има ли при ли ку да оби
ђу јед ну, архе о ло шки вео ма 
зна чај ну, рим ску пре сто ни
цу.  

Н. Мило ше вић 
Све тла на Мило ва но вић Сте фан Поп Лазић

Сећа ње на 
жртве рато ва

Срем ска Митро ви ца про те
клог викен да је ода ла почаст 
сво јим жртва ма поги ну лим у 
два свет ска рата. У субо ту, 8. 
сеп тем бра, обе ле же на је 104. 
годи шњи ца Бит ке на Леге ту, 
а тим пово дом, у орга ни за ци
ји Цен тра за кул ту ру Сир ми ју
март, на овој лока ци ји одр жан 
је пара стос и све та литур ги ја, 
а пред став ни ци локал не само
у пра ве и број ни Митров ча ни 
ода ли су почаст жртва ма Првог 
свет ског рата и при се ти ли се 
наше исто ри је. 

Дан после, у неде љу, 9. сеп
тем бра, на Спо мен гро бљу је 
све ча но обе ле же но 76. годи на 
од масов ног стре ља ња Сре ма
ца у Дру гом свет ском рату, 1942. 
годи не. Све ча ност је поче ла 
све том литур ги јом, након чега 
су пред став ни ци локал не само
у пра ве, на челу са помоћ ни ком 
гра до на чел ни ка Бран ком Јако
вље ви ћем, као и пред став ни ци 
број них борач ких орга ни за ци ја 
и Вој ске Срби је поло жи ли вен
це у знак сећа ња на стра да ле. 
 Н. М.

ЈКП ВОДО ВОД

Радо ви у 
Желе знич кој 
ули ци

Још један вели ки инфра
струк тур ни про је кат изград ње 
нове сао бра ћај ни це упо слио је 
и рад ни ке ЈКП Водо вод. Реч је о 
Желе знич кој ули ци у којој 
митро вач ки Водо вод изво ди 
радо ве у скла ду са дина ми ком 
посла дру гих изво ђа ча. У току 
су завр шни радо ви у делу ули це 
од Дома Восјке до нове кру жне 
рас кр сни це.

Радо ви су обу хва ти ли рекон
струк ци ју јед ног дела водо вод не 
мре же, у окви ру којег је поста
вљен поли е ти лен ски цево вод 
преч ни ка 110 мили ме та ра, у 
дужи ни од око 300 мета ра. 
Исто вре ме но, са дру ге стра не 
ули це, у истој дужи ни изгра ђен 
је нов секун дар ни вод, као и 
нова чвор на места. У току је 
рекон струк ци ја кућ них при кљу
ча ка.

Завр ше на је и изград ња кана
ли за ци о не мре же са шах то ви ма 
и кућ ним при кључ ци ма. Дужи на 
тра се на којој се одви јао овај 
посао је тако ђе око 300 мета ра.
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У четвр так, 6. сеп тем бра 
у Град ској кући упри
ли че на је све ча ност на 

којој су доде ље не захвал ни
це Отаџ би не и знач ке вој ни
ци ма, мом ци ма и девој ка ма, 
који су добро вољ но слу жи ли 
вој ни рок са оруж јем, у пери
о ду од 2011. до 2016. годи не 
са тери то ри је целог Сре ма. 
У при су ству пред став ни ка 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
и свих општи на у Сре му, 
Мини стар ства одбра не и Вој
ске Срби је, као и род би не и 
при ја те ља вој ни ка, уру че но 
је 250 захвал ни ца. Све ча
ност су орга ни зо ва ли Цен тар 
Мини стар ства одбра не и Град 
Срем ска Митро ви ца.

– Има мо корек тан одзив на 
добро вољ ној осно ви. Они су 
сада вој ни обве зни ци и спа
да ју у резер вни састав. Тре
нут но је овде при су тан 131 
вој ник, оста ли нису могли да 
дођу због сво јих зада та ка. 
Пре ко 70 вој ни ка ради по уго
во ру и нала зи се у једи ни ца ма 
Вој ске Срби је на зада ци ма. 
За добро вољ но слу же ње вој
ног рока се јавља ју сами, дођу 
код нас и попу не обра сце, 
потом се упу ћу ју на лекар ске 
пре гле де. Један кон ти гент је 

послат 1. сеп тем бра у Сом
бор на обу ку, а сле де ћи кон ти
гент иде 1. децем бра, рекао је 
Зоран Лемал, начел ник Цен
тра Мини стар ства одбра не за 
локал ну само у пра ву Срем ска 
Митро ви ца.

Мла ђи вод ник Алек сан дар 
Мишков из Лаћар ка, који ради 
као вој ни поли ца јац у Коман
ди рат ног вазду хо плов ства у 
Зему ну је са 19 годи на  добро
вољ но одслу жио вој ни рок. 

 – У Вој ној поли ци ји сам 
од 2012. годи не, са сво јих 20 
годи на сам почео да радим. 
Оно што ме је под ста кло да 
слу жим вој ни рок је љубав 
пре ма нашој држа ви, патри о
ти зам. Било је лепо иску ство, 
о ком нико не може ништа 
да зна, док кроз то не про
ђе. Добра је шко ла за убу ду
ће, људи ту стек ну одре ђе не 
нави ке и нау че дру га чи је да 
гле да ју на неке ства ри, тако 
да вој ни рок сва ка ко тре ба 
одслу жи ти. Мишков дода је, 
да се није дуго дво у мио у вези 
тог кора ка и да га је поро ди ца 
подр жа ла. 

– Оду век су гра ђа ни Сре
ма има ли вели ко пошто ва ње 
пре ма при пад ни ци ма Вој ске 
Срби је и са вели ким задо вољ

ством је Град Срем ска Митро
ви ца дома ћин дана шњег 
дога ђа ја. Више од 250 људи 
са про сто ра Сре ма, мома ка 
и дево ја ка, су се у прет ход не 
чети ри годи не добро вољ но 
при ја ви ли за слу же ње вој ног 
рока. Жели мо, кроз ову све ча
ност, да им ука же мо посеб но 
пошто ва ње као и да поша ље
мо добар при мер како мла ди 
људи тре ба да се одго вор но 
пона ша ју пре ма сво јој земљи 
и пре ма себи сами ма, рекао 
је пред сед ник Скуп шти не Гра
да Томи слав Јан ко вић и иста
као да се кроз 250 људи поди
же бор бе на гото вост наших 
ору жа них сна га

– Посеб но задо вољ ство 
пред ста вља то што је вели ки 
број њих про на шао сво је рад
но анга жо ва ње у Вој сци Срби
је, Мини стар ству уну тра шњих 
посло ва, а веру јем да ће и 
оста ли посло дав ци из нашег 
гра да и целог Сре ма увек 
дава ти пред ност таквим мла
дим и одго вор ним људи ма.

Датум све ча но сти је ода
бран по пла ну и про гра му 
Мини стар ства одбра не, пово
дом обе ле жа ва ња 104 годи не 
од бит ке на Леге ту. 

Т. С.

ЗНАЧ КЕ И ЗАХВАЛ НИ ЦЕ ЗА ВОЈ НИ КЕ

Одго вор ни пре ма
сво јој земљи и себи

Зоран Лемал Алек сан дар Мишков Томи слав Јан ко вић

АГЕН ЦИ ЈА ЗА
РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ 

Са јам при вре де 
у Модри чи

Аген ци ја за рурал ни раз вој 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
има ла је сво је пред став ни ке 
на Сај му при вре де у Модри
чи, од 6. до 7. сеп тем бра. На 
овој дво днев ној при вред ној 
мани фе ста ци ји уче шће је узе
ло 220 изла га ча из Срби је, 
Хрват ске, Репу бли ке Срп ске, 
Феде ра ци је БиХ и Брч ко 
дистрик та. Сајам је орга ни зо
ва ла Раз вој на аген ци ја 
општи не Модри ча, под покро
ви тељ ством општи не и уз 
подр шку Вла де Реп бу ли ке 
Срп ске.

На Сај му су били изло же ни 
инду стриј ски и занат ски про
из во ди, пре храм бе ни и про из
во ди кућ не ради но сти, одр жа
на мод на реви ја,  као и изло
жба пољо при вред них про из
во да, пољо при вред не меха
ни за ци је, сто ке и сит них 
живо ти ња. 

Пче лар ство Тон да, одно сно 
мла ди пче лар Дра ган Мај кић 
из Срем ске Митро ви це, пону
дио је мед и раз ли чи те про из
во де од меда, као и пче лар ску 
опре му, док су жене из Злат-
ног руна Сир ми у ма пред ста
ви ле сво је про из во де од вуне, 
напра вље не тра ди ци о нал ном 
тех ни ком пусто ва ња. 

Овом акци јом Аген ци ја 
наста вља са подр шком 
митро вач ким про из во ђа чи ма 
у уче шћу на дома ћим и међу
на род ним сај мо ви ма и мани
фе ста ци ја ма, а у циљу про
мо ци је потен ци ја ла митро
вач ког рурал ног под руч ја.

МЗ БЛОК Б

Одр жан шести 
Дечи ји дан

Месна зајед ни ца Блок Б, у 
сарад њи са Удру же њем „Кра
ље ви на Срби ја“ и Зави чај ним 
удру же њем „Мања ча“, а под 
покро ви тељ ством Гра да 
Срем ска Митро ви ца, орга ни
зо ва ла је шести  по реду Дечи
ји дан. Мани фе ста ци ја је одр
жа на на игра ли шту поред 
згра де Месне зајед ни це. 

Митро вач ки мали ша ни, као 
и број ни мали гости, могли су 
овом при ли ком да про ве ду 
дан у дру же њу са сво јим 
вршња ци ма и ужи ва ју у бога
том про гра му који је за њих 
при ре ђен. Поред фол клор них 
насту па и музич ког про гра ма, 
мали ша ни су могли да се так
ми че у ска ка њу у џаку, као и у 
ноше њу јаја у каши ки.  Н. М.
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НАГРА ЂЕ НИ НАЈ БО ЉИ УЧЕ НИ ЦИ И ПРО ФЕ СО РИ

Бес плат ни уџбе ни ци за прва ке
Изре ком јужно а фрич ког 

поли ти ча ра, рево лу ци о
нар ног вође и држав ни ка 

Нел со на Ман де ла Обра зо ва-
ње је нај моћ ни је оруж је које 
може те упо тре би ти да про-
ме ни те свет, запо чео је све
ча ни при јем у орга ни за ци ји 
општи не Ста ра Пазо ва пово
дом награ ђи ва ња нај у спе шни
јих уче ни ка ста ро па зо вач ких 
основ них и сред њих шко ла.

Општи на Ста ра Пазо ва је и 
ове годи не за нај бо ље уче ни ке 
при пре ми ла при год не награ де, 
те за ове наме не опре де ли ла 
два мили о на дина ра. У девет 
основ них шко ла, три сред ње 
шко ле и ШОСО „Антон Ска ла“ 
награ ђе но је 97 уче ни ка, носи
о ца Вуко ве дипло ме, међу 
који ма је и 15 нај бо љих уче ни
ка гене ра ци је: Неда Ћето је вић 
(ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“ Ста ра Пазо ва), Тама ра 
Ген де љац ки (ОШ „Симе он 
Ара ниц ки“ Ста ра Пазо ва“), 
Мар ко Костић (ОШ „Раст ко 
Нема њић – Све ти Сава“ Нова 
Пазо ва), Иси до ра Илић (ОШ 
„Вера Мишче вић“ Беле гиш), 
Софи ја Родић (ОШ „Сло бо дан 
Сав ко вић“ Ста ри Банов ци), 
Ела Балаж (ОШ „Херој Јан ко 
Чме лик“ Ста ра Пазо ва), Тео до
ра Нико лин (ОШ „Милан 
Хаџић“ Вој ка), Вања Сла да ко
вић (ОШ „23. Окто бар“ Голу
бин ци), Мили ца Пан чић (ОШ 
„Нико ла Тесла“ Нови Банов
ци), Мила на Ско пљак и Јован 
Јова но вић (ШОСО „Антон Ска
ла“ Ста ра Пазо ва), Марио 
Домо њи (Тех нич ка шко ла Ста
ра Пазо ва), Дејан Стан че вић и 
Игор Миро са вље вић (Гим на зи
ја „Бран ко Ради че вић“ Ста ра 
Пазо ва) и Милан Тот ( ЕТШ 
„Вук Кара џић“ Ста ра Пазо ва). 
Сви они награ ђе ни су модер
ним Таблет мобил ним уре ђа
јем, екс тер ном бате ри јом за 
пуње ње мобил них уре ђа ја и 
похвал ни цом. Током прет ход
не школ ске годи не 170 уче ни ка 
осво ји ли су нека од прва три 
места на међу на род ним, репу
блич ким и окру жним так ми че
њи ма.

Уче ни це Гим на зи је „Бран ко 
Ради че вић“ оства ри ле су нај
ве ћи успех осво јив ши прво 
место на међу на род ном так
ми че њу у одбој ци, у кате го ри ји 
екип но на Свет ском првен ству 
одр жа ном у Чешкој. Сва ки 
члан еки пе награ ђен је са по 
7.000 дина ра. Поред тога, уче
ни ци ста ро па зо вач ке Гим на зи
је осво ји ле су дру го место на 
међу на род ном так ми че њу у 
кошар ци у кате го ри ји екип но 

на Свет ском првен ству у 
кошар ци три на три, које је 
одр жа но у Бео гра ду, а сва ки 
члан еки пе награ ђен је са по 
6.000 дина ра.

Један уче ник који је осво јио 
дру го место на међу на род ном 
так ми че њу у кате го ри ји поје ди
нач но, награ ђен је са 8.000 
дина ра, док су два уче ни ка у 
истој кате го ри ји за осво је но 
тре ће место на мађу на род ним 
так ми че њи ма доби ли по 7.000 
дина ра. Осам уче ни ка који су 
на репу блич ким так ми че њи ма 
осво ји ли прва места доби ли су 
по 7.000 дина ра, исто толи ко 
уче ни ка за осво је но дру го 
место доби ли су по 6.000 
дина ра, док је 19 уче ни ка за 
осво је но тре ће место на репу
блич ким так ми че њи ма доби ло 
по 5.000 дина ра. У екип ној 
кате го ри ји на репу блич ким так

ми че њи ма за осво је но прво 
место награ ђе но је 22 уче ни ка 
са по 5.000 дина ра, за дру го 
место награ ђен је 21 уче ник са 
по 4.000 дина ра, док је за 
осво је но тре ће место са по 
3.000 дина ра награ ђе но 35 
уче ни ка. Три де сет уче ни ка 
који су осво ји ли прво место на 
окру жним так ми че њи ма доби
ли су по 4.000 дина ра.

Поред уче ни ка, награ ђе но је 
56 настав ни ка мен то ра, те су 
као награ ду за свој рад с уче
ни ци ма доби ли по 5.000 дина
ра, а пажљи во ода бра ним 
енци кло пе диј ским изда њи ма 
награ ђе но је 14 ода бра них 
про свет них рад ни ка и вас пи та
ча. За нај бо љег дирек то ра 
про гла шен је Бошко Мило је
вић из Основ не шко ле „Сло бо
дан Сав ко вић“ у Ста рим 
Банов ци ма.

Награ ђе нај бо љи ма уру чи
ли су пред став ни ци општин
ског руко вод ства на челу са 
пред сед ни ком општи не Ђор
ђем Ради но ви ћем који је под
се тио на мере које руко вод
ство пру жа у обла сти обра зо
ва ња.

– Годи на ма уна зад регре си
ра мо пре воз уче ни ка и сту де
на та до њихо вих обра зов них 
уста но ва, 40 посто од цене 
месеч не кар те за пре воз 
општи на обез бе ђу је за сред
њо школ це и сту ден те који 
путу ју ван тери то ри је општи
не, а 80 посто од цене месеч
не кар те за шко лар це који 
путу ју изме ђу насе ља уну тар 
општи не. Тра ди ци о нал но 
купу је мо и опре ма мо све 
наше ђаке прва ке школ ским 
уџбе ни ци ма и нео ход ним при
бо ром, а у сарад њи са Патри
јар ши јом Срп ске пра во слав не 
цркве сва ке годи не награ ђу је
мо одлич не уче ни ке пет на е
сто днев ним еду ка тив ним 
путо ва њем на грч ко оствро 
Крф. Пру жа мо подр шку мла
дим тален ти ма, одно сно сту
ден ти ма који има ју про сек 
оце на пре ко девет, те им 
доде љу је мо нов ча на сред ства 
путем кон кур са, и тако сва ке 
годи не у про се ку 60 сту де на та 
са тери то ри је општи не доби је 
по 60.000 дина ра. – под се тио 
је Ради но вић.

Поче так школ ске годи не био 
је у зна ку доде ле бес плат них 
уџбе ни ка и школ ског при бо ра 
свим ђаци ма прва ци ма којих 
је у девет основ них шко ла 
646, што је мање у одно су на 
прет ход ну школ ску годи ну. За 
ове наме не општи на је издво
ји ла 4.800.000 дина ра.

С. Стан ко вић
Уру чивање награ де уче ни ци ма

Ђор ђе Ради но вић посе тио ђаке
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САО БРА ЋАЈ

Више стра да лих 
бици кли ста

Од почет ка ове годи не у сао бра ћај ним 
незго да ма на под руч ју општи не Ста ра 
Пазо ва поги нуо је један бици кли ста, а 
повре ђе но је десет за раз ли ку од про шле 
годи не када није било настра да лих. Над ле
жни апе лу ју на све бици кли сте да кори сте 
сао бра ћај не повр ши не које су наме ње не за 
вожњу бици кла, да ноћу и дању у усло ви ма 
сма ње не видљи во сти оба ве зно кори сте 
све тла, да не кон зу ми ра ју алко хол док 
упра вља ју бици кло ви ма, а пре по ру ка је да 
при ли ком вожње ван насе ље не ог места 
воза чи бици кла кори сте све тло од бој не 
прслу ке. 

При ли ком кре та ња ноћу и у усло ви ма 
сма ње не видљи во сти, бицикл мора има ти 
упаље но јед но бело све тло на пред њој 
стра ни и јед но црве но све тло на зад њи ој 
стра ни, а ако се дво је или више бици кли ста 
кре ћу у гру пи, дужни су да се кре ћу један за 
дру гим. Уко ли ко не посто ји посеб на ста за, 
одно сно бици кли стич ка тра ка, коло воз сме 
да се кори сти у шири ни од нај ви ше један 
метар од десне иви це коло во за. Под се ти
мо, поло ви ном авгу ста у сао бра ћај ној 
незго ди која се дого ди ла на путу Ста ра 
Пазо ва – Ста ри Банов ци живот је изгу би ла 
66годи шња бици клист ки ња из Беле ги ша 
на коју је нале тео ауто мо бил. С. С.

