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ПОЛИЦИЈСКАУПРАВА

Безбеданпутдошколе
Саобраћајнаполиција

уСремскојМитрови
ци годинама уназад

предузиманизпревентив
нихактивностиусмерених
наштобезбеднијеучешће
децеусаобраћају.Такосе
сваког септембра на ули
цама у близини основних
школа могу затећи сао
браћајни полицајци који
свакодневно регулишу
саобраћајкакобиосновци
моглибезбеднодадођудо
својихшкола.
Према речима Срђа

на Јефтића, командира
Саобраћајне полицијске
испоставе за Град Срем
ска Митровица, циљ ове
акцијејезаштитадецекао
рањивекатегоријеучесни
каусаобраћају.
– У свим зонамашколе

и на путевима који воде
ка школама повећано
је присуство припадни
ка саобраћајне полици
је са задатком контроле
учесника у саобраћају и
омогућавања безбедног
доласка ученика до шко
ле.Наконпочеткашколске
године, припадници сао
браћајне полиције одржа
ће и предавања ученици
маосновнихшкола,гдеће

они добити савете о без
бедном учешћу у саобра
ћајукаопешаци,бицикли
стиипутнициувозилима.
Овим ће бити обухваће
ни први, четврти и шести
разред основне школе. У
токушколске годинебиће
организована и предава
ња ученицима четвртих и
шестих разреда  у окви
ру пројекта Основи без
бедности деце – рекао је
СрђанЈефтић.
Према подацима које

смодобилиизПолицијске
управеуСремскојМитро
вици, саобраћајна поли

цијаостварилајеиувиду
стање саобраћајне сигна
лизације у зонама школа
и у сарадњи са градским
органима за послове сао
браћаја тражи адекватна
решењатехничкогрегули
сања саобраћаја, како би
допринела повећању без
бедности  у зонама шко
ла. Полицијски службени
ци саобраћајне полиције
посебну пажњу усмера
вају на контролу брзине
кретањавозилаублизини
школа,анараскрсницама
на којима се ученици нај
чешћекрећувршеконтро

лу учесника у саобраћају
са акцентом на докумен
товању и санкционисању
прекршаја, непоштова
ња обавеза возача према
пешацима, као и прекр
шаја неуступања првен
ства пролаза и проласка
назнакцрвеногсветлана
семафору.
За безбедност деце у

саобраћају, од посебне је
важностисарадњаизмеђу
школа и полиције. Нешто
вишеотомерекаонам је
Слободан Стоиљковић,
директорОШ„ЈованПопо
вић“ у СремскојМитрови
ци.
– Већ дуги низ годи

на сарађујемо по питању
пројекта који се реали
зује између Полицијске
управеиосновнихшкола.
До унапређења сарадње
долази због тога што ми
увекимамонекеновеиде
је, а Полицијска управа
их обрађује и реализује.
Децасуврло заинтересо
ваназапредавањавезана
за безбедност у саобра
ћају, учитељи сарађују са
предавачима, и јако смо
задовољнитомсарадњом
–рекаојеСтоиљковић.

Н.Милошевић
СлободанСтоиљковић СрђанЈефтић
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Од 1. јула 2018. годи не накна да за 
поро диљ ско боло ва ње биће 
испла ћи ва на директ но поро ди

ља ма, а не њихо вим посло дав ци
ма, као што је до сада био слу чај, изја
вио је мини стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, Зоран 
Ђор ђе вић,и обја снио да је та одред
ба Зако на о финан сиј ској подр шци 
поро ди ци са децом,  доне та како би се 
избе гле зло у по тре бе посло да ва ца са 
поро диљ ским накна да ма.

- При ме ти ли смо да су посло дав ци 
рани је зло у по тре бља ва ли поро диљ ске 
накна де за боло ва ње, јер смо ми то 
упла ћи ва ли њима, а они су са вели ким 
кашње њи ма упла ћи ва ли поро ди ља ма, 
због чега се ство ри ло вели ко неза до
вољ ство код поро ди ља, рекао је Ђор
ђе вић.

Сада је поло ви на сеп тем бра, али 
нико вам са сигур но шћу не може рећи 
на који начин ће запо сле не поро ди ље 
оства ри ва ти сво је зако ном гаран то ва
но пра во. Тре ба ло би да се сво адми
ни стри ра ње „ски не“ са посло да ва ца и 
да поро ди ље директ но са држав ним 
орга ни ма оства ру ју сво ја пра ва у виду 
поро диљ ске накна де. То ће за посло
дав це бити супер, али не знам како ће 
бити поро ди ља ма. Наи ме, пре доно
ше ња новог зако на, доку мен та ци ја за 
поро ди ље била је обим на као осред њи 
ела бо рат, или не дај боже док тор ска 
дисер та ци ја на прив. факул те ту.

А, што се тиче кашње ња у испла та
ма које је мини стар поме нуо, не знам 
како посло дав ци могу да мани пу ли шу 
тим нов цем, кад посто је закон ски роко
ви за испла ту зара да. Очи глед но има 
посло да ва ца који мора ју да пошту ју 
закон и оних, који из неког раз ло га то 
не мора ју.