ИНСПЕК ЦИ ЈА РАДА 

Рад на црно
Међу посло дав ци ма који запо шља ва ју на 

црно нашао се и вла сник Само стал не 
занат ске рад ње „Дане“ у Ста рим Банов ци
ма и Пред у зет нич ка рад ња Дра го љу ба 
Мушки ње, обја вље но је на сај ту Мини стар
ства рада, запо шља ва ња, борач ка и соци
јал на пита ња. У пита њу су два од 21ог 
посло дав ца код којих су зате че на лица на 
раду на црно. 

При ли ком ван ред них инспек циј ских над
зо ра извр ше них 1. сеп тем бра укуп но је 
зате че но 61 лице без при ја ве код 16 посло
да ва ца који су реги стро ва ни у Аген ци ји за 
при вред не реги стре, док су пре о ста лих пет 
нере ги стро ва ни при вред ни субјек ти. У ста
ро ба но вач кој СЗР „Дане“ зате че но је три 
непри ја вље на рад ни ка, док је код ста ро па
зо вач ког пред у зет ни ка било два  лица без 
папи ра. Мини стар ресор ног мини стар ства 
Зоран Ђор ђе вић наја вио је раз ма тра ње 
изме на Зако на о раду који ће бити риго ро
зни ји пре ма они ма који крше закон. До тада, 
пре ма Ђор ђе ви ће вим речи ма, Мини стар
ство ће на свом сај ту обја вљи ва ти све што 
инспек то ри за рад откри ју на тере ну. 

С. С.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Без бед но до шко ле
Ста ро па зо вач ки Црве ни крст и ове годи

не, првог школ ског дана поде лио је уче ни
ци ма еду ка тив не фла је ре о без бед но сти у 
сао бра ћа ју, док је 15 волон те ра на пешач
ким пре ла зи ма и сема фо ри ма у бли зи ни 
свих девет основ них шко ла у општи ни, на 
лицу места еду ко ва ло уче ни ке шта је без
бед но уче шће у сао бра ћа ју. Поред тога, 
Црве ни крст у Ста рој Пазо ви у сарад њи са 
при пад ни ци ма МУПа, на почет ку сва ке 
школ ске годи не за прва ке и дру ги раз ред 
основ не шко ле орга ни зу ју пре зен та ци ју 
како би их упо зна ли са пра ви ли ма у сао
бра ћа ју. Ј. Д.

СТО ЧАР СТВО

Кон тро ла гове да

На тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва 
запо че ла је акци ја кон тро ле здрав стве ног 
ста ња гове да, пре ма пра вил ни ку о утвр ђи
ва њу про гра ма мера здрав стве не зашти те 
живо ти ња за ову годи ну. Вади им се крв 
ради испи ти ва ња на боле сти као што су 
бру це ло за и леу ко за, а ради се тубер ку ли
ни за ци ја, пре глед мле ка и вак ци на ци ја про
тив боле сти квр га ве коже и пла вог јези ка. 
Ово је про грам мера здрав стве не зашти те 
на осно ву пра вил ни ка Мини стар ства пољо
при вре де који се спро во ди сва ке годи не. 
Вак ци не је обез бе ди ло над ле жно мини стар
ство тако да је акци ја је бес плат на. Дома ћи
ни су у оба ве зи да при пре ме потреб ну доку
мен та ци ју за иден ти фи ка ци ју грла и сно се 
поло ви ну тро шко ва тубер ку ли за ци је, која 
по гове ду изно си 300 дина ра. Пре ма про це
на ма вете ри на р ских слу жби, на тери то ри ји 
ста ро па зо вач ке општи не посто ји око 2.200 
грла гове да и акци ја би тре ба ло да се завр
ши до кра ја окто бра. З. К.

ГАЛЕ РИ ЈА ЦЗК

Отво ре на
изло жбе на сезо на

У Гале ри ји ста ро па зо вач ког Цен тра за 
кул ту ру отво ре на је нова изло жбе на сезо
на. Сви љуби те љи сли кар ства јед ном 
месеч но има ће при ли ку да ужи ва ју у радо
ви ма ауто ра из општи не и око ли не, али и 
из вели ких гра до ва. Прва у низу ове годи не 
при ли ку да изло жи црте же доби ла је про
фе си о нал на сли кар ка из Бео гра да Јасна 
Нико лић која је до сада само стал но изла га
ла пре ко 20 пута у земљи и ино стран ству, а 
за пар дана изло жба која се нашла пред 
Ста ро па зов ча ни ма биће при ка за на и у Лон
до ну. Аутор ка је завр ши ла сли кар ство на 
Факул те ту при ме ње них умет но сти, ужа 

спе ци јал ност је фре ско сли ка ср тво, а про
фе си о нал но се уса вр ша ва ла и у обла сти 
кера мич ке скулп ту ре у Лон до ну. Живи и 
ради у Лон до ну и Бео гра ду, а добит ник је 
више награ да из обла сти аква ре ла и црте
жа. Изло жба је отво ре на до 28. сеп тем бра. 
Гале ри ја ста ро па зо вач ког Цен тра за кул ту
ру у децем бру ове годи не обе ле жи ће 15 
годи на посто ја ња. С. С.

НОВА ПАЗО ВА

Сајам при вре де
Општи на Ста ра Пазо ва и Реги о нал на 

при вред на комо ра Срем ског управ ног окру
га, на ком плек су спорт скорекре а тив них 
базе на у Новој Пазо ви орга ни зо ва ће 27. и 
28. сеп тем бра 12. Реги о нал ни сајам при
вре де. 

У окви ру Сај ма, пред став ни ци Поре ске 
упра ве одр жа ће интер ак тив ну ради о ни цу 
на тему Поре ска осло бо ђе ња по Зако ну о 
поре зу на дохо дак гра ђа на и Зако на о 
допри но си ма за оба ве зно соци јал но оси гу-
ра ње, која ће се при ме њи ва ти од окто бра 
ове годи не. Ова ради о ни ца биће место на 
којем ће при вред ни ци моћи да доби ју све 
потреб не инфор ма ци је о наја вље ним изме
на ма. 

ВОЈ КА

Ликов на коло ни ја

Током про те кле неде ље, од 6. до 9. сеп
тем бра, у Вој ки се одр жа ла 28. Ликов на 
коло ни ја „Космик арт  Љуби ша Марић”, 
јед на од нај ста ри јих ликов них коло ни ја у 
Вој во ди ни, па и у Срби ји. Ове годи не сим
бо лич них 28оро уче сни ка на исто толи ко 
дугој тра ди ци ји одр жа ва ња ликов не коло
ни је у Вој ки, од тога 11 уче сни ка који су по 
први пут узе ли уче шће, седам ака дем ских 
умет ни ка и три ваја ра.  Про грам четво ро
днев не коло ни је, поред насту па певач ких 
гру па, имао је и пра те ће садр жа је као и 
изло жбу ново на ста лих радо ва која је изло
же на послед њег дана коло ни је. На све ча
ном отва ра њу при су ство вао је пред сед ник 
општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић 
који је ујед но и отво рио четво ро днев ни про
грам коло ни је. Љ. Ј.

Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 
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Добро до шли ца
за мале прва ке

Поче так сеп тем бра као и сва ке 
годи не обе ле жи весе ла деч ја гра
ја испред шко ла, посеб но ђака 

прва ка који са нестр пље њем ишче ку ју 
свој први сусрет са школ ском клу пом и 
учи те љи цом. Тим пово дом 3. сеп тем бра 
је у све три основ не шко ле на тери то ри
ји пећи нач ке општи не при ре ђен при јем 
ђака прва ка, а добро до шли цу малим 
прва ци ма поже ле ли су и чел ни ци локал
не само у пра ве.

У Основ ној шко ли „Сло бо дан Бајић 
Паја“ у Пећин ци ма, пред сед ник мр Жељ
ко Трбо вић, зајед но са начел ни цом Оде
ље ња за дру штве не делат но сти Сне жа
ном Гагић и пред сед ни ком пећи нач ког 
Саве та месне зајед ни це Злат ком Јови
чи ћем, уру чио је малим прва ци ма при
год не покло не – тор бу за спорт ску опре
му напу ње ну школ ским при бо ром, какву 
су данас на поклон доби ли сви прва ци у 
општи ни Пећин ци.

Први човек пећи нач ке општи не поже
лео је прва ци ма добро до шли цу и том 
при ли ком рекао да је тај дан посеб но 
радо стан, како за њих, тако и за све ста
нов ни ке наше општи не.

– Сви зајед но дели мо радост – ви који 
пола зи те у први раз ред и чека те тре ну
так да сед не те у школ ске клу пе, и ми који 
види мо испред себе вас весе ле, насме ја
не и жељ не зна ња. Желим вам да добро 
учи те и поста не те вред ни људи, а ми смо 
ту да бри не мо о вама, од самог рође ња, 
пре ко шко ло ва ња до запо сле ња и осни
ва ња поро ди це. За сада се потру ди те да 
слу ша те сво је учи те љи це и роди те ље, а 
ми смо вам за успе шан старт при пре ми
ли прак тич не покло не, који ће вам кори
сти ти на почет ку школ ске годи не – рекао 
је Трбо вић.

У пећи нач ку основ ну шко лу, зајед но 
са под руч ним оде ље њи ма, ове годи
не упи са но је пето ро ђака прва ка више 
него про шле годи не, а како нам је рекао 
дирек тор ове шко ле Злат ко Мак си мо вић 

поно во има ју два оде ље ња првог раз ре
да.

– Заи ста сам пре сре ћан када видим 
пре пу но школ ско дво ри ште роди те ља и 
прва ка. Ове годи не упи са но је укуп но 98 
ђака прва ка, тако да смо их рас по ре ди ли 
у два оде ље ња. Надам се да им уче ње 
неће пред ста вља ти вели ки про блем и да 
ће се кроз уче ње и заба ви ти, с оби зом 
да од ове годи не има мо и неке нови не, 
упра во за прва ке, а све у циљу лак шег 
савла да ва ња гра ди ва. Нагла сак ће бити 
на про блем ској наста ви, пове зи ва њу 
садр жа ја из више пред ме та, као и на 
иску стве ном уче њу, тако да се наста ва и 
уче ње неће више сво ди ти на пуко набра
ја ње и мемо ри са ње чиње ни ца – изја вио 
је Мак си мо вић.

И у шима но вач кој Основ ној шко ли 
„Душан Јер ко вић Уча” ове годи не упи
са но је више прва ка него про шле годи
не, њих 71. Мали ша не је првог школ ског 
дана у цен трал ној шко ли у Шима нов
ци ма поздра вио пред сед ник мр Жељ ко 
Трбо вић који је зајед но са пред сед ни
ком Саве та месне зајед ни це Шима нов
ци Алек сан дром Ман ди ћем прва ци ма 
уру чио поклон паке те за успе шан старт 
шко ло ва ња.

Добро до шли цу прва ци ма у Основ ној 
шко ли „Душан Вука со вић Дио ген” у Купи
но ву поже лео је заме ник пред сед ни ка 
општи не Пећин ци Зоран Вој кић, који је 
зајед но са чла ном Саве та месне зајед
ни це овог насе ља Вуки цом Север уру чио 
мали ша ни ма поклон паке те са школ ским 
при бо ром. У купин ској шко ли, зајед но са 
под руч ним шко ла ма, ове годи не упи са но 
је 32 ђака прва ка, што је мање него про
шле годи не.

У све три основ не шко ле јуче су уче ни
ци од дру гог до четвр тог раз ре да изве ли 
при го дан про грам, како би сво јим новим 
дру га ри ма прва ци ма први дан шко ле 
учи ни ли што весе ли јим уз јасну пору ку 
коју носи песма „Деца су украс све та”.

Жељ ко Трбо вић са прва ци ма

АША ЊА

Изграђено деч је 
игра ли ште

У петак, 31. авгу ста,  је у Аша њи на Леди
на ма у Гво зде но вој ули ци отво ре но ново 
деч је игра ли ште на радост нај мла ђих Аша
ња ца, а зајед но са њима радост су поде ли
ли и Сини ша Ђокић пред сед ник Спорт ског 
саве за „Раз вој спор то ва“, Дејан Ђура ћис 
пред сед ник Саве та месне зајед ни це, Иван 
Бан ко вић одбор ник у Скуп шти ни општи не 
Пећин ци, чла но ви Саве та, као и број ни 
мешта ни.

Нови моби ли јар поста вљен је на про сто
ру пуном зеле ни ла, где се деца из овог кра
ја Аша ње нај че шће игра ју, а нови голи ћи и 
лоп те које је деци поде лио Сини ша Ђокић, 
обра до ва ли су посеб но деча ке.

– Ево као што смо и обе ћа ли, обра до ва
ли смо мали ша не у Аша њи, јер као што смо 
већ напо ме ну ли, жели мо да деца у свих 15 
насе ља наше општи не има ју јед на ке усло
ве за игру, дру же ње и спорт. Дра го ми је 
када видим децу у ово ли ком бро ју, насме ја
не и спрем не за игру – рекао је Ђокић.

Како нам је рекао Дејан Ђура ћис пред
сед ник Саве та, посто ја ла је вели ка потре ба 
за новим деч јим игра ли штем у овом кра ју 
Аша ње заи ста је била нео п ход на због вели
ког бро ја деце, а захва љу ју ћи одлич ној 
сарад њи са Спорт ским саве зом као и помо
ћи и раз у ме ва њу пећи нач ке локал не само
у пра ве, нај мла ђи Ашањ ци доби ли су нов 
про стор за игру и дру же ње.

Подигнута
биста Каме ном 

Пово дом сео ске сла ве у Аша њи 3. сеп
тем бра су поло же ни вен ци на спо мен обе
леж је палим бор ци ма и жртва ма фаши зма 
у овом насе љу, као и на ново по ста вље ну 
бисту народ ном херо ју из Аша ње Вла ди 
Обра до ви ћу Каме ном. Венац на спо мен 
обе леж је у пар ку Аша ње поло жио је Зоран 
Вој кић заме ник пред сед ни ка општи не 
Пећин ци у при су ству пред став ни ка Саве та 
месне зајед ни це овог насе ља, пред став ни
ка Удру же ња рат них вој них инва ли да и 
борач ких орга ни за ци ја, као и број них 
мешта на и уче ни ка основ не шко ле у Аша
њи.

Након пола га ња вен ца на спо мен обе
леж је жртва ма фаши зма, у цен тру насе ља 
све ча но је откри ве на биста и поло жен 
венац народ ном херо ју Вла ди Обра до вић 
Каме ном, која је укра де на пре пар годи на. 
Како нам је рекао Зоран Вој кић, био је то 
вели ки уда рац за Ашањ це који су вео ма 
поно сни на свог народ ног херо ја.

– Мешта ни Аша ње су заи ста тешко под
не ли неста нак бисте јер је вели ки народ ни 
херој Вла да Обра до вић Каме ни, по коме 
носи име и наша Пред школ ска уста но ва, 
упра во њихов мешта нин. Зато ми је посеб
но дра го да сам у при ли ци да са њима 
поде лим радост откри ва ња нове бисте и да 
зајед но ода мо почаст Каме ном – рекао је 
Вој кић.

Биста Вла ди Обра до ви ћу Каме ном 
поста вље на је на исто место где је била и 
прет ход на, испред згра де Саве та месне 
зајед ни це, а пре ма речи ма Деја на Ђура ћи
са пред сед ни ка Саве та вели ку захвал ност 
мешта ни и чла но ви Месне зајед ни це дугу ју 
пећи нач кој локал ној само у пра ви захва љу
ју ћи којој је биста Каме ног опет тамо где и 
тре ба да буде – у цен тру свог села.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Наста вак рада Шко ли це живо та
Општин ско веће Општи

не Пећин ци на сво јој 11. 
сед ни ци, изме ђу оста

лог дало је пози тив но мишље
ње на Ста тут Пред школ ске 
уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“, као и утвр ди ло пред
лог и одо бри ло сред ства за 
финан си ра ње вас пит не гру
пе при прем ног пред школ ског 
про гра ма у Кар лов чи ћу.

Како је обра зло жи ла начел
ни ца Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци Дра га на 
Крстић, у Кар лов чи ћу само 
јед но дете ове годи не поха
ђа при прем ни про грам, што 
је мање од бро ја пред ви ђе
ног Зако ном о фор ми ра њу 
вас пит не гру пе, те се самим 
тим дово ди у пита ње опста
нак при прем ног пред школ ског 
про гра ма у овом насе љу.

– С обзи ром да су наша 
насе ља мала и раз у ђе на, 
посто ји вели ки број вас пит них 
гру па са малим бро јем деце. 
Сва ка ко да нам је важно сва ко 
дете, те смо пре у зе ли на себе 
бри гу и о том јед ном дете ту у 
Кар лов чи ћу, јер жели мо да сва 

наша деца има ју јед на ке усло
ве за пред школ ским вас пи та
њем и обра зо ва њем. Нарав но, 
ова одлу ка је на неки начин и 
олак ши ца за роди те ље, који 
би у слу ча ју недо стат ка при
прем не гру пе мора ли дете да 
воде до нај бли жег места где 
посто ји оформ ље на гру па – 
рекла је Крстић.

На истој сед ни ци, чла но ви 
Општин ског већа су одо бри
ли сред ства за финан си ра

ње настав ка рада Шко ли це 
живо та у Доњем Товар ни ку, 
а како је обја сни ла начел ни
ца Крстић, про је кат Шко ли ца 
живо та зна чај но је допри нео 
да се у Доњем Товар ни ку 
већи број мар ги на ли зо ва не 
деце ста ро сти од три до пет 
и по годи на укљу чи у про грам 
раног пред школ ског обра зо ва
ња.

– За ову школ ску годи ну 
за поха ђа ње про грам ских 

актив но сти у окви ру Шко ли це 
живо та при ја ви ло се седам
на е сто ро деце, а како жели мо 
да омо гу ћи мо сва ком дете ту 
јед на ку шан су за рани раз вој, 
сма тра мо да шко ли ца тре ба 
да наста ви са радом. Тако
ђе, пећи нач ка Пред школ ска 
уста но ва пока за ла је кроз овај 
про је кат да је успе шна, те сва
ка ко да тре ба да има и нашу 
подр шку, као и до сада – изја
ви ла је начел ни ца Крстић.

Са сед ни це

ТШ „МИЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕША“

Нова школ ска годи на и нова одго вор ност
Тех нич ка шко ла „Милен ко Вер кић 

Неша“ у Пећин ци ма наста вља тра
ди ци ју ква ли тет ног обра зов новас

пит ног рада, дугу 40 годи на, а од школ
ске 2018/2019. годи не пећи нач ку сред њу 
шко лу ће води ти настав ник машин ске 
гру пе пред ме та Дани ло Теп ша, иза кога 
је пет на е сто го ди шње иску ство рада у 
наста ви у овој шко ли. Пре ма њего вим 
речи ма, један од њего вих циље ва, као и 
свих запо сле них, биће поди за ње угле да 
шко ле про мо ви са њем школ ских актив но
сти и пози тив них при ме ра добре прак се 
саме шко ле.

– Прво мора мо да се усред сре ди мо 
на ква ли тет. Желим да ово што посе ду

је мо подиг не мо на нај ви ши могу ћи ниво 
и тек тада, када иза на ли зи ра мо наше 
могућ но сти, људ ске и тех нич ке ресур се, 
раз ми шља мо о уво ђе њу нових обра зов
них про фи ла. Вели ку подр шку има мо и 
од пећи нач ке локал не само у пра ве, а на 
нама је, као и на деци да ради мо нај бо
ље што уме мо. У том сми слу, првен стве
но мислим да тре ба да се усред сре ди мо 
на кому ни ка ци ју са роди те љи ма осно ва
ца, да им поја сни мо које су то пред но сти 
наше шко ле. Пре све га мислим на бли
зи ну места ста но ва ња и мање тро шко ве 
за роди те ље, а оно што им ми може мо 
пону ди ти и што ће бити пред ност у одно
су на дру ге шко ле то је већа дисци пли на, 

већи сте пен без бед ност, већа одго вор
ност и ква ли тет ни је обра зо ва ње. То је 
оно на чему ћу инси сти ра ти, јер желим 
да моја деца сутра поха ђа ју нашу шко лу 
– пору чио је дирек тор Теп ша.

Тех нич ка шко ла у Пећин ци ма међу 
први ма у Срби ји је уве ла дуал ни систем 
обра зо ва ња, а одлич ну сарад њу са ком
па ни јом Бош исти че и дирек тор Теп ша, 
и дода је да ква ли тет обра зов ног кадра 
пећи нач ке Тех нич ке шко ле за инду
стриј ског меха ни ча ра спа да у нај бо ље у 
Срби ји.

– Мно ге шко ле нас кон так ти ра ју и 
тра же савет од нас, а наш инду стриј
ски меха ни чар спре ман је да одмах по 
завр шет ку шко ло ва ња поч не са радом у 
Бошу или некој дру гој ком па ни ји. Тако ђе, 
наша школ ска ради о ни ца је вео ма добро 
опре мље на и у њој уче ни ци поред прак
се има ју и тео ри ју са вежба ма, што је јако 
добро за њих, јер пре да ва ња нису моно
то на а уче ни цу су одмах у при ли ци да 
при ме не оно што су чули на часу – рекао 
је дирек тор Теп ша.

У први раз ред Тех нич ке шко ле ове 
годи не упи са ло се 83 уче ни ка, који ће 
се шко ло ва ти за чети ри раз ли чи та обра
зов на про фи ла – Тех ни чар меха тро ни
ке, Инду стриј ски меха ни чар, Трго вац и 
Финан сиј ски адми ни стра тор, а поред 
тога током тро го ди шњег и четво ро го ди
шњег шко ло ва ња обра зу ју се још елек
три ча ри, тури стич ки тех ни ча ри и меха
ни ча ри греј не и рас хлад не тех ни ке.

Поче ла школ ска годи на
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Овчар ски дани
у Лежимиру
Лежи мир је про те клог 

викен да пети пут за 
редом био сте ци ште 

свих љуби те ља ова ца, 
овчар ства и овчар ске тра ди
ци је, као и свих пут ни ка 
намер ни ка који су се у субо
ту, 8. сеп тем бра, заде си ли у 
овом фру шко гор ском селу. 
Овчар ски дани поста ли су 
тра ди ци о нал на мани фе ста
ци ја, која у Лежи мир сва ке 
јесе ни при вла чи све већи 
број људи широм Вој во ди
не. 

На ово го ди шњим Овчар
ским дани ма, иако, руку на 
срце, ова ца нешто и није 
било (све га неко ли ко), 
добар про вод и при јат но 
дру же ње нису изо ста ли, а 

чита ву мани фе ста ци ју упот
пу нио је богат кул тур но
умет нич ки про грам.

Мани фе ста ци ја је одр жа
на у орга ни за ци ји Удру же ња 
одга ји ва ча ова ца и коза 
Сир ми јум, а уз подр шку 
Аген ци је за рурал ни раз вој и 
покро ви тељ ство Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Овчар
ске дане ове годи не отво рио 
је помоћ ник гра до на чел ни ка 
за пољо при вре ду Зоран 
Нин ко вић. 

– Ова мани фе ста ци ја је 
зна чај на због раз ме не иску
ста ва, пози тив них и нега тив
них, веза но за раз вој ква ли
те та наших основ них ста да. 
Надам се да ће у будућ но
сти бити још посе ће ни ја и 

допри не ти раз во ју овчар
ства и сто чар ства у нашем 
кра ју – рекао је Нин ко вић.

 Пред сед ник Удру же ња 
одга ји ва ча ова ца и коза 
Сир ми јум, Лазар Сми ља нић 
изја вио је да је циљ ове 
мани фе ста ци је попу ла ри за

ци ја овчар ства и козар ства 
на Фру шкој гори и у чита вом 
Сре му. 

– Од овчар ства је живе ти 
тешко. Потреб но је систем
ско реше ње у овчар ству и 
козар ству. Као за гове да, 
потреб но је да се отво ри 

Изло жбе ни штан до ви

ОДР ЖА НИ ДАНИ ПАПРИ КЕ

Мири сно и уку сно бла го Рав ња

У нај мла ђем насе љу у Мачви, 
селу Рав њу, у неде љу 9. сеп
тем бра по дру ги пут је одр жа на  

мани фе ста ци ја Дани папри ке, у орга
ни за ци ји Удру же ња повр та ра Рав
њан ска капи ја, а уз подр шку Аген ци је 
за рурал ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца и Кан це ла ри је за мла де 
из Срем ске Митро ви це.

Рав ње је оду век било позна то по 

повр тар ству, а по папри ци је поста ло 
пре по зна тљи во. Може да се каже и 
да сва ка дру га кућа гаји папри ку, сто га 
су Рав њан ци одлу чи ли да овој повр
тар ској кул ту ри ука жу посеб ну част. 
Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца је, како је рекао 
дирек тор Петар Самар џић, пре по зна
ла зна чај ове мани фе ста ци је и уоп
ште рада овог удру же ња. По кон кур су 

Петар Самар џић
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јед на кла ни ца која ће кла ти 
и изво зи ти. Људи су поче ли 
да држе овце. Од када смо 
поче ли, пома ка има, али то 
још није довољ но – изја вио 
је Сми ља нић. 

Све то зар Бур ган ски из 
Чене ја, овчар који тре нут но 

гаји око 300 грла, један је од 
посе ти ла ца, који се сло жио 
са Сми ља ни ће вим речи ма, 
додав ши да је тре нут на 
ситу а ци ја у овчар ству јако 
лоша. 

– Види, испла ти ло би се 
када би нам испла ћи ва ли 

суб вен ци је како тре ба. Про
шле годи не сам тре бао да 
купим пре су за сено, а 
нисам. Нећу ни ове, ни сле
де ће годи не. Тржи ште ипак 
имам. Може се зара ди ти ако 
про да јеш при ват но. При ват
но узи мам 300 дина ра по 

кило гра му, јер живим бли зу 
гра да, а ина че су цене мно
го ниже – рекао је Све то зар 
Бур ган ски. 

Чита ву мани фе ста ци ју 
упот пу ни ли су изло жбе ни 
штан до ви про из во ђа ча 
раки је, меда, вина, сире ва, 
као и број них удру же ња 
жена, како из Лежи ми ра, 
тако и из окол них села. 

Пре ма речи ма Вере Сте
фан че вић из Удру же ња 
жена Спо ме нак из Лежи ми
ра, ово удру же ње ове годи
не орга ни зо ва ло је, у окви ру 
Овчар ских дана, и мани фе
ста ци ју Бакин кутак. 

– Изло жи ли смо ста рин
ске ства ри, које смо нашли 
чак и на тава ну. Пра ви ли 
смо ста рин ске кола че, али и 
ове модер ни је. Поред нас, 
уче ство ва ло је осам удру
же ња жена из окол них 
места, нашег ком ши лу ка. Ту 
су Чал ма, Дивош, Гргу рев ци 

Зоран Нин ко вић Све то зар Бур ган ски

су одо бре на сред ства за уна пре ђе ње 
њихо вог рада и један део сред ста ва 
је усме рен упра во на орга ни зо ва ње 
мани фе ста ци је. 

Наш зајед нич ки зада так, Аген ци је 
и рав њан ских повр та ра, је да ради мо 
на уна пре ђе њу чита вог овог узга ји
вач ког про гра ма, али и на афир ми са
њу и реги стра ци ји пре ра ђи вач ке 
делат но сти, као и брен ди ра њу про из
во да од рав њан ске папри ке, каже 
Самар џић.

Удру же ње повр та ра Рав њан ска 
капи ја је осно ва но про шле годи не. 
Бро ја ло је 14 чла но ва, док ове годи не 
има око педе сет чла но ва. 

 Жели мо да мани фе ста ци ја Дани 
папри ке поста не тра ди ци ја, пошто се 
ово село бави узго јем папри ке још од 
пре Дру гог свет ског рата. Зна чај мани
фе ста ци је је велик, јер овде дола зе 

људи који су заин те ре со ва ни за гото
ве про из во де, као и за саму кон зум ну 
папри ку, коју смо про шле годи не изво
зи ли. У селу папри ку гаји око сто кућа, 
на повр ши ни од  80 до сто хек та ра и 
искљу чи во се ради папри ка ајва ру ша. 
Цена је око 50 дина ра на вели ко, 
слич но као и про шле годи не иако је 
тада у целој земљи било мно го више 
папри ке.  То се није про ме ни ло, већ 
шестседам годи на се врти иста цена 
папри ке, око 40 до 50 дина ра по кило

гра му, комен та ри ше Милан Бучић, 
пред сед ник Удру же ња повр та ра Рав
њан ска капи ја.

Гене рал но су усло ви за про из вод
њу ове годи не лоши ји, таква је ситу а
ци ја и у целој Срби ји. У одно су на 
прет ход ну годи ну је било више пада
ви на, али су тем пе ра ту ре у одре ђе
ним дело ви ма годи на биле дале ко 
испод про се ка потреб ног за биљ ку 
која воли висо ке тем пе ра ту ре. КонСрђан Тана сић

Рав њан ке 
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и тако даље, јер са њима се 
нај ви ше дру жи мо – каже 
Вера Сте фан че вић. 

Међу број ним изло жбе ним 
штан до ви ма, посеб но се 
исти цао штанд са тра ди ци о
нал но при пре мље ним кози
јим сире ви ма Пољо при вред
ног газдин ства Кова че вић из 
Сусе ка.

– Наше газдин ство бро ји 
око 200 грла коза. Бави мо се 
про да јом мле ка и пре ра дом 
мле ка у кози је сире ве. Погон 
нам је тре нут но у изград њи 
и биће уско ро готов. Овде 
смо тре ћу годи ну за редом. 
Сва ке годи не је све више 
изла га ча, али мање сто ча ра. 
Овај посао се испла ти само 
ако имаш тржи ште. Мора се 
мно го ради ти на про мо ци ји и 
мар ке тин гу – рекао је Сима 
Кова че вић. 

За све гур ма не, оми ље ни 
део ове мани фе ста ци је 
било је так ми че ње у спра
вља њу овчи јег папри ка ша, а 

мирис доброг котли ћа ширио 
се над целим Лежи ми ром. 
Еки па Инди јан ци, по све му 
суде ћи нај мла ђа је међу 
свим, а већ годи на ма уна зад 
били су нај бо љи кува ри на 
Овчар ским дани ма. 

– Кува мо већ четвр ту сезо
ну, а две смо осво ји ли. Ово 
је лепа при ли ка да се мла ди 
људи дру же, а било би 
добро да их буде и још више 
– рекао је Инди ја нац Ђор ђе 
Павло вић, меша ју ћи котлић 
са дру гом Јова ном Пани ћем. 

Љуби те љи фол кло ра 
могли су да ужи ва ју у насту
пи ма број них фол клор них 
дру шта ва, међу који ма су се 
посеб но иста кле девој чи це 
из Фол клор ног ансам бла 
Мар тин ци, отво рив ши мани
фе ста ци ју тра ди ци о нал ном 
игром, а у драм ском делу 
про гра ма сво јим пер фор
ман сом публи ку је насме јао 
митро вач ки глу мац Вла ди
мир Бала шћак. 

Н. Мило ше вић
Ђор ђе Павло вић и Јован Панић

крет но гово ри мо о месе цу јуну, када је 
папри ка била у фази заме та ња пло да 
и интен зив ног раста и те ниске тем пе
ра ту ре нису одго ва ра ле. Резул тат 
тога су сма њен при нос и лош ква ли
тет, као и неки физи о ло шки поре ме
ћа ји.  У одно су на прет ход ну годи ну је 
било више ште то чи на и боле сти и уз 
сво анга жо ва ње про из во ђа ча, била је 
мала могућ ност за боље резул та те на 
тере ну. Неке про бле ме смо реши ли и 
успе ли да оства ри мо одре ђе ни при
нос и ква ли тет, и без обзи ра на све 

поте шко ће, успе ли смо да постиг не мо 
да ти пло до ви, какви год били, буду 
тех но ло шки исправ ни и да попу ла ци ја 
на кра ју има здра ву хра ну на  сто лу, 
што је нај ва жни је у целој при чи, каже 
Срђан Тана сић, дипло ми ра ни инже
њер зашти те биља. 

У окви ру мани фе ста ци је је орга ни
зо ва на и ликов на ради о ни ца на тему 
Иде мо у Афри ку да сади мо папри ку. 
Награ да за нај те жу папри ку, чија је 
маса изно си ла 320 гра ма, при па ла је 
Вален ти ни Васић.

Удру же ње уго сти тељ ских и тури

стич ких про фе си о на ла ца под нази
вом Бренд Бал ка на из Кузми на је 
било жири у так ми че њу за нај у ку сни ји 
ајвар, у ком је уче ство ва ло пет еки па 
- Рав њан ке из Рав ња, Црно бар ке из 
Црне Баре, Мачван ке из Глу ша ца, 
затим Кан це ла ри ја за мла де Срем ска 
Митр о ви ца и Аген ци ја за рурал ни раз
вој Гра да Срем ска Митр о ви ца. Побе
ди ле су Црно бар ке које су, поред 
ајва ра, на свом штан ду поно сно изло
жи ле раз не ком по те, слат ко, сиру пе и 
лике ре. 

Т. С.

Побед ни це Црно бар ке
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СРЕМ СКИ МИХА ЉЕВ ЦИ 

Ком ши ја извршио раз бој ништво
Седам де сет че тво ро го ди шња 

Вери ца Стан ко вић из Срем ских 
Миха ље ва ца код Пећи на ца, 

про на ђе на је у поне де љак 3. сеп тем
бра, у сво јој кући са 15 убод них рана 
од ножа. За ово кри вич но дело осум
њи чен је Милан Гајић (22) из овог села, 
који је ово  дело почи нио тако што је 
прво ста ри цу опљач као, па избо. 
Осум њи че ном је након саслу ша ња у 
Вишем јав ном тужи ла штву у Срем ској 
Митро ви ци, одре ђен при твор од 30 
дана. Ста ри ца која живи сама у Шима
но вач кој ули ци, нала зи се у Кли нич ком 
цен тру у Бео гра ду и после опе ра ци је 
се опо ра вља.

Дан након стра шног и крва вог раз
бој ни штва, мешта ни овог, до ско ра 
мир ног села, како су испри ча ли за 
наше нови не и даље су у стра ху. За 
Мила на кажу да је нека да био добро 
дете, али да су га сред ња шко ла и град 
убр зо про ме ни ли у лошег мом ка.

Уто рак попод не ништа се није раз
ли ко вао од прет ход них дана у Шима
но вач кој ули ци. Ком ши је су седе ле на 
клу па ма испред сво јих кућа и води ли 
раз го вор, али овај пут нису то биле 
уоби ча је не теме, већ рас пи ти ва ње за 
здрав стве но ста ње њихо ве Вери це, 
која се и даље нала зи у Кли нич ком 
цен тру у Бео гра ду.

 Чули смо да не при ма посе те, али 
да јој иде набо ље. Па ово је стра шно 
шта се деси ло, рет ко ко је од нас ноћас 
ока скло пио, сви смо се потре сли 
почи ње при чу јед на од ком ши ни ца 
настра да ле ста ри це, која ју је редов но 
посе ћи ва ла.

Мештан ке села, које не желе да им 
име на спо ми ње мо, још увек у стра ху, 
кажу да је тако сва ка од њих могла да 
буде мета.

 Има нас неко ли ко жена које живи
мо саме, муже ви су нам умр ли. У  ово 
лет ње вре ме само су нам ролет не спу
ште не, а про зо ри отво ре ни на кућа ма, 
тако је могао ући у било чију и повре
ди ти нас  при ча јед на од њих.

Милан, који је одав но познат поли
ци ји због разних кри вич них дела раз
бој ни штва, живи са оцем  Зора ном, за 

кога мешта ни  има ју само речи хва ле, 
као вред ног и чове ка који се цео живот 
мучи. 

Само неко ли ко тре ну та ка касни је и 
Зоран се поја вио, како изла зи из ауто
бу са са мла ђим  син чи ћем. Погну те 
гла ве ушао је у дво ри ште и после се 
није поја вљи вао, али ни ода зи вао на 
наше пози ве.

 Он ради као месар, мислим у Зему

ну, ко бри не о том малом дете ту док он 
ради, нико не зна. Само да и то дете 
не кре не лошим путем  са неве ри цом 
доба цио је један од ста ри јих жите ља 
овог срем ског места, које има бли зу 
700 ста нов ни ка.

Како су рекли Миха љев ча ни за наш 
лист, да први ком ши ја Дејан Мари ја но
вић није чуо вапа је несрећ не ста ри це, 
ко зна шта би било са њом.

 Она је тако избо де на побе гла у 
купа ти ло, закљу ча ла се и поче ла кроз 
отво рен про зор да дози ва у помоћ. Мој 
сино вац Дејан је то запо ма га ње чуо и 
одмах кре нуо, али док је он ушао у кућу 
Милан је већ побе гао. Жену су одве зли 
у бол ни цу и одмах позва ли поли ци ју 
која је сти гла вео ма брзо  пре при ча ва 
дра му, која се оди гра ла у поне де љак 
око три сата иза поно ћи, Ђор ђе Мари
ја но вић, Деја нов стриц.

С. Костић

РУМА

Уче ни ца поку ша ла да исе че вене
Само дан након почет ка нове школ

ске годи не, у ССШ „Бран ко Ради че
вић“ уче ни ца првог раз ре да Т.С. (15), 
смер моде лар оде ће, поку ша ла је да 
исе че вене оштрим пред ме том, веро
ват но жиле том. 

То се деси ло за вре ме вели ког 
одмо ра, а девој чи цу су у школ ском 
тоа ле ту нашле дру га ри це, које су 

оба ве сти ле раз ред ног ста ре ши ну и 
дирек то ра.

С обзи ром да је реч о уче ни ци 
првог раз ре да и самом почет ку школ
ске годи не, ђаци се још међу собом 
недо вољ но позна ју, тако да се не зна 
ни пра ви раз лог овог дога ђа ја.

По речи ма дирек то ра Мир ка Зрни
ћа, одмах се реа го ва ло, девој чи ци је 

пру же на помоћ, позва на Хит на слу
жба Дома здра вља и оба ве ште на 
поли ци ја, а потом и Школ ска упра ва 
Нови Сад и Мини стар ство про све те.

Девој чи ца је одве зе на у Општу 
бол ни цу у Срем ској Митро ви ци, а већ 
сутра дан, 5. сеп тем бра је отпу ште на 
из бол ни це и упу ће на на кућ но лече
ње. С. Џ.

Осум њи че ни за ово кри вич но дело, 
пре ма истра зи, ушао је у кућу тако 
што је раз био про зор, а лом ња ва 
про бу ди ла ста ри цу. Када га је угле да
ла рекла му је, да узме све паре, 
само да је не уби је, али јој је он 
задао 15 убо да ножем. Није позна то 
коли ко је нов ца узео.

Узео новац

Кућа повређене Верице Станковић



26 12. SEPTEMBAR 2018.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

Нови Кар лов ци, позна ти и као 
Сасе међу локал ним ста нов ни
штвом, насе ље је уда ље но 10 

кило ме та ра источ но од Инђи је. Назив 
Сасе, дале ко је позна ти је и више 
се кори сти као име за Нове Кар лов
це међу локал ним ста нов ни штвом. 
Тај нади мак доби ло је због пољ ског 
цве ћа сасе, којег у овом кра ју има у 
изо би љу. Ипак, име Нови Кар лов ци 
поти че из сре ди не 18. века када су 
насе ља ва ње овог под руч ја запо че
ли ста нов ни ци Срем ских Кар ло ва ца. 
Наи ме, дав не 1720. годи не због пре

тр пље не вели ке ште те у рату са Тур
ци ма, ста нов ни ци Срем ских Кар ло ва
ца под не ли су мол бу да им се усту пе 
пуста ре Сасе, Пазо ва и Јар ков ци. 
Исте годи не три кар ло вач ка тргов ца 
заку пи ла су тај про стор и насе ља ва
ње је могло да поч не.

Сасе је позна то и по бур ној исто ри
ји. У овом месту, опа са ном куку ру зи
ма, репом и сун цо кре ти ма, уста ше су 
1943. годи не поби ле десе ти не људи  
у цркви, на поду.  Саса ни су десе
так дана орга ни зо ва ли одма зду, али 
нема ју ћи више од неко ли ко ста рих 

пуша ка, исе кли су ста бљи ке сун цо
кре та и уз вели ку гра ју пре сре ли уста
ше из сусед ног Слан ка ме на и навод
но, на смрт их пре пла ши ли и оте ра ли. 
Оста ли су позна ти као Сун цо кре та-
шка чета. Како било, све ште ни ци се 
отад прав да ју, да нема тог сред ства 
за чишће ње и чет ке, који би могли да 
опе ру крв са цркве ног пода, па је он и 
данданас пре кри вен тепи хом.

Поред тога што ста нов ни ке овог 
села зову Ново кар лов ча ни и Саса ни, 
има ју они и тре ће име, а то је Мин
ђа ри. Али, ако тако назо ве те јед ног 

Село са три надим ка

НОВИ КАР ЛОВ ЦИ  

ОШ „Слободан Бајић Паја“, сеоска црква и Дом културе
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Саса ни на, он ће се сасвим сигур
но наљу ти ти. Њима тај нади мак не 
при ја, наро чи то кад се зна зашто им 
је доде љен. Кажу, кад су за вре ме 
Мари је Тере зи је допу сти ли да сино
ви једин ци не иду у вој ску, одјед ном 
су се сви Саса ни заки ти ли мин ђу ша
ма  вој во ђан ским обе леж јем за сина 
једин ца.

Када је у пита њу изглед села, он је 
типи чан  вој во ђан ски. Има две ули це 
„у крст“, са црквом и шко лом у цен тру, 
и окол ним ули ца ма које се секу под 
пра вим углом.

У самом цен тру села нала зи се 
школ ска згра да ста ра два века.

– Посто је ћа школ ска згра да подиг
ну та је 1911. годи не. За вре ме Дру
гог свет ског рата згра да је запа ље на, 
међу тим после рата је рекон стру и

са на, тако да је задр жа ла свој прво
бит ни изглед. У дана шње вре ме, 
инте зив ни је се ула жу напо ри да се 
згра да уре ди и што више оса вре ме
ни за наста ву – каже Сава Опа чић, 
дирек тор ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ у 
Новим Кар лов ци ма и дода је да згра
да има осам учи о ни ца, кухи њу и трпе
за ри ју, ради о ни цу за ТО, фискул тур ну 
салу и игра ли ште за мале спор то ве, 
на коме су поста вље ни рефлек то ри.

– Деца има ју при ли ку да се еду ку ју 
у добро опре мље ним про сто ри ја ма, 
а у скло пу школ ског дво ри шта има мо 
и парк. У шко ли је запо сле но 34 рад
ни ка, 25 у наста ви и 9 као ван на став
но осо бље, каже Опа чић и дода је да 
је та обра зов на уста но ва у току свог 
посто ја ња и рада, доби ја ла зна чај на 
при зна ња и награ де, како екип не тако 

и поје ди нач не, а које се одно се и на 
уче ни ке и на њихо ве вас пи та че.

А када завр ше основ не и сред ње 
шко ле, Саса ни одла зе на факул те те 
или оста ју у селу, посве ћу ју се пољо
при вре ди, која је основ на при вред на 
делат ност у овом инђиј ском насе
љу. Међу нај за сту пље ни јим рата р
ским кул ту ра ма су пше ни ца, куку руз, 
шећер на репа и сун цо крет.

Глав на кул тур на мани фе ста ци ја у 
насе љу је Срем ска пот ко ви ца, која 
се одр жа ва сва ке годи не на Мар ков
дан, 8. маја. Мани фе ста ци ја је так
ми ча р ског карак те ра и под ра зу ме ва 
уче шће више кате го ри ја запре ге – од 
јед но пре га до сед мо пре га. Уче сни ци 
су мно го број не узга ји вач ни це коња и 
ерге ле из целе Срби је.

М. Ђ.

Назив Сасе, дале ко
је позна ти је и више
се кори сти као име
за Нове Кар лов це
међу локал ним
ста нов ни штвом.
Тај нади мак доби ло 
је због пољ ског цве ћа 
сасе, којег у овом кра ју 
има у изо би љу. Ипак, 
име Нови Кар лов ци 
поти че из сре ди не
18. века када су
насе ља ва ње овог
под руч ја запо че ли 
ста нов ни ци Срем ских 
Кар ло ва ца
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

При пре ме за греј ну сезо ну

У раз го во ру са про дав ци ма огре ва на митро вач ком кван та шу, сазна ли смо да се 
тре нут на цена огрев ног дрве та кре ће од пет до шест хиља да дина ра по метру куб
ном, у зави сно сти од врсте и ква ли те та дрве та. Цене угља кре ћу се од 10.000 дина ра 
по тони па нада ље, а пакет бри ке та од 10 кило гра ма кошта око 250 дина ра

Лет њи дани већ пола ко про ла зе, 
а с обзи ром на то да нас је 
зима про шле годи не изне на ди

ла већ у окто бру, људи већ пола ко 
раз ми шља ју о при пре ма ма за пред
сто је ћу греј ну сезо ну. При се ћа ња 
ради, упр кос томе што је прет ход на 
зима била при лич но бла га, сезо на 
гре ја ња ипак је тра ја ла дуго. Тем пе
ра ту ре нису биле екс трем но ниске, 
али је потре ба за гре ја њем посто ја ла 
и у мар ту. 

Мно ги гра ђа ни, који нису оче ки ва ли 
ова ко дугу греј ну сезо ну, а који се гре
ју на чвр сто гори во, током чита ве 
зиме мора ли су да доку пљу ју огрев, а 
они који се гре ју на гас или стру ју, 
дужи пери од има ли су мало веће 
рачу не. Једи но они ма који се гре ју  
на топло вод, пре ко мре же ЈКП Топли
фи ка ци ја, чита ве годи не је исто, јер 
се гре ја ње током целе годи не пла ћа. 

О томе како теку при пре ме за пред
сто је ћу греј ну сезо ну, раз го ва ра ли 
смо са дирек то ром ЈКП Топли фи ка
ци ја Слав ком Сла до је ви ћем. Пре ма 
њего вим речи ма, ово пред у зе ће са 
при пре ма ма за сле де ћу греј ну сезо ну 

поче ло је одмах по завр шет ку про
шле. 

– Прву фазу ремон та смо завр ши
ли до 1. јула, а по дола ску са колек
тив них годи шњих одмо ра кре ће мо у 
дру гу фазу и изво ди мо радо ве на 

дело ви ма топло во да који су про шле 
годи не уоче ни као сла ба тач ка. Тре
нут но се изво де радо ви у насе љу 
КПдом, где се врши ком плет на заме
на топло вод не мре же. То ради мо 
пар ци јал но сва ке годи не, а тре нут но 
смо на 60 одсто завр ше них радо ва. 
Када је реч о топло во ду у гра ду, тре
нут но ради мо на поте су испод Спо
мен гро бља. Након тога мора мо да 
завр ши мо радо ве код Спорт ског цен
тра, где смо има ли цуре ње про шле 
годи не. Ми насто ји мо да завр ши мо 
све радо ве до 10. сеп тем бра, а од 
тада до 20. сеп тем бра пуни ће мо 
систем водом и бажда ри ти га. Надам 
се да ћемо до 25. сеп тем бра бити 
спрем ни за наред ну греј ну сезо ну, јер 
смо поу че ни иску ством од прет ход
них годи на када смо са греј ном сезо
ном почи ња ли и пре 15. окто бра. 
Хлад не про бе кре ћу већ од 20. сеп
тем бра, а што се топлих тиче, ако 
уђе мо у греј ну сезо ну, онда након 
њих одмах наста вља мо са гре ја њем 
– рекао је Слав ко Сла до је вић. 

Сла до је вић је још додао да је 
потро шња топлот не енер ги је про шле 

ЦЕНЕ ДРВА НИЖЕ У ОДНОСУ НА ПРОШЛУ ГОДИНУ: Момир Петро вић

СПРЕМНИ ЗА НАРЕДНУ СЕЗОНУ ДО
25. СЕПТЕМБРА: Слав ко Сла до је вић
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О томе на који начин се гре ју, и 
коли ко им се то током годи не испла ти, 
раз го ва ра ли смо са про ла зни ци ма у 
Срем ској Митро ви ци. 

Вери ца Љахо вић: С обзи ром на то 
да сам сама, гре јем се на ТА пећ. 
Нисам често кући, деца су ми ван 
Митро ви це, па ми је тако нај лак ше. 
Имам дво та риф ну стру ју, па ми је то 
једи ни спас. Мада, када су вели ки 
мину си, морам да палим пећ и пре ко 
дана, некад се мало боље обу чем, 
покри јем, па се пре гу ра.

Све то зар Тешан кић: Гре јем се на 
чвр сто гори во. Код нас се зна, ложиш 

шта имаш. Имам сво ја дрва са села, 
мало чоко ва, па се пре гу ра. Дрва се, 
када се купу ју, кре ћу око петшест 
хиља да дина ра, што није скроз јеф ти
но. Ја имам добру пећ, тако да можеш 
да ложиш шта год.

Мил ка Ђор ђић: Гре је мо се на гас, 
па нам рачу ни сти жу по потро шњи. У 
дво соб ном ста ну нас пре ко зиме 
кошта око седамосам хиља да дина
ра. Пошто живим и у Холан ди ји, па 
упо ре ђу јем цене, могу рећи да су 
режи је овде мно го ску пље. 

Ђур ђи ца Мали шић: Гре јем се на 
цен трал но гре ја ње, што ме иза ђе 

5.720 дина ра за дво со бан стан пре ко 
целе годи не. Када се пре ра чу наш, 
нешто је можда мало и јеф ти ни је, али 
је ова ко нај ком фор ни је, а могу и да 
кажем да нас при лич но добро гре ју. 

Љуба Бабић:  Моја згра да је добро 
изо ло ва на, а ина че се гре јем на стру
ју, на под но гре ја ње. Тро шко ви зави се 
од потро шње, не могу да се жалим. 
Мени увек зими буде топло. 

Еди Тајм: Ми се кући гре је мо на 
гас. Успе ва мо да се угре је мо, али 
потро шња у зим ском пери о ду буде 
доста већа. Ипак тре ба загре ја ти целу 
кућу.

Како се гре ју Митров ча ни?

Вери ца Љахо вић, Све то зар Тешан кић, Мил ка Ђор ђић, Ђур ђи ца Мали шић, Љуба Бабић и Еди Тајм

сезо не била нешто већа него ина че, 
иако је зима била топли ја. 

– Зима је дуже тра ја ла и греј на 
сезо на је поче ла рано. Ништа нам 
није ишло на руку, али нисмо има ли 
ника квих про бле ма са испо ру ком 
топлот не енер ги је, нити пре ки да у 
испо ру ци – закљу чу је Слав ко Сла до
је вић. 

Ина че, што се тиче гре ја ња пре ко 
ЈКП Топли фи ка ци ја, већи на кори сни
ка нема угра ђен кало ри ме тар, па 
тако током целе годи не пла ћа исту 
цену гре ја ња. Они који има ју угра ђен 
кало ри ме тар, а који се угра ђу је на 
зах тев кори сни ка, током пери о да ван 
греј не сезо не пла ћа ју само фик сну 
осно ву, док се вари ја бил ни део, који 
се рачу на по потро шњи, не пла ћа 
уко ли ко потро шње нема. Тако, када 
се упо ре де цене, кори сни ци ЈКП 
Топли фи ка ци ја који нема ју кало ри
ме тар, за гре ја ње про сеч ног дво соб
ног ста на месеч но издва ја ју од 5.500 
до 6.000 дина ра. 

Када је о гре ја њу на гас реч, у ЈП 
Сремгас рекли су нам да ово пред у
зе ће током целе годи не одр жа ва сво
ју мре жу, јер се гас не кори сти само 
за гре ја ње, тако да њего ва потро шња 
посто ји током целе годи не. Тако ђе, 
тро шко ви гре ја ња, а и уоп ште, потро
шње гаса, вари ја бил ни су. Они који су 
ште дљи ви и који не про во де мно го 
вре ме на код куће, гре ја њем на гас 
могу да уште де мањом потро шњом, 
али веће поро ди це које има ју већу 
греј ну повр ши ну и већу потре бу за 

гре ја њем за рачун за гас месеч но 
могу издво ји ти и до 15.000 дина ра, а 
нека да и више. 

Што се тиче гре ја ња на елек трич ну 
енер ги ју, они који се уз дво та риф ни 
бро јач гре ју на тер мо а ку му ла ци о ну 
(ТА) пећ, могу доста да уште де у зим
ским дани ма, јер пећ пуне по нижој 
тари фи, а потом се могу гре ја ти и цео 
дан. Међу тим, уз јед но та риф ни бро
јач, гре ја ње на стру ју може бити 
папре но за џепо ве потро ша ча. 

Вели ки број Митров ча на, посеб но 
они који живе у кућа ма, гре је се на 
чвр сто гори во, било то на сме де ре
вац, кра љи цу, маг му или каље ву пећ. 
У раз го во ру са про дав ци ма огре ва на 
митро вач ком кван та шу, сазна ли смо 
да се тре нут на цена огрев ног дрве та 
кре ће од пет до шест хиља да дина ра 
по метру куб ном, у зави сно сти од 
врсте и ква ли те та дрве та. Цене угља 
кре ћу се од 10.000 дина ра по тони па 
нада ље, а пакет бри ке та од 10 кило
гра ма кошта око 250 дина ра. Већи на 
оних који се гре ју на чвр сто гори во, 
због ква ли те та, чисто ће и кало рич не 
вред но сти, бира дрво, нај че шће 
букву, па је зато про да ва ца дрве та и 
нај ви ше. 

Момир Петро вић из Малог Звор ни
ка један је од про да ва ца дрве та на 
митро вач ком кван та шу. 

– Про да јем букву, граб, цер, углав
ном твр до дрво. Цена за метар куб ни 
је 5.500 дина ра. Сла же мо на земљи 
и тру ди мо се да пре ма људи ма увек 
буде мо корект ни. Про да ја је сада још 

увек сла ба, али поло ви ном сеп тем
бра оче ку је мо да кре не боље. У 
одно су на про шлу годи ну потра жња 
је мала, а и цене су ниже. Народ 
нема пара. Оче ку је мо да ће касни је 
про да ја кре ну ти, а, ако буде као про
шле годи не, људи ће веро ват но и 
доку пљи ва ти огрев – каже Момир 
Петро вић. 

Ако се узме у обзир да је за гре ја ње 
про сеч не дво соб не куће потреб но 
купи ти око 10 мета ра твр дог дрве та 
годи шње, гра ђа ни који се гре ју на 
дрва годи шње ће мора ти да издво је 
око 55.000 дина ра, што је, када се 
поде ли, око 4.500 дина ра месеч но, 
нешто повољ ни је од топло во да или 
гре ја ња на гас. 

Када се упо ре де сви обли ци гре ја
ња, немо гу ће је изву ћи закљу чак о 
томе шта је повољ ни је. Једи но је код 
гре ја ња пре ко ЈП Топли фи ка ци је 
сигур но да ће кори сни ци током чита
ве годи не издва ја ти отпри ли ке исти 
износ, а, што се свих оста лих начи на 
гре ја ња тиче, потро шња може да 
вари ра у зави сно сти од изо ло ва но
сти стам бе ног про сто ра, поло жа ја 
ста на у згра ди, дужи не зиме, ште
дљи во сти и слич но. Било како било, 
за наред ну греј ну сезо ну при пре ме су 
уве ли ко већ поче ле, а надај мо се да 
су се сви они који се гре ју на чвр сто 
гори во овај пут добро обез бе ди ли, и 
да их неће сна ћи про шло го ди шња 
ситу а ци ја у којој се у сред зиме деша
ва ло да оста ну без огре ва. 

Н. Мило ше вић
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ПОРО ДИЧ НИ МОМЕН ТИ: У НАШЕ ВРЕ МЕ ТОГА НИЈЕ БИЛО  

Шта ће им те игра о ни це?

Деч ји рођен дан је један 
од нај срећ ни јих дана у 
годи ни у сва кој поро ди

ци, али роди те љи ма ујед но и 
вре ме за бла гу гла во бо љу 
због разних пла но ва и при
пре ма које прет хо де вели ком  
дану. У зави сно сти од орга ни
за ци је као и ускла ђе но сти 
бро ја гости ју са вели чи ном 
стам бе ног про сто ра и нарав
но   рас по ло жи вих финан сиј
ских сред ста ва, рођен дан 
вашег чеда може да буде и 
мала ноћ на мора, пого то во 
ако сте запо сле на мама са 
јед ним сло бод ним даном у 
неде љи и ради те по сме на ма. 

Зато су деч је игра о ни це –
ро ђен да о ни це делат ност у 
екс пан зи ји чије услу ге роди
те љи радо кори сте како би 
оку пи ли поро ди цу и при ја те
ље и про сла ви ли диван дан  
свог нај дра жег бића.

Шарен про стор, по могућ
но сти са дво ри штем, пре пун 
разних рекви зи та за игру који 
се заку пи на неко ли ко сати је 
ино ва ци ја која је про ме ни ла 
појам  про сла вља ња деч јих 
рођен да на. Деца могу да 
ужи ва ју у игра њу, ска ка њу, 
пен тра њу, а роди те љи да се 
посве те сво јим гости ма.

Пред но сти рођен да о ни ца 
су раз не.  Пре за у зе ти роди те
љи има ју на рас по ла га њу већ 
при пре мљен, укра шен и деци 
инте ре сан тан енте ри јер без 
каба стог наме шта ја и деко ра
тив них пред ме та,  док ком
фор омо гу ћа ва оку пља ње 
број них дра гих људи које код 
куће нај че шће не бисте могли 
да позо ве те у исто вре ме, 
нерет ко ни истог дана. 

 У дана шње вре ме игра о
ни це су спас за роди те ље 
због недо стат ка вре ме на за 

при пре му и орга ни за ци ју. 
Сва ки рођен дан наше деце 
тако про сла вља мо, наро чи то 
због тога што су у зим ском 
пери о ду. Тамо им је мно го 
инте ре сант ни је и чешће иду 
на рођен да не који су орга ни
зо ва ни у игра о ни ца ма, каже 
Ива на Марек из Срем ске 
Митро ви це.

 Већи ну игра ча ка и рекви
зи та као што су трам бо ли на, 
тобо ган, лави ринт, базен с 
лоп ти ца ма,  деца нема ју код 
куће, због чега су врло мале 
шан се да ће се кошка ти међу 
собом и гур ка ти из чисте 
доса де, што је деч ја оми ље
на инстант заба ва. 

 Сла ви мо у игра о ни ци зато 
што је деци тај про стор инте
ре сант ни ји од кућ не вари јан
те. Сви ђа ми се како је све 
при ла го ђе но дечи јем узра сту 
и ани ма то ри су ми добра иде

ја, али не допа да ми се што 
има видео игри ца, зато што је 
то вре ме за дру же ње и игру, 
при ме ћу је Сла ђа на Мали шић 
из Срем ске Митро ви це.

 У нашем  гра ду има пре ко 
десет рођен да о ни ца, а суде
ћи по пре по ру ка ма кад маме 
пове ду раз го вор изме ђу себе 
и тер ми ни ма који мора ју да 
се резер ви шу и по неко ли ко 
неде ља уна пред  наро чи то 
кад су викен ди у пита њу, 
рекло би се да је то уно сан 
посао. 

Већи на игра о ни ца гаран ту
је пот пу ну без бед ност деце: 
попу лар ни лави ринт  за 
пења ње и про вла че ње је 
оиви чен мре жом и обло жен 
меким стру ња ча ма, док уз 
трам бо ли не углав ном сто ји 
оба ве ште ње о огра ни че ном 
број деце која у исто вре ме 
сме ју да је кори сте. Без обзи

Ива на Марек Сла ђа на Мали шић Јеле на Руприх Сла ђа на Мир че та
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ра на све мере, могућ ност 
повре де увек посто ји, као и у 
соп стве ном дому, чега би 
роди те љи тре ба ло да буду 
све сни  у сва ком тре нут ку. 
Може се рећи да зна ју пра ви
ла пона ша ња и да их се при
др жа ва ју.

По ула ску у рођен да о ни цу, 
у којој је сла вље у току, први 
поглед на раз и гра ну пачур ли
ју која уз цику и ври ску трчи и 
ска че сву да нао ко ло, руме
них обра за и коси це мокре од 
зно ја, може да вас пре пад не 
и оста ви ути сак пот пу ног 
одсу ства кон тро ле, али ситу
а ци ја је  дру га чи ја. Они се, 
запра во, само добро заба
вља ју и кори сте све пред но
сти тере на на ком се неће 
деси ти да ком ши ја, у јед ном 
тре нут ку, заку ца на вра та и 
опо ме не да се гала ма сти ша. 
Не тре ба кри ви ти ни ком ши је 
који има ју пра во на свој мир и 
тиши ну исто коли ко и деца 
има ју пра во да буду буч на. 

Тре ћи рођен дан сво је 
кћер ке никад нећу забо ра ви
ти због демо ли ра ног ста на, 
више днев ног спре ма ња и 
бри са ња разно ра зних тра го
ва хра не и оти са ка прсти ћа 
који су се нала зи ли на мести
ма где нико не би поми слио 
да су доспе ли. Наред не годи
не, за четвр ти рођен дан, већ 
сам била оду ше вље на игра о
ни ца ма, излу ду јеш се с децом 
два три сата,  а кућа оста не у 
савр ше ном ста ну, комен та ри
ше Јеле на Руприх из Руме.

Иако у већи ни игра о ни ца 
посто ји одво јен кутак за роди
те ље и њихо ве госте, где 
могу на миру да да про ве ду 
пар сати у дру же њу док се 
деца игра ју, не тре ба забо ра
ви ти да је деч ји рођен дан 
поро дич ни моме нат и да 
деца ужи ва ју када су им 
роди те љи, бака, дека  ко год 
био орга ни за тор рођен да на 
актив ни саи гра чи:  Деца су 
пре срећ на кад одра сли са 
њима ђуска ју, или кад се 
уком би ну ју да игра ју зајед но 
фуд бал или били јар. То је, 
запра во, оно што им пуно 
зна чи! Није им важно ни 
послу же ње, да ли су то сен
дви чи, кифли це или пица, 
нити да ли ће тор та бити 
купов на или пра вље на, а 
фигу ри ца на тор ти ску па, то 
им је пот пу но небит но. Бит на 
је та радост дете та  док му 
пева ју Данас нам је диван 
дан и кад уга си све ћи це, која 
се јасно види у очи ма без 
обзи ра да ли сла вље ник има 
три или два на ест годи на, 
каже за М нови не  Сла ђа на 
Мир че та, вла сни ца рођен да
о ни це из Срем ске Митро ви
це.

Т. С.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Књи жев на коло ни ја
Дру га Књи жев на коло

ни ја Рума 2018. биће 
одр жа на од 10. до 14. 

сеп тем бра – саоп штио је на 
кон фе рен ци ји за нови на ре, 
која је одр жа на 6. сеп тем бра 
дирек тор Град ске библи о те ке 
„Ата на си је Стој ко вић“ Жељ ко 
Сто ја но вић. 

Дакле, када овај број буде 
на кио сци ма, Књи жев на коло
ни ја ће запо че ти, а орга ни зу
ју је Град ска библи о те ка, уз 
помоћ Народ не библи о те ке 
Срби је и локал не само у пра
ве, као гене рал ног покро ви
те ља.

Селек то ри ово го ди шње 
Књи жев не коло ни је, Ласло 
Бла шко вић, управ ник Народ
не библи о те ке и Жељ ко Сто
ја но вић, су ода бра ли шест 
ства ра ла ца који сво јим дело
ва њем допри но се афир ма ци
ји књи жев не речи. 

То су књи жев ни ца Љуби
ца Арсић, песни ки ња Кајо ко 
Ама са ки, есе ји ста Вла ди
мир Копицл, песник Мио драг 

Марин ко вић, дирек тор и вла
сник Изда вач ке куће „Архи пе
лаг“ Гој ко Божо вић и песник 
Сло бо дан Зуба но вић,  једи
ни уче сник про шло го ди шње 
коло ни је. Поно во је у Руми, 
зато што је уред ник збор ни ка 
са прве коло ни је, који ће се 
про мо ви са ти ове годи не.

 – Уче сни ци ће бити сме

ште ни у Бор ков цу, а биће 
гости у Пећин ци ма, Инђи ји, 
Ста рој Пазо ви, посе ти ће мо и 
мана сти ре Грге тег и Вели ку 
Реме ту, потом ћемо госто ва
ти у Шап цу. Послед њег дана 
коло ни је биће и при јем у 
Град ској кући, а пре да ће мо и 
неко ли ко збор ни ка Архи је реј
ском наме сни штву рум ском, 
а потом и књи жев но вече у 
Руми – каже Жељ ко Сто ја но
вић.

Наи ме, у збор ни ку се нала
зи при лог о епи та фу у крип ти 
Грч ке цркве, посве ћен Вери 
Мак си мо вић, који је напи сао 
Лаза Костић, а овај пода так се 
не нала зи до сада, ни у јед ној 
њего вој библи о гра фи ји.

 У окви ру тог рада је обу
хва ће на и свод на фре ска 
Вас кр се ње у истој крип ти,  
рад Уро ша  Пре ди ћа, што је 
једи на свод на фре ска коју је 
он ура дио. 

Тре ба иста ћи да књи жев на 
коло ни ја, сем у Руми, посто ји 
још само у Сиће ву. С. Џ.

Жељ ко Сто ја но вић

СРЕМ СКА ОАЗА

Митров ча ни има ли
нај бо љи улов

На два на е стом екип ном так ми че њу 
у пеца њу на језе ру Срем ска оаза у 
Субо ти шту, завр ше ном у неде љу, 9. 

сеп тем бра, девет тро чла них еки па је за три
де сет сати так ми че ња уло ви ло укуп но 300 
при ме ра ка шара на и 50 при ме ра ка аму ра 
укуп не тежи не 1.186,99 кило гра ма, а како су 
рекли рибо лов ци – ни дру же ње није ома ну
ло.

Нај ве ћи удео у уло ву оства рио је Карп тим 
Пија ни шаран из Срем ске Митро ви це који је 
уло вио 186,67 кило гра ма и тако осво јио убе
дљи во прво место. Тако ђе, Митров ча ни, који 
су се овог викен да први пут так ми чи ли на 

језе ру Срем ска оаза, уло ви ли су и нај ве ћег 
шара на тешког 9,82 кило гра ма и тако осво
ји ли и награ ду за нај ве ћи улов, али и награ
ду за нај ма њи улов упе цав ши нај ма њу рибу 
тешку све га 1,64 кило гра ма.

Дру го место осво јио је Карп тим Гво зде
на папри ка из Бре ста ча са 168 кило гра ма 
уло вље не рибе, док је тре ће место при па ло 
Карп тиму Доњи Срем из Пећи на ца који је 
уло вио укуп но 138 кило гра ма.

Након уру че ња награ да дру же ње је наста
вље но на руч ку, који је за све уче сни ке при
ре дио орга ни за тор так ми че ња Удру же ње 
рибо ло ва ца Доњи Товар ник.

Нај ве ћи шаран
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Кућа првог митровачког 
штампара и издавача Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Мало се зна да је кућа у ули ци Кра
ља Петра Првог бр. 19, кућа 
првог митро вач ког штам па ра и 

изда ва ча Кон стан ти на Тру ми ћа. Било је 
то за сво је вре ме, изу зет но лук су зно 
зда ње, гра ђе но 1877. годи не, како сто ји 
на капи ји од кова ног гво жђа са ини ци ја
ли ма овог добро сто је ћег митро вач ког 
адво ка та. Тру мић је био осни вач прве 
штам па ри је у гра ду, али и изда вач, 
покре тач, уред ник и вла сник првих нови
на у Митро ви ци и међу при ма у Сре му. 
Био је то лист Фру шка горалист за 
народ ну при вре ду, поу ку и заба ву, а 
неду го после и његов дода так, хумо ри
стич ки лист Зоља. Да је овај лист за 
шалу и заба ву, штам пан ћири ли цом на 
осам стра на, био изу зет но попу ла ран 
међу чита о ци ма, све до чи и пода так да је 
изла зио редов но неко ли ко годи на.

Као родо на чел ник штам пар ства и 
нови нар ства у гра ду, отво рио је штам
па ри ју, под нази вом Народ на штам па-
ри ја Кон стан ти на Тру ми ћа у помоћ ним 
згра да ма (касни је пре тво ре не у ста но
ве) и под ру му веле леп не куће, где су се 
нала зи ле штам пар ске маши не. У неком 
од поме ну тих обје ка та нала зи ло се 
уред ни штво првих нови на, које су осно
ва не 1878. годи не, чиме је запо че та ера 
штам пар ства у гра ду и шире. Штам па
ри ја је била мати ца свих буду ћих штам
па ри ја у Сре му које су се убр зо раз ви ле. 
Већ наред не годи не, Тру мић отва ра 

фили ја ле сво је штам па ри је у Руми 
(Прва срем ска штам па ри ја Кон стан-
ти на Тру ми ћа) и Вин ков ци ма (штам па
ри ја Мили вој Тру мић). Штам пар ска 
делат ност је у екс пан зи ји и пра ти је све 
већи зна чај нови на и дру гог штам па ног 
мате ри ја ла у више стра нач ком поли тич
ком живо ту, који се нагло раз вио кра јем 
19. века. У јед ном огла су из јула 1878. 
вла сник штам па ри је, Кон стан тин Тру
мић, оба ве шта ва гра ђан ство да ново о
сно ва ни завод (штам па ри ја) има нај но-
ви је кон струк ци је брзо стро ја и мно
штво нових и нај у ку сни јих сло ва, те да 
ће поред изда ва ња нови на, врши ти и 
услу ге штам па ња кален да ра, обја ва, 
фор му ла ра, позив ни ца за бало ве и 
бесе де, ценов ни ке и ковер те, као и дру
ги штам па ни мате ри јал. Нара сла потре
ба за штам па ним мате ри ја лом, као што 
су бро шу ре са стра нач ким про гра ми ма, 
нови не, листо ви, цркве не књи жи це и 
разно вр сна послов на штам па, усло ви ли 
су све раз гра на ти ју штам па р ску делат
ност у гра ду. Исто ри чар Радо мир При
ца, у тек сту који се бави поче ци ма 
штам пе у гра ду, наво ди поред Кон стан
ти на Тру ми ћа и дру ге митро вач ке штам
па ре, међу који ма су нај по зна ти ји Паја 
Бола но вић, Нико ла Гамир шек, Сте ван 
Цај сбер гер (књи го ти ска ра), Лука Топа
ло вић и Иса Вели ка но вић. Зани мљи во 
је да је одмах по осни ва њу Вели ке 
земаљ ске казни о не (18951899) поче ла 

са радом и њена вла сти та штам па ри ја.
Кон стан тин Тру мић се досе ља ва из 

Вин ко ва ца 1877. годи не, где се тако ђе 
бавио изда ва њем нови на од 1864. годи
не и изда вао лист Народ њак. По дола
ску у Митро ви цу купу је велик плац и 
гра ди ком плекс кућа, у које спа да улич
на поду жна згра да са ајнфор том, у дво
ри шном делу вели ка згра да са рас ко
шним пор ти ком на сту бо ви ма и ајнфор
том са стра не на коју се насла ња ју 
помоћ не про сто ри је. Помоћ не згра де су 
јед ним делом укра ше не дрве ном веран
дом, карак те ри стич ним дрве ним кал ка
ном изнад ула за и зани мљи вом дрво ре
зба ри јом у пот кров ном вен цу. Испред 
дво ри шне згра де посто ја ла је фон та на, 
а њени оста ци су се још увек могли 
виде ти после рата, пре него што је 
демон ти ра на и укло ње на, одав но више 
не слу же ћи прво бит ној свр си. Још су 
видљи ви тра го ви нека да бога те и рас ко
ше фаса де овог објек та по типу град ске 
виле са укра сним тре мом на ула зном 
делу зда ња, који доми ни ра не само 
овим једин стве ним објек том, него и 
целим дво ри штем, у чијем цен тру се 
кућа нала зи. Њега кра си вели ки чео ни 
тим па нон, који лежи на архи трав ној гре
ди и који целом зда њу даје мону мен та
лан, кла си чан изглед, у чијем сре ди
шњем делу се нека да нала зио рељеф ни 
украс. Нажа лост, без сачу ва них пода та
ка, данас може мо само да прет по ста ви
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мо да је реч о амбле му или грбу, који 
ука зу је на делат ност њеног вла сни ка. 
Шест сту бо ва зида них циглом и омал те
ри са них, има ју на коринт ским капи те ли
ма укра се са гла ва ма анђе ла. У пот кров
ном вен цу се нала зе спе ци фич ни фло
рал ни укра си, чији су моти ви на решет
ка ма за затва ра ње таван ских про зо ра 
поно вље ни у архи тек тон ској пла сти ци 
на пор ти ку зда ња. Про зо ри су у гор њем 
делу укра ше ни фло рал ном деко ра ци
јом, а иста, или слич на деко ра ци ја је 
нај ве ро ват ни је посто ја ла и на улич ној 
фаса ди. Наста ла у вре ме вла да ви не 
роман ти зма, меша пла стич ни орна мен
тал ни вез са еле мен ти ма кла сич не архи
тек ту ре видљи вих у начи ну кон стру и са
ња пор ти ка и у кла сич ној деко ра ци ји 
сту бо ва. 

Kом плек с кућа Кон стан ти на Тру ми ћа 
насле ди ла су чети ри бра та Срем че вић, 
имућ на трго вач ка поро ди ца. Сте ван 
Срем че вић је имао ста кла ру код ста ре 
згра де општи не. Стре љан је на  митр о
вач ком гро бљу 1942. годи не. Душан 
Срем че вић је имао кућу на месту дана
шњег кафи ћа Боле ро. Нису позна та 
име на још  дво ји це бра ће, који су насле
ди ли имо ви ну К. Тру ми ћа. Нећак, који се 
тако ђе звао  Сте ва н Срем че ви ћ, имао је 
сина Кон стан ти на и обо ји ца су били 
адво ка ти. После смр ти  Кон стан ти на, 
њего ва супру га свој део није про да ла, 
него су га насле ди ла деца Сте ван и 
Оли ве ра. Сте ван је касни је насле ђе ни 
део про дао поро ди ци Мал ди ни. Оли ве
ра живи у Аме ри ци и  дала је пра во на 
дожи вот но кори шће ње свог дела сестри 
Ружи ци Такач, која рено ви ра тај део. 

Зани мљи во је, да је фуд бал ски репре
зен та ти вац ста ре Југо сла ви је и нај бо ље 
пред рат но лево кри ло Јожа Гилер, био 
оже њен Дани цом Срем че вић, ћер ком 
позна тог митро вач ког адво ка та Сте ва на 
Срем че ви ћа и пра у ну ком Кон стан ти на 
Тру ми ћа. Био је међу 40 спор ти ста који 
су 1928. годи не пред ста вља ли земљу на 
олим пиј ским игра ма у Амстер да му. Бли
ста ву спорт ску кари је ру пре ки ну ће Дру ги 
свет ски рат, када га је нова оку па тор ска 
власт, као Нем ца регру то ва ла у сво је 
једи ни це. Јожа дезер ти ра из зло гла сне 
Принц Еуген диви зи је и скри ва се у Бео
гра ду. Фаши стич ка власт га хап си и 
стре ља 1943. годи не, тра гич но пре ки
нув ши живот овог родо љу би вог чове ка, 
који није хтео да пуца у народ са којим  
је одра стао. 

Део дво ри шне куће и помоћ них згра
да, 1960. годи не од Косте Срем че ви ћа 
купу је Антун Мал ди ни из Гргу ре ва ца. 
Ова поро ди ца, ита ли јан скофран цу ског 
поре кла била је носи лац барон ске титу
ле за заслу ге, доби је на од фран цу ског 
кра ља, пре него што се досе ли ла у Гргу
рев це у дру гој поло ви ни 19. века. Анту
нов отац Алек сан дар (18781932) рођен 
у овим кра је ви ма, носио је оче во име, а 
у пред рат ном пери о ду бавио се трго ви
ном. У цен тру Гргу ре ва ца има ли су 
вели ку поро дич ну кућу на спрат у којој су 
се нала зи ле број не рад ње. Посе до ва ли 
су вла сти ту пека ру, меса ру, кафа ну, али 
и мле ка ру, „леде ња ру“ за чува ње меса и 
„пута ру“ради о ни цу за пра вље не путе
ра. Поро ди ца Мал ди ни се искљу чи во 
бави ла трго ви ном, земље нису има ли, 
нити су се бави ли земљо рад њом, а тек 

је Пер са, рође на Девић, после смр ти 
мужа купи ла један мањи плац и заса ди
ла вино град.

Како је у току дру гог свет ског рата гргу
ре вач ка кућа стра да ла, Пер са Мал ди ни 
са сином Анту ном и три ћер ке, одлу чу је 
да купи кућу у Митро ви ци. Три сестре 
Мал ди ни нису се уда ва ле. Олги ца је 
ради ла у гргу ре вач кој пошти и захва љу
ју ћи доја ви, има ла је важну уло гу у спа
са ва њу жите ља од стре ља ња, кра јем 
Дру гог свет ског рата. Софи ја је ради ла 
на желе зни ци, а Мир ја на у општи ни, али 
и у вој сци, где је била носи лац број них 
одли ко ва ња. Као нај мла ђе дете, Антун је 
рано дошао у град да изу чи занат за 
тргов ца. После рата радио је као шегрт у 
број ним тада шњим трго вач ким рад ња
ма, у град ском и срем ском мага ци ну Гра-
мак и Сре мак, затим у Рада ко вој трго
вач кој рад њи, која се нала зи ла у самом 
цен тру гра да и била вео ма посе ће на, 
као јед на од нај ве ћих и нај бо ље снаб де
ве них рад њи у гра ду. При ли ком град ње 
роб не куће Сто текс, кућа у којој се 
нала зи ла ова важна митро вач ка послов
ни ца је сру ше на, инвен тар вра ћен вла
сни ци ма, а вели ки број рад ни ка је про на
шао дру го запо сле ње. Радо се сећа овај 
креп ки деве де се то го ди шњак сво јих 
првих посло во ђа у Рада ко вој рад њи, 
Мили че вић Сте ве, Рај ка Кори це и Ради
во је вић Слав ка. Пошто је имао од рани је 
изу чен тапе тар ски занат, Антун се запо
шља ва на КПД, где ће на месту шефа 
тапе тар ске ради о ни це доче ка ти пен зи ју. 
Анту нов син Стје пан је радио на желе
зни ци, а њего ва супру га Сла ви ца у ДЦ 
Вој во ди на.  Улич ни део ком плек са кућа 
после рата су купи ли Спо мен ка Чика рић 
и Сто јан Нена до вић. Спо мен ка, родом из 
Ман ђе ло са сво је вре ме но је била про фе
сор срп ског јези ка и дирек тор основ не 
шко ле у Бео гра ду. Улич не про сто ри је 
ове поду жне гра ђе ви не одав но су пре
тво ре не у лока ле, данас се ту нала зе: 
Роштиљ ни ца Тешић, про дав ни ца здра
ве хра не Баланс, а на месту нека да
шњих адво кат ских кан це ла ри ја Срем че
вић, бути ци Смај ли и Шутер. У дво ри
шној кући свој ате ље је сме стио мла ди 
митро вач ки сли кар  Вука шин Гове да ри
ца.

У годи ни, у којој се навр ша ва зна ча јан 
јуби леј140 годи на митро вач ког штам
пар ства и пио нир ског рада у нови нар
ству у Сре му, тре ба под се ти ти на зна чај 
лич но сти Кон стан ти на Тру ми ћа у кул тур
ној исто ри ји гра да, која није у довољ ној 
мери осве тље на и вало ри зо ва на. Дотле, 
оро ну ло зда ње првог митро вач ког штам
па ра и зачет ни ка нови нар ства на овим 
про сто ри ма, пре пу ште но  нема ру и 
даљем про па да њу, чека сво је боље 
дане. 

Нажа лост, зуб вре мена и мате ри јал ни 
раз ло зи, оста ви ли су дубок траг на јед
ној од нај лук су зни јих вила тог вре ме на. 
Кућа је била сим бол поле та, вели ког 
зама ха у кул тур нопро свет ној актив но
сти у гра ду и Сре му, који је био под стак
нут и поли тич ким дога ђа ји ма оли че ним у 
уки да њу вој не упра ве и јача њу гра ђан
ске вла сти и гра ђан ства, а Кон стан тин 
Тру мић је био један од њених, без сум
ње нај истак ну ти јих изда на ка.

У сле де ћем  бро ју: 
Кућа др Стој ши ћа

Kом плек с кућа
Кон стан ти на Тру ми ћа 
насле ди ла су чети ри 

бра та Срем че вић, 
имућ на трго вач ка 
поро ди ца. Сте ван 

Срем че вић је имао 
ста кла ру код ста ре 

згра де општи не.
Стре љан је на 

митр о вач ком гро бљу 
1942. годи не. Душан 
Срем че вић је имао 

кућу на месту
дана шњег кафи ћа 

Боле ро

Нажа лост, зуб
вре мена и

мате ри јал ни раз ло зи, 
оста ви ли су дубок 
траг на јед ној од

нај лук су зни јих вила 
тог вре ме на. Кућа је 
била сим бол поле та, 

вели ког зама ха у
кул тур нопро свет ној 
актив но сти у гра ду
и Сре му, који је био 

под стак нут и
поли тич ким

дога ђа ји ма оли че ним 
у уки да њу вој не
упра ве и јача њу

гра ђан ске вла сти
и гра ђан ства
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ОВАН: Ове неде ље 
ћете бити у при лич но 
мут ном рас по ло же њу, 
неси гур ни и забри ну

ти јер се ништа не одви ја она ко 
како сте пла ни ра ли. Парт не ра не 
може те и даље зава ра ва ти само 
лепом при чом. Пре ђи те на дела. 
Неко олак ша ње и побољ ша ње 
рас по ло же ња јесте у дани ма 
викен да. Води те рачу на на шта 
тро ши те новац, извла чи вам се из 
џепа без ика квог пла на. 

БИК: Има те неке лепе 
и рела тив но мир не и 
спо кој не дане иза 
себе али изгле да да је 

са тим завр ше но. Мно го тога вам 
сме та када је пона ша ње емо тив
ног или брач ног парт не ра у пита
њу. Често обо је неће те успе ва ти 
да се суздр жи те од кри ти ко ва ња. 
Послов на ситу а ци ја је доста 
повољ на. Оче куј те неде љу са 
вели ким актив но сти ма. 

БЛИ ЗАН ЦИ:  Неде ља 
ће кре ну ти кроз потре
бу да буде те мак си
мал но одго вор ни и 

посве ће ни сво јим оба ве за ма. Не 
пре ска чи те неке ства ри и не оста
вљај те их за сутра, јер је више 
него изве сно да ћете бити искри
ти ко ва ни од стра не парт не ра или 
над ре ђе них. Доно си те закљу чак 
на осно ву субјек тив ног ути ска, 
уза луд раз ми шља те о сусре ту са 
осо бом која није у вашем емо тив
ном доме ту.   

РАК: Саче кај те да 
чује те нечи ји комен
тар, пре него што 
доно се те нову одлу ку. 

Нема раз ло га да ула зи те у нову 
рас пра ву са неис то ми шље ни ци
ма већ сво ју енер ги ју посве ти те 
кон крет ном реша ва њу неких акту
ел них пита ња. Сло бод но може те 
да се осло ни те на сво је при ја те
ље и да им пове ри те неке дели
кат не задат ке. Супрот ста ви те се 
осо би која под ри ва ваш послов ни 
углед.  

ЛАВ: Без обзи ра 
коли ко делу је те тајан
стве но пред воље ном 
осо бом, не успе ва те 

да при кри је те сво је нерас по ло же
ње или ства ри које поти ску је те у 
себи. Не дозво ли те да вам неко 
покре ће ниске стра сти или жељу 
за послов ним ривал ством. Добро 
раз ми сли те о сво јим пред но сти ма 
и недо ста ци ма. Олак шај те сво ју 
савест у искре ном раз го во ру са 
бли ском осо бом. 

ДЕВИ ЦА: Посто је 
пита ња која се реша
ва ју или тај не које се 
откри ва ју, искљу чи во 

у бли ском сусре ту са дра гом осо
бом. У дого во ру са сарад ни ци ма 
потреб но је да оства ри те сагла
сност и ува жа ва ње раз ли чи тих 
инте ре со ва ња или прак тич них 
циље ва. Нала зи те се у сјај ној 
фор ми. Важно је да пра вил но 
ускла ди те сво је жеље и могућ но
сти како бисте избе гли нове 
непри јат но сти. 

ВАГА: Уме сто да раз
ми шља те о нечи јим 
мана ма боље је да 
озбиљ ни је ана ли зи ра

те сво је пона ша ње. Поку ша вај те 
да импре си о ни ра те сво ју око ли ну 
на раз ли чи те начи не. Ста ло вам 
је да при ву че те нечи ју пажњу и да 
оправ да те свој углед. Важно је да 
има те јаку моти ва ци ју и добру 
вољу. Раз ми сли те на који начин 
тре ба да саоп шти те свом парт не
ру неке одлу ке о уре ђе ње зајед
нич ког живо та.

ШКОР ПИ ЈА:  Уко ли ко 
наи ла зи те на хла дан 
при јем у нечи јем дру
штву, раз ми сли те о 

сво јим мана ма. Негде сте погре
ши ли. Избе га вај те непо зна те 
ситу а ци је или сарад ни ке који 
сво јим пона ша њем реме те вашу 
кон цен тра ци ју. Важно је да сачу
ва те при себ ност духа и само кон
тро лу. Дина ми ка нових деша ва
ња и зао штре на послов на кли ма 
нате ра ће вас да пову че те нове 
поте зе. 

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
напе то, буди те довољ
но стр пљи ви пред 
парт не ро вим зах те ви

ма. Не пре на гљу је те сво јим одлу
ка ма. У одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма 
потреб на вам је нечи ја аси стен ци
ја. Нема раз ло га да пре це њу је те 
сво је могућ но сти. При ја ће вам 
изла зак или шет ња као релак са
ци ја. Важно је да пра вил но ускла
ди те свој разум и осе ћа ња. 

ЈАРАЦ: Делу је те врло 
амби ци о зно и непре
кид но про ши ру је те 
пла но ве или дого во ре 

које има те са сарад ни ци ма. Неко 
може успе шно да реши ваше 
финан сиј ске диле ме, потреб но је 
да се обра ти те одго ва ра ју ћој осо
би. Сво јом ком плет ном поја вом 
или сти лом изра жа ва ња, при вла
чи те вели ку пажњу и делу је те 
врло шар мант но да дру штво око 
себе. 

ВОДО ЛИ ЈА: Посто је 
неке изне над не ком
пли ка ци је које вас 
објек тив но успо ра ва

ју, тако да непре кид но у ходу 
сми шља те раз ли чи та реше ња и 
кори сти те сво је скри ве не аду те. 
У сусре ту са сарад ни ци ма под
сти че те ства ра лач ко рас по ло же
ње, јер не жели те да се поми ри те 
са про сеч ним резул та ти ма. Пока
жи те већу ноту само кри тич но сти. 

РИБЕ: Прак ти чан дух 
и пред у зи мљи вост 
коју изра жа ва те 
гаран ту ју успе шне 

резул та те на раз ли чи тим стра на
ма. Уме то да намет не те сво је 
ста во ве, чак и у неким ситу а ци ја
ма када око ли на не пока зу је 
посеб но инте ре со ва ње за ваше 
иде је. У одно су са парт не ром 
све сни сте да има те одре ђе ну 
пред ност и неће те дозво ли ти да 
зајед нич ка деша ва ња иду мимо 
ваше воље. 

VREMEPLOV
12. сеп тем бар

1916. На Кај мак ча ла ну је по че
ла офан зи ва срп ске вој ске про
тив Бу га ра и Не ма ца у Пр вом 
свет ском ра ту. За вр ше на је 3. 
ок то бра 1916, као пр ва по бе да 
срп ске вој ске на кон по вла че ња 
пре ко Ал ба ни је. 

13. сеп тем бар
1788. Њу јорк је про гла шен 
пр вом фе де рал ном пре сто ни
цом САД. Град су осно ва ли 
1626. хо ланд ски до се ље ни ци и 
на зва ли га Но ви Ам стер дам, а 
два де се так го ди на ка сни је за у
зе ли су га Ен гле зи и да ли му 
на зив Њу јорк у част вој во де од 
Јор ка, ка сни је ен гле ског кра
ља. 

14. сеп тем бар
1812. Фран цу ске тру пе под 
На по ле о ном Бо на пар том ушле 
су у Мо скву, ко ју су Ру си у 
по вла че њу за па ли ли. 
1982. Дан на кон са о бра ћај не 
не сре ће, умр ла је прин це за 
Грејс од Мо на ка.

15. сеп тем бар
1890. Ро ђе на ен гле ска књи
жев ни ца Ага та Кри сти. 
1987. Не мач ки ха ке ри по зна ти 
као Клуб Ха ос упа ли у ком пју
тер ски си стем НА СА и ин ста
ли ра ли про грам Тро јан ски 
коњ. 

16. сеп тем бар
1620. Брод Меј фла у ер кре нуо 
из ен гле ске лу ке Са у темп тон с 
пут ни ци ма ко ји ће осно ва ти 
Пли мут, пр ву стал ну ен гле ску 
ко ло ни ју у Се вер ној Аме ри ци.
1861. За ступ ни штво гра да 
За гре ба до де ли ло Ву ку Сте фа
но ви ћу Ка ра џи ћу По ве љу 
по ча сног гра ђа ни на, ко јом су 
му да та сва пра ва, сло бо шти-
не и ко ри сти као што сва ком 
гра ђа ни ну За гре ба по за ко ну и 
ста ром на род ном оби ча ју при-
па да ју. 

17. сеп тем бар
1665. У Лон до ну из би ла епи де
ми ја ку ге у ко јој је умр ло око 
70.000 љу ди. 
1787. Де ле га ти 12 од та да
шњих 13 др жа ва САД пот пи са
ли Устав САД. Уз ка сни је до да
те аманд ма не тај Устав и са да 
на сна зи, као нај ста ри ји ва же
ћи Устав у све ту. У ње му пр ви 
пут при ме ње на иде ја фран цу
ског фи ло зо фа Мон те скјеа о 
по де ли вла сти на за ко но дав ну, 
из вр шну и суд ску. 

18. сеп тем бар
1822. Фран цу ски егип то лог 
Жан Фран соа Шан по ли он 
де ши фро вао је еги пат ско 
пи смо (хи је ро гли фе). 
1851. Иза шао је пр ви број аме
рич ког днев ни ка Њу јорк тајмс, 
ко ји је осно вао Хен ри Џер вис 
Реј монд. 
1970. Аме рич ки пе вач и нај чу
ве ни ји рок ги та ри ста 20. ве ка 
Џи ми Хен дрикс умро је у 27. 
го ди ни од пре ко мер не до зе 
дро ге. 

HOROSKOP

Сре да, 12. сеп тем бар
(30. август) 

Пре нос мошти ју Св. Алек сан
дра Нев ског; Св. Кири ло, Никон 
и Мака ри је

Четвр так, 13. сеп тем бар
(31. август) 

Пола га ње поја са Пре све те 
Бого ро ди це; Св. муч. Јасе но
вач ки

Петак, 14. (1) сеп тем бар 
Преп. Симе он Стол ник; Цркве
на Нова годи на 

Субо та, 15. (2) сеп тем бар 
Све ти муче ник Мамант; Све ти 
Јован Посник

Неде ља, 16. (3) сеп тем бар 
Св. све ште но му че ник Антим; 
Све ти Јоа ни ки је, Први Патри
јарх срп ски

Поне де љак, 17. (4) сеп тем бар 
Св. све ште но муч. Вави ла, про
рок Мој сеј Бого ви дац; Св. Петар 
Добро бо сан ски

Уто рак, 18. (5) сеп тем бар 
Све ти про рок Заха ри је и пра
вед на Јели са ве та

Crkveni
kalendar

• Пред нашим судо ви ма 
одго ва ра ју само они 
који се ништа не пита ју.
• Земља је пре на се ље на, 
али одсто ја ње од чове ка 
до чове ка је све већа. 
• Нај те же је доћи до речи 
од оних који нема ју шта 
да кажу. 

Грч ка
спа наћ пита

Састој ци: Коре за питу 250 гр,  
спа наћ 400 гр, пара дајз  суше ни 
175 гр, фета сир измр вљен 200 гр,  
јаја  3 кома да, масли но во уље.

При пре ме: Очи шће ни спа наћ 
ста ви те са чети ри каши ке воде да 
се про дин ста. Пре ба ци те га у 
цедиљ ку,  оста ви те да се охла ди, а 
затим при ти сни те и исце ди те. Исе
ци те спа наћ на круп но, а исто тако 
насе ци те и суше ни пара дајз и све 
про ме шај те са измр вље ним фета 
сиром. На кра ју додај те  јаја, добро 
про ме шај те. Узми те један лист од 
кора и пре ма жи те га масли но вим 
уљем. Ста ви те га масном стра ном 
на доле у калуп са дном које се 
одва ја, преч ни ка 26 цм.
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ЈЕДАН КРУГ НА ФРУ ШКОЈ ГОРИ ПРИ ВЛА ЧИ ЉУДЕ ИЗ СВИХ КРА ЈЕ ВА ЗЕМЉЕ

„Енер гет ски стуб“ лечи боле сне?

На Фру шкој гори у окру же њу 
листо пад не шуме, на месту где 
пут из Лежи ми ра изла зи на Пар

ти зан ски пут, који се пру жа кроз ову 
једи ну срем ску пла ни ну, дола зе људи, 
боле сни. Како кажу одсто је 20 мину
та, а онда им се убла жа ва ју боло ви 
од реу ме, боле сти згло бо ва, мул ти пле 
скле ро зе, неста је нер во за, а твр де да 
зра че ње добро дође и они ма који болу
ју од висо ког крв ног при ти ска, заче
пље ња крв них судо ва... Иако још нико 
дока зао није, да на овом месту посто ји 
маг нет но поље, већ само при ча која 
се про не ла, људи масов но дола зе из 
свих кра је ва земље, у убе ђе њу да ће 
баш овде про на ћи спас здрав стве ним 
про бле ми ма.

У шуми неко ли ко мета ра од самог 
асфалт ног пута, изме ђу дрво ре да 
липа, забо де ни су кол че ви у круг. На 
јед ном дрве ту је оба ве ште ње, а на 
дру гом ико ни ца све тог Саве, све тог 
Ђур ђа, ту је зака чен и новац, два де се
то ди нар ке, сто ди нар ке. У оба ве ште њу 
кори сни ци ма „места моћи“ пише:

„Моли мо посе ти о це овог енер гет ског 
и висо ко ду хов ног места да у нај ве ћој 
тиши ни и миру бора ве у њему, као и 
са пошто ва њем и захвал но шћу пре ма 
духов ним све тло сти ма који се ту нала
зе и исце љу ју ауре и тела посе ти ла ца. 
Зажму ри те, опу сти ти се, испра зни ти 
све мисли и пре пу сти ти се, уз моли
тве, духов ним енер ги ја ма за исце ље
ње. Оста ти 20 мину та у „енер гет ском 
сту бу“, пре ко тога је непо треб но, јер 
може да се иза зо ве бла га врто гла ви
ца. Нала зач овог све тог места, Софи
ја Мила но вић.“ По њој је ово место и 
доби ло име Софи ји ни изво ри. 

У кру гу у нај ве ћој тиши ни сто ји гру
па мла дих људи. Чује се још неко ли

ко вози ла која ста ју. Из јед них изла зи 
ста ри ји човек и жена. Ста рац који иде 
уз помоћ шта па, на пита ње да ли оче
ку је да ће му после сеан се бити боље, 
каже нада се да ће се сми ри ти реу
ма ти зам, јер је од ком ши је чуо да му 
после ста ја ња у овом енер гет ском кру
гу боло ви мину.

–  Ја чуо, па дошао. Не знам шта да 
кажем, можда и може да помог не, а кад 
неко тра жи лека он све поку ша ва. Чуо 
сам да се ова Софи ја, која је откри ла 
ово место, бави про на ла же њем енер
гет ских тача ка и да живи у Новом Саду, 
оста ло ништа више не знам, при ча 
Дра ган Сто ја но вић из Шида.

Током целог дана од раног јутра до 
касне вече ри, сме њу ју се људи у кру гу. 
Има их разних мла дих, ста рих, боле
сних, здра вих, сви се они нада ју да ће 
при ми ти пози тив ну енер ги ју из земље. 

–  Да посто је одре ђе не тач ке које 
зра че више енер ги је, веро ват но посто
је, уоста лом, знам да Јапан ци радо 
иду боси, да би пре ко сто па ла пра зни
ли нега тив ну енер ги ју из орга ни зма. 
Откуд знам да ли је ово такво место, 
које зра чи више енер ги је. Намер но 
сам стао у круг, да видим хоће ли мој 
орга ни зам реа го ва ти, каже Вели мир из 
Новог Сада.

Науч них и струч них дока за да је реч 
о кру гу који еми ту је енер ги ју нема, 
нема ни супрот них тврд њи. Људи 
дола зе, веру ју, нада ју се чуду.

С.Костић

При ча о исце ли тељ ском месту на 
Фру шкој гори брзо се шири. Можда 
би струч ња ци за квант ну физи ку 
могли дати одго вор на пита ње да ли 
је реч о месту где земља еми ту је 
више енер ги је, или нешто дру го. 
Заго нет ка оста је!

Заго нет ка

У кру гу у нај ве ћој
тиши ни сто ји гру па

мла дих људи. Чује се још 
неко ли ко вози ла која ста ју. 

Из јед них изла зи ста ри ји 
човек и жена. Ста рац који 

иде уз помоћ шта па, на 
пита ње да ли оче ку је да 
ће му после сеан се бити 

боље, каже нада се да ће 
се сми ри ти реу ма ти зам, 

јер је од ком ши је чуо
да му после ста ја ња

у овом енер гет ском кру гу 
боло ви мину

Софи ји ни изво ри
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Једи Ноле, све је то крти на

Новак Ђоко вић је по тре ћи пут 
осво јио УС Опен. Вест која сама 
по себи и није вест, с обзи ром на 

то да је ово Нова ко ва 14. Грен слем 
титу ла. Али ако се узме у обзир понор 
у којем је Ђоко вић до само пре шест 
месе ци био, и начин на који се вра тио 
у сам врх свет ског тени са, јасно је да 
је ово огро ман под виг врхун ског спор
ти сте.

Про ла зио је кроз тежак пери од у 
кари је ри. Дошло је до пада, заси ће ња, 
а онда и до повре де лак та. Дежур ни 
душе бри жни ци су, гле да ју ћи све то из 
сво јих фоте ља, пожу ри ли да кажу како 
је Новак готов, да га је сје ба ла жена у 
сарад њи са духов ним гуру ом Пепе ом 
Има сом (који је, руку на срце, ствар но 
јед на бизар на поја ва). Писа ло се о 
њего вој исхра ни, бро ја ле се кало ри је, 
већа ло се шта да се ради са сиро тим 
Нова ком. При ча ло се да је изгу бљен, 
да грли тамо неко дрве ће, јед ном реч ју 
да је пук’о к’о лајс на.

Оно што нико није узео у обзир је, да 
је он само човек од крви и меса. Ако 
неко мисли да је лако у исто вре ме 
бити врхун ски спор ти ста и има ти поро
ди чан живот, грд но се вара. Човек 
само поку ша ва да изба лан си ра све те 
ства ри. Мно ги људи нису ни све сни 
коли ко одри ца ња зах те ва спорт на 
врхун ском нивоу, коли ко вре ме на 
одла зи на тре нин ге, коли ко има при ти
ска јав но сти, спон зо ра, уго во ра, мили

о на.. Тре ба ту оста ти нор ма лан. Новак 
Ђоко вић је, без обзи ра дал’ пасао тра
ву или јео шниц ле, остао нор ма лан. И 
то је оно што је бит но.

Вра тио се на вели ку сце ну на неве
ро ва тан начин. Осво јио Вим блдон, па 
Син си на ти да би на кра ју почи стио 

све сво је про тив ни ке на УС Опе ну. 
Сада има шан су да до кра ја годи не 
поно во изби је на прво место. Да буде 
нај бо љи на све ту. Нема сум ње, пока
зао је, по ко зна који пут да је веро ват
но нај бо љи срп ски спор ти ста у исто ри
ји.

Нова ко ве заслу ге су огром не. После 
свих глу по сти које су се деша ва ле на 
овим про сто ри ма и нега тив ног ими џа 
који Срби ја има у све ту, Ђоко вић је 
дошао као про тив те жа све му томе. 
Пред ста вља сво ју земљу, не либи се 
да каже ода кле је, да огр не срп ску 
заста ву. Сво јим пона ша њем је засе
нио све рива ле. Учтив, одме рен, 
поли гло та... Јед ном реч ју, госпо дин. 
Позна та је анег до та када је Феде ре ру 
обја шња вао каква је про це ду ра при
ли ком сусре та са енгле ском кра љи
цом.

Што се тиче Срби је и днев нополи
тич ких деша ва ња, мислим да би сва
ки поли ти чар који је био на вла сти у 
нови јој исто ри ји, морао да му ода 
при зна ње. Нека ко посред но и несве
сно, Ноле је седа тив за напа ће ну рају. 
Посеб но за пен зи о не ре. Сед ну тако 
они пред ТВ, спи че неку табле ти цу, 
онда Ноле поч не бесо муч но да пре
ба цу је лоп ти цу тамовамо и све бри ге 
оду као руком одне ше не. Још и ако 
побе ди, комле тан уго ђај.

Сле ди мала пау за од тени са. У 
међу вре ме ну, ту је Жељ ко Митро вић 
са сво јим бај ко ви тим има ги на ри ју-
мом, шта год то зна чи ло. Биће ту ред 
Вене ци је, ред Фирен це, па лете ћи 
људи, гли се ри, шта ле са живо ти ња
ма, секс, кур ве, нар ко ма ни и оста ла 
багра. Што би се рекло, хле ба и ига-
ра. До неког новог фина ла и побе де.

Мно ги људи нису ни
све сни коли ко одри ца ња 

зах те ва спорт на
врхун ском нивоу, коли ко 

вре ме на одла зи на
тре нин ге, коли ко има

при ти ска јав но сти,
спон зо ра, уго во ра,

мили о на... Тре ба ту оста ти 
нор ма лан. Новак Ђоко вић 
је, без обзи ра дал’ пасао 

тра ву или јео шниц ле, 
остао нор ма лан

Fo
to

: A
P
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Нови Слан ка мен: Дунав – 
Пла ни нац 1:0; Јазак: Цар Урош 
– Сло га (М) 6:3; Ириг: Рад нич ки 
– Сло га (К) нео ди гра но; Јар
ков ци: Борац – ЧСК 2:2; Фру
шко го рац је био сло бо дан.

01. Цар Урош 2 2 0 0 10:4 6
02. Дунав 2 2 0 0 5:1 6
03. Рад нич ки 2 1 1 0 5:2 4
04. Фру шко го . 1 1 0 0 2:1 3
05. ЧСК 2 0 2 0 4:4 2
06. Борац 1 0 1 0 2:2 1
07. Пла ни нац 2 0 0 2 1:3 0
08. Сло га (М) 2 0 0 2 4:10 0
09. Сло га (К) 2 0 0 2 1:7 0

Инђи ја: Инђи ја – ТСЦ 4:0; 
Бечеј: Бечеј 1918 – ОФК Жар
ко во 1:5; Кру ше вац: Тра јал – 
Мета лац 1:1; Земун: Теле оп тик 
– Јавор 0:4; Ужи це: Сло бо да – 
Зла ти бор 0:3; Чачак: Борац – 
Син ђе лић су игра ли у поне де
љак; Кра гу је вац: Рад нич ки 
1923 – Будућ ност 1:0; Нови 
Пазар: Нови Пазар – Бежа ни ја 
2:2.

01. Инђи ја 6 5 1 0 12:1 16
02. Бежа ни ја 6 4 1 1 12:4 13
03. Зла ти бор 6 4 1 1 12:5 13
04. Јавор 6 3 2 1 11:5 11
05. Син ђе лић 5 3 2 0 5:2 11
06. Рад нич ки 6 3 1 2 5:3 10
07. ОФК Жар к. 6 2 2 2 7:6 8
08. Мета лац 6 1 4 1 4:4 7
09. Будућ ност 6 1 3 2 4:4 6
10. ТСЦ 6 1 3 2 5:8 6
11. Бечеј 6 2 0 4 5:12 6
12. Теле оп тик 6 1 2 3 3:8 5
13. Борац 5 1 2 2 2:8 5
14. Н. Пазар 6 0 4 2 3:5 4
15. Тра јал 6 0 2 4 2:8 2
16. Сло бо да 6 0 2 4 3:12 2

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

01. Желе зни чар 4 3 1 0 5:1 10
02. Хај дук 4 3 1 0 4:0 10
03. ОФК Вршац 4 3 0 1 7:2 9
04. Брат ство 4 3 0 1 9:6 9
05. Дина мо 4 2 1 1 7:3 7
06. Дунав 4 2 1 1 5:1 7
07. Омла ди нац 4 2 1 1 5:3 7
08. Кабел 4 2 1 1 7:7 7
09. Рад ни. (З) 4 1 3 0 2:1 6
10. Цемент 4 1 1 2 4:3 4
11. Ц. Зве зда 4 1 1 2 5:5 4
12. Рад ни. (СМ) 4 1 1 2 5:5 4
13. ЧСК Пива ра 4 1 1 2 6:7 4
14. Бач ка 1901 4 1 1 2 3:5 4
15. Мла дост 4 1 0 3 2:7 3
16. Србо бран 4 0 2 2 1:7 2
17. Борац 4 0 1 3 3:7 1
18. Рад ни. (НП) 4 0 1 3 1:11 1

Ерде вик: Сло га (Е) – Први 
Мај 2:4; Ста ра Пазо ва: Једин
ство – Сре мац 0:1; Кисач: 
Татра – Хај дук (Б) 2:2; Чуруг: 
Хај дук (Ч) – Сло га (Т) 0:2; Каћ: 
Југо вић – Хај дук (Д) 2:0; Шај
каш: Борац (Ш) –ЛСК 4:0; 
Мачван ска Митро ви ца: Под
ри ње – Поду на вац 1:0; Рад нич
ки је био Сло бо дан.

Мар тин ци: Борац (М) – Купи
но во 2:0; Нови Кар лов ци: 
Полет – Рудар 2:2; Голу бин ци: 
Јадран – Желе зни чар 1:1; 
Салаш Ноћај ски: Будућ ност – 
Пар ти зан 0:0; Кле нак: Борац (К) 
– Доњи Петров ци 2:1; Попин
ци: Напре дак – Гра ни чар 4:1; 
Љуко во: Љуко во – ПСК 1:0; 
Рума: Сло вен – Сло бо да 1:2.

01. Сло бо да 4 4 0 0 7:3 12
02. Пар ти зан 4 3 1 0 12:1 10
03. ПСК 4 3 0 1 8:4 9
04. Д. Петров. 4 3 0 1 9:7 9
05. Желе зни . 4 2 2 0 9:1 8
06. Рудар 4 2 2 0 6:3 8
07. Љуко во 4 2 1 1 4:2 7
08. Борац (К) 4 2 0 2 9:6 6
09. Борац (М) 4 2 0 2 6:4 6
10. Будућ ност 4 1 1 2 11:4 4
11. Јадран 4 1 1 2 8:8 4
12. Сло вен 4 1 1 2 2:5 4
13. Напре дак 4 1 0 3 6:7 3
14. Полет 4 0 1 3 4:9 1
15. Купи но во 4 0 0 4 1:19 0
16. Гра ни чар 4 0 0 4 5:24 0

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

01. Сре мац 4 3 1 0 5:2 10
02. Југо вић 4 3 0 1 6:5 9
03. Борац (Ш) 4 2 2 0 6:0 8
04. Под ри ње 4 2 1 1 5:2 7
05. Сло га (Т) 3 2 1 0 4:1 7
06. Једин ство 4 2 1 1 5:4 7
07. Први Мај 4 2 0 2 11:9 6
08. ЛСК 4 2 0 2 4:5 6
09. Хај дук (Б) 3 1 1 1 6:5 4
10. Поду на вац 4 1 1 2 4:4 4
11. Татра 4 1 1 2 3:5 4
12. Сло га (Е) 4 1 1 2 5:8 4
13. Хај дук (Д) 3 1 0 2 5:3 3
14. Рад нич ки 3 0 0 3 3:8 0
15. Хај дук (Ч) 4 0 0 4 0:11 0

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

01. Јед но та 3 3 0 0 17:2 9
02. Сре мац 3 3 0 0 14:3 9
03. Ерде вик 3 3 0 0 11:0 9
04. Гра ни чар 3 1 1 1 4:3 4
05. Једин с. (М) 3 1 1 1 7:8 4
06. Једин с. (Љ) 3 1 1 1 4:5 4
07. Омла ди . (Б) 2 1 0 1 6:4 3
08. ОФК Бин г. 3 1 0 2 3:8 3
09. Напре дак 2 0 1 1 4:7 1
10. Син ђе лић 3 0 1 2 4:8 1
11. ОФК Бачи. 3 0 1 2 5:11 1
12. Борац 3 0 0 3 1:21 0

Шатрин ци: 27.Окто бар – 
Једин ство (К) 3:1; Гра бов ци: 
Гра ни чар – Борац 1:2; Добрин
ци: Сре мац – Полет 3:0; Рума: 
Једин ство (Ру) – Вој во ди на 2:0; 
Мали Радин ци: Фру шко го рац 
– Хрт ков ци 2:1; Једин ство (Пл) 
је било сло бод но.

01. Борац 3 3 0 0 12:2 9
02. Сре мац 3 3 0 0 10:2 9
03. Фру шко го. 3 2 1 0 7:4 7
04. Једин с. (Ру) 3 1 2 0 3:1 5
05. Једин с. (Пл) 2 1 1 0 4:3 4
06. Полет 3 1 1 1 4:5 4
07. 27.Окто бар 2 1 0 1 3:6 3
08. Хрт ков ци 3 0 1 2 2:6 1
09. Гра ни чар 2 0 0 2 1:4 0
10. Вој во ди на 3 0 0 3 2:7 0
11. Једин ст. (К) 3 0 0 3 4:12 0

Кар лов чић: Ловац – Витез 
6:1; Шима нов ци: Хај дук 1932 – 
Каме ни 2:1; Деч: Сре мац – 
Срем 2:0; Бре стач: ОФК Бре
стач – Сло вен 4:0; Мла дост је 
била сло бод на.

01. Ловац 1 1 0 0 6:1 3
02. ОФК Бре ст. 1 1 0 0 4:0 3
03. Сре мац 1 1 0 0 2:0 3
04. Хај дук 1 1 0 0 2:1 3
05. Мла дост 0 0 0 0 0:0 0
06. Каме ни 1 0 0 1 1:2 0
07. Срем 1 0 0 1 0:2 0
08. Сло вен 1 0 0 1 0:4 0
09. Витез 1 0 0 1 1:6 0

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

01. Сло га 3 2 1 0 15:4 7
02. Трго вач ки 3 2 1 0 6:3 7
03. Сло бо да 3 2 0 1 8:5 6
04. Срем (СР) 3 2 0 1 9:7 6
05. Гра ни чар 3 2 0 1 6:4 6
06. Пла ни нац 3 1 2 0 10:6 5
07. Змај 3 1 1 1 10:8 4
08. Борац (ВР) 3 1 1 1 7:8 4
09. Поле та рац 3 0 2 1 4:5 2
10. Срем (СМ) 3 0 2 1 7:12 2
11. Борац (Ра) 3 0 0 3 2:9 0
12. Ноћај 3 0 0 3 4:17 0

01. Гра ни чар 4 4 0 0 13:2 12
02. Доњи Срем 4 4 0 0 12:3 12
03. Хај дук 4 3 0 1 5:2 9
04. Сло га (В) 4 2 1 1 8:4 7
05. Оби лић 4 2 1 1 6:3 7
06. Шумар 4 2 1 1 5:4 7
07. ОФК Бикић 4 2 1 1 5:4 7
08. Кру ше дол 4 2 0 2 5:4 6
09. Ф. Гора 4 2 0 2 4:4 6
10. Митрос 4 2 0 2 8:9 6
11. Фру шко го. 4 1 1 2 4:13 4
12. З. Буљу б. 4 1 0 3 5:8 3
13. Напре дак 4 1 0 3 4:8 3
14. БСК 4 0 2 2 2:5 2
15. Мла дост 4 0 1 3 2:10 1
16. Сло га (Ч) 4 0 0 4 5:10 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

OФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

РЕКРЕ А ТИВ НИ СРЕД ЊИ ФУД БАЛ
Митров ча ни изгу би ли у Бече ју

Репре зен та ци ја Срем ске 
Митро ви це у кате го ри ји пре ко 
40 годи на насту пи ла је на Купу 
Вој во ди не у сред њем фуд ба лу 
у Новом Бече ју, у неде љу, 9. 
сеп тем бра. Митро вач ки фуд ба
ле ри овом при ли ком изгу би ли 
су утак ми цу про тив игра ча Бач
ке Топо ле, резул та том 2:0. 

За Срем ску Митро ви цу 
насту пи ли су: Љуби ша Ани чић, 
Сте ван Андрић, Ненад Ђокић, 
Бра ни слав Јури шић, Андри ја 
Киш гат ка, Срећ ко Михај ло вић, 
Зоран Спа со је вић, Јоца Сте
вић, Горан Дикић, Горан Балаћ 
и Васи ли је Симић, са тре не ром 
Сини шом Нин ко ви ћем.



3912. SEPTEMBAR 2018.  M NOVINE

КМФ ИНДИ АНС 2013

Висо ке амби ци је
Клуб малог фуд ба ла 

Инди анс 2013 из Инђи
је,  од 18. авгу ста реа

ли зу је при пре ме за Фут сал 
лигу Вој во ди не, у тре ће ли га
шком дру штву, која стар ту је 
зад ње неде ље сеп тем бра. 
Иза бра ни ци шефа струч ног 
шта ба Сла ви ше Мар ко ви ћа 
оди гра ли су при ја тељ ски меч 
са КМФ Бањи цом и изгу би ли 
6  3,  а стрел ци за Инди ан се 
били су Денић и  Цве ти но вић. 
Упра ва на челу са пред сед
ни ком Мари ом Мил ко ви ћем, 
анга жо ва ла је 11 новај ли ја 
чароб не игре на пето пар цу, 
да би се што боље при пре
ми ли за оно што их оче ку је 
у тре ће ли га шком ран гу, а то 
су: Пре драг Цве ти но вић КМФ 

Викинг Рума, Или ја Денић, 
Све то зар Кусо вац КМФ Нова 
Пазо ва, Лазар Жива но вић, 
Дра ган Мили во је вић ФК Сло
га Мара дик, Алек са Пле ћаш 
ФК Кру ше дол, Дејан Бабић ФК 
Дунав Ста ри Банов ци, Милош 
Тар бук ФК Поду на вац Беле
гиш, Дејан Мар чић ФК Борац 
Јар ков ци, Петар Субо тин 
ФК ЧСК Чор та нов ци, Мар ко 
Дуба јић.

–  Нада мо се као и сва ки 
пут када стар ту је сезо на наше 
амби ци је су као и увек, прво 
место и пла сман у дру гу лигу. 
Успе ли смо да дове де мо аде
кват на поја ча ња која ће нам 
помо ћи у томе да оства ри мо 
свој циљ – каже Марио Мил
ко вић Пред сед ник клу ба.

• Изда јем дво ри шну гар со ње ру 
наме ште ну (веш маши на), тел. 
064/3144789
• Изда јем гар со ње ру на КПД 
повољ но за сам це, тел. 064/318
8272
• Изда јем полу на ме ште ну гар
со ње ру у Насе љу М. Хуђи на 
дуже вре ме, тел. 064/0051299
• Про да јем кућу 180 м2 на 8 ари 
пла ца, пет соба, три ула за, 
вели ка мер мер на тера са са 
нео н ским осве тље њем, Ули ца 
Пла нин ска,  са свим пра те ћим 
објек ти ма, тел. 632798, 
063/7795112, 069/622898
• Про да јем наме штен стан 30 
м2у Новом Саду 30 м2 код 
Футо шке пија це, 640821, 
064/5814720
• Про да јем кућу на Црве ној 
чесми, тел. 061/1739502 
• Изда јем јед но со бан наме штен 
стан у тесли ном насе љу, цена 
130 евра зајед но а режи јом, тел. 
066/434021
• Про да јем дво ри шни стан у С. 
Митро ви ци Шећер сокак, 17, 
тел. 069/622453
• Про да јем салаш на Босут ском 
путу код Саве, тел. 065/46768
76
• Изда јем нов дво со бан наме
штен стан у цен тру гра да (кли
ма, ЦГ), тел. 065/3627052
• Мењам или про да јем тро соб ну 
кућу са свим помоћ ним објек ти
ма, дво ри ште, воћ њак, башта за 
стан у С. Митро ви ци, 062/842
4252
• Изда јем гар со ње ру Мато ше ва 
49а, С. Митро ви ца, тел. 640
443, 069/640443
• Изда је се соба уче ни ца ма и 
сту дент ки ња ма, тел. 060/617
8070
• Изда јем дво со бан стан у цен
тру гра да, први спрат, тел. 
063/8528776
• Про да јем кућу у Лаћар ку или 
мењам за мању у Лаћар ку или 
С. Митро ви ци, зва ти уве че, тел. 
632237
• Изда јем ком фо ран стан на 
Црве ној чесми, тел. 625176
• Изда јем јед но со бан стан у 
Декан цу, тел. 064/0649552, 
681672
• Изда јем ком фо ран стан у С. 
Митро ви ци 25 м2, укњи жен, 
цена 16.000 евра, Ули ца Кара
ђор ђе ва 32, тел. 060/1628445
• Изда јем јед но со бан стан у 
Новом Саду, код Меди цин ског 
факул те та, тел. 670145, 
069/669511
• Изда јем собу у Насе љу М. 
Хуђи за два уче ни ка или уче ни
це, тел. 063/8976274
 • Изда јем јед но со бан наме штен 
стан са купа ти лом улаз посе
бан, гре ја ње на гас, на услу зи 
веш маши на и маши на за суше
ње веша, у Лаћар ку, тел. 671
845, 061/1555110
• Изда јем собу уче ни ци са упо
тре бом кухи ње и купа ти ла у 
бли зи ни меди цин ске шко ле, 
тел. 064/1250981

• Изда јем стам бе ни или послов
ни про стор Шећер сокак 33, тел. 
622232
• Про да јем кућу 180 м2 у С. 
Митро ви ци или мењам за дво
со бан стан (до дру гог спра та), 
тел. 064/0739454  
• Про да јем кућу 100 м2 на 4 ара 
пла ца у Ули ци Хај дук Стан ка 16, 
у Срем ској Митро ви ци. Помоћ
не згра де. тел.  063/286827 
• Сту дент ки ња инфор ма ти ке 
тра жи цимер ку Дор ћол, Бео
град, дво со бан стан, пер фек
тан, јеф ти но, 060/7346060, 
060/7356060 
• Про да јем кућу у Јаз ку, тел. 
064/9582507
• Купу јем јеф ти ну мању кућу 
или дво ри шни стан  у С. Митро
ви ци, тел. 069/4011960
• Изда јем кућу у С. Митро ви ци 
Ули ца Петра Пре ра до ви ћа 81, 
тел. 623709, 061/2277884
• Про да јем трпе за риј ски сто, 
шест сто ли ца, ормар кухињ ски, 
елек трич ни шпо рет, ком би но ва
ну собу, тел. Тел. 622767, 
064/4546747 
• Пода јем викен ди цу на пола 
јутра земље, тел. 061/2027320 
• При мам ђака на стан Насе ље 
М. Хуђи, тел. 064/9092362
• Изда јем дво ри шни дво со бан 
полу на ме штен стан на Белој 
ружи у Лаћар ку ста на ри на 
зајед но са режи јом 90 евра, тел. 
066/4340221
• Про да јем стан у Новом Саду 
– вла сник, укњи жен код Желе
знич ке ста ни це, тел. 064/221
5864
• Изда јем дво со бан пра зан стан 
на дужи вре мен ски пери од 
Насе ље Орао, тел. 063/85366
17
• Изда јем наме ште ну већу гар
со ње ру код Педа го шке за јед ну 
до две осо бе, гре ја ње ТА пећ, 
тел. 065/5750247
• Изда јем гар со ње ру код Хале, 
тел. 063/540717
• Изда јем наме ште ну гар со ње ру 
у Насе љу М. Хуђи, тел. 064/652
2604
Мењам кућу за стан у С. Митро
ви ци, тел. 064/5639206
• Изда јем јед но со бан стан у 
цен тру Новог Сада, цен трал но 
гре ја ње, одмах усе љив, тел. 
064/3599865
• Изда је4м стан 53 м2,  Насе ље 
Каме њар, С. Митро ви ци, тел. 
064/3359944
• Изда јем кућу за ста но ва ње, 
тел. 612588 
• Про да јем дво со бан стан 47 
м2, Ули ца Цвет на, тел. 065/222
2234
• Изда јем стан у Новом Саду 67 
м2, опре мљен у цен тру, тел. 
065/2224512
• Про да јем кућу на спрат у 
Лаћар ку, Ули ца Вашар ска, тел. 
063/238445
• Изда јем гар со ње ру у цен тру С. 
Митро ви це, тел. 063/664889
• Изда јем собу у кућ ном сме
шта ју, уче ни ци непу ша чу са упо
тре бом кухи ње и купа ти ла код 
Меди цин ске шко ле, тел. 
064/1250981

MALI OGLASI 022/611-556

KU]E I STANOVI

КК СИР МИ УМ

Нових шест
кара те мај сто ра
Кара те семи нар који је 

одр жан на Фрушг кој Гори 
у току про шле неде ље 

кру ни сан је пола га њем кан ди
да та за црне поја се ве. Да би 
испу ни ли услов за пола га ње 
потреб но је мини мал но пет 
годи на вежба ња и пуно одри
ца ња. Кан ди да ти тре ба да 
има ју иза себе доста так ми че
ња у ката ма и бор ба ма и што 
већи број добрих резул та та 
на дома ћим и стра ним так ми
че њи ма. Поред добре кара те 
тех ни ке и добрих при пре ма 
кан ди да ти има ју и тео рет ски 
тест који садр жи про ве ру зна
ња о овој источ њач кој бори
лач кој вешти ни. 

Так ми ча ри Кара те клу ба 
Сир ми ум из Срем ске Митро
ви це који су испу ни ли све 
усло ве да пола жу за црни 
појас су на самом пола га њу 
пока за ли изу зет не вешти не 
пред коми си јом којом је руко
во дио и пред се да вао сен сеи 
Душан Дачић. 

За црне поја се ве и носи о це 
зва ња кара те мај сто ра први 
дан, из Кара те клу ба Сир ми
ум поло жи ли су: Ана ста си ја 
Павле шин, Мили ца Крстић, 
Мили ца Кузми нац, Тама ра 
Булат, Милош Нешко вић и 
Вла ди мир Лиже нес, и на тај 
начин дости гли циљ сва ког 
кара ти сте. 

Током лета спро ве де ни 
су радо ви на уре ђе њу 
спорт ске хале у цен

тру Инђи је и, како су иста
кли пред став ни ци Уста но ве 
Спорт ски цен тар, у наред ним 
месе ци ма ради ће пуним капа
ци те том. 

– Сва ке годи не током јула 
и авгу ста спро во ди мо радо
ве на при пре ми хале за нову 
сезо ну. Свих оста лих месе ци 
у годи ни хала је зау зе та, јер 
пре под не је кори сте шко ле, 
а по под не спорт ски клу бо ви 
и рекре а тив ци – исти че Или ја 
Трбо вић, дирек тор Спорт ског 
цен тра Инђи ја. 

– Ове годи не смо уре ди ли 

свла чи о ни це, мокре чво ро
ве, купа ти ла и расве ту. Како 
смо све то на вре ме ура ди ли, 
клу бо ви већ сада одр жа ва ју 
тре нин ге. Са почет ком нове 
школ ске годи не и ђаци ма је 
на рас по ла га њу– каже Трбо
вић и дода је:

– Спорт ска хала кори сти 97 
посто сво јих капа ци те та, што 
зна чи од осам часо ва ују тру 
до 23 часа уве че обје кат је 
зау зет.

Хала у цен тру Инђи је изгра
ђе на је 1994. годи не и од тада 
је место где се одр жа ва ју раз
ли чи те спорт ске и кул тур но
умет нич ке мани фе ста ци је, 
три би не и сај мо ви.  М. Ђ.

СПОРТ СКА ХАЛА У ИНЂИЈИ

Радо ви пред нову сезо ну
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ЖЕЛЕ ЗНИЧ КА СТА НИ ЦА У ИНЂИ ЈИ  НЕКАД И САД

Место где почи њу љубав не при че

Желе знич ке ста ни це 
у нашој земљи су 
наиз глед обич не, 

углав ном дотра ја ле згра
де, у који ма виђа мо тужна, 
срећ на, забри ну та и лица, 
која јед но став но чека ју да 
се пре ве зу са јед не тач ке на 
дру гу. Међу тим, ови објек
ти могу да се посма тра ју и 
на дру ги начин, зави сно од 
тога како жели те да их види
те. Ја, на при мер, ова места 
дожи вља вам сасвим дру га
чи је. Нека ко, као и у Чоли ној 
песми Ста ни ца Под лу го ви, 
за мене су то роман тич на 
места са мно го ком плек си
јом при чом од оне где само 
дођеш да би се пре ве зао до 
неког сле де ћег места или 
да доче каш рођа ка рођа ке 
из даљи не. 

И баш тако, као што Чола 
на почет ку песме каже 
„Зима је била са пуно сне
га...“ у инђиј ску желе знич ку 
ста ни цу први воз сти гао је 
10. децем бра 1883. годи
не из прав ца Новог Сада. 
Ко се тада нала зио у возу, 
не знам, али знам да су се 
Инђиј ци обра до ва ли новом 
пре во зном сред ству и 
могућ но сти да путу ју негде 
даље од места у којем живе.

За ових 135 годи на, коли
ко је ста ра згра да Желе
знич ке ста ни це, њен изглед 
се није бит но мењао. А и 
реал но, није се мно го мари

ло да овај „обје кат са при
чом“ поста не бољи и леп ши. 
Финан си је су про блем, као и 
увек, прет по ста вљам. Међу
тим, са новим, модер ним 
вре ме ни ма јави ла се потре
ба да и ова згра да поста не 
леп ша. Тако, са реа ли за ци
јом про јек та изград ње брзе 
пру ге Бео градБудим пе
шта, који обу хва та и радо
ве у општи ни Инђи ја, пре ма 
писа њу меди ја, доћи ће и 
до улеп ша ва ња желе знич ке 
ста ни це у том гра ду. Да ли 
ће про ме ни ти свој изглед у 
пот пу но сти или ће сачу ва
ти прво бит ни, оста је да се 
види. 

Али, ја бих ипак да се вра

тим на роман тич ни ји део 
ове при че. Сасвим слу чај но, 
позна јем мла ди брач ни пар 
којем је желе знич ка ста ни
ца у Инђи ји нешто више од 
обич не згра де. Место, које 
у њихо вим срци ма буди 
посеб ну емо ци ју, јер су се 
баш ту, пре чети ри годи
не, обе ћа ли јед но дру гом 
на веч ну љубав. Мар ти на и 
Бран ко Еге лић тај 4. новем
бар 2014. годи не,   пам ти ће 
до кра ја живо та и пре при ча
ва ће га сво јој деци и уну ци
ма. 

– Сећам се да је тог јутра 
било јако хлад но и да сам 
се упу ти ла ка желе знич кој 
ста ни ци како бих сти гла на 

воз за Нови Сад, где сам 
ста жи ра ла  – почи ње при чу 
Мар ти на и дода је:

– Воз је сти гао из Бео
гра да, пут ни ци су иза шли, 
а затим смо ушли ми који 
иде мо за Нови Сад. У јед
ном тре нут ку, друг који је са 
мном путо вао позвао ме да 
иза ђем. Тада су Бран ко и 
њего ви дру го ви из воза, кроз 
про зор, раши ри ли тран спа
рент на којем је писа ло: Да 
ли желиш да се удаш за 
мене? Била сам јако срећ
на, узбу ђе на и збу ње на у 
исто вре ме, али искре но, 
сум ња ла сам да ће се то 
деси ти, само нисам зна ла 
да ће бити на желе знич кој 
ста ни ци и пред толи ко пут
ни ка, који су апла у ди ра ли 
када сам потврд но одго во
ри ла – при се ћа се Мар ти на 
Еге лић и за крај дода је:

– Један од Бран ко вих дру
го ва имао је зада так да све 
сли ка и сни ми, али се, изгле
да, он збу нио више од нас, 
тако да тај моме нат нисмо 
забе ле жи ли. Ипак, успе ли 
смо да попра ви мо ствар па 
смо на дан вен ча ња, ове
ко ве чи ли на неки начин 
место где је наша љубав на 
при ча попри ми ла онај нај о
збиљ ни ји облик. А да, после 
неко ли ко месе ци сти гла је и 
Петра, која уско ро пуни две 
годи не, а за два месе ца нам 
сти же и Давид! М. Ђ.

Желе знич ка ста ни ца у Инђи ји 1918. годи не

Њихо ва љубав на при ча поче ла је овде: Мар ти на и Бран ко Еге лић 