Све у све му, због „без о бра зних“ 
посло да ва ца држа ва је на себе пре у зе
ла сав посао око поро диљ ских боло ва
ња, па ћемо да види мо како ће то ићи. 

Има још јед на ствар која је узбур ка ла 
јав ност. Изја ву „Није дан посло да вац 
неће запо сли ти такву жену  која се 
данас запо сли ла, а сле де ћег дана 
затруд не ла. Њему је жена потреб на да 
ради. Засни ва те рад ни однос да бисте 
ради ли, а не да сутра оде те на боло ва
ње“, дала је Миле на Антић Јанић, 
виши савет ник и шеф Одсе ка за посло
ве у обла сти попу ла ци о не поли ти ке и 

финан сиј ске подр шке поро ди ци са 
децом. Ту жену су раза пи ња ли по свим 
нови на ма и теле ви зи ја ма, те то је скан
да ло зно, те бори мо се за већи ната ли
тет а она нама тако ... Како да је дотич
на нешто изми сли ла или сла га ла. То је 
сушта исти на, јед на од оних „ври ште
ћих исти на“ (како их нази ва Све ти слав 
Баса ра), које сви зна ју, али нико их на 
глас не сме да изго во ри.

То је тако у дру штви ма у који ма хипо
кри зи ја цару је. Да се ми не лаже мо, 
посло дав ци, пред у зет ни ци, при ват не 
ком па ни је, па чак и јав не слу жбе, нису 
ство ре не да буду соци јал не инсти ту ци
је, него да се у њима ради и зара ђу је. 
Тач ка. Сво оста ло була жње ње о „без о
бра зним“ посло дав ци ма мач ку на реп. 
Држа ва нека води соци јал ну поли ти ку, 

па и ону про на та ли тет ну, али о свом 
тро шку. Тај тро шак, нарав но, сно се 
поре ски обве зни ци, одно сни исти ти 
посло дав ци. А да би они могли бити 
уред не пла ти ше поре за, тре ба неко да 
ради и зара ди. И шта ту није јасно?

Тако да је скроз у реду да се посло
дав ци осло бо де адми ни стри ра ња око 
поро диљ ских боло ва ња. Нека држа ва 
то узме на себе, то јој је и посао. А сад, 
коли ке ће накна де за поро ди ље бити, 
да ли ће оне бити мале или вели ке, то 
је пита ње општег богат ства јед ног дру
штва. Нема вла сти која не би воле ла 
да сво јим гра ђа ни ма да увек више. 
Добро је кад можеш да даш и вели ке 
пен зи је и вели ка соци јал на дава ња и 
вели ке пла те. Само, некад нема. 
Ђоле.

Да се ми не лаже мо, посло дав ци, пред у зет ни ци, при-
ват не ком па ни је, па чак и јав не слу жбе, нису ство ре не 
да буду соци јал не инсти ту ци је, него да се у њима ради 
и зара ђу је. Тач ка. Сво оста ло була жње ње о „без о бра-
зним“ посло дав ци ма мач ку на реп. Држа ва нека води 
соци јал ну поли ти ку, па и ону про на та ли тет ну, али о 
свом тро шку. Тај тро шак, нарав но, сно се поре ски обве-
зни ци, одно сни исти ти посло дав ци. А да би они могли 
бити уред не пла ти ше поре за, тре ба неко да ради и зара-
ди. И шта ту није јасно?
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СЕД НИ ЦА СО РУМА

Рекорд но извр ше ње буџе та

Две одлу ке веза не за 
буџет, изве штај о реа
ли за ци ји у првом полу

го ђу теку ће годи не, као и 
реба ланс, усво ји ли су 
одбор ни ци СО Рума на сед
ни ци која је одр жа на 11. 
сеп тем бра.

Под се ти мо, ово го ди шњи 
буџет је пла ни ран у бру то 
изно су од гото во 2,25 мили
јар ди дина ра, од чега су 
2,16 мили јар ди при хо ди и 
при ма ња буџе та општи не, 
док су око 78,5 мили о на 
дина ра при ма ња из оста лих 
изво ра. Закључ но са 30. 
јуном оства ре ни су при хо ди 
и при ма ња од нешто пре ко 
848 мили о на дина ра што је 
реа ли за ци ја пла на од 42,7 
про це на та. Као и рани јих 
годи на нај ви ше је опри хо до
ва но од поре за на дохо дак, 
добит и капи тал не добит ке, 
потом од тран сфе ра са дру
гих нивоа вла сти и поре за 
на имо ви ну. 

Са дру гих нивоа вла сти је 
при мље но 276 мили о на 
дина ра – теку ћи намен ски 
тран сфе ри од Репу бли ке у 
изно су 2,6 мили о на дина ра, 
теку ћи намен ски тран сфе ри 
из Покра ји не око 21 мили он 
дина ра, нена мен ски тран
сфе ри из Покра ји не 77 

мили о на и капи тал ни 
намен ски тран сфер из 
Покра ји не 175, 5 мили о на 
дина ра.

– Уко ли ко гле да мо укуп но 
оства ре не при хо де и при ма
ња, са пре не тим неу тро ше
ним сред стви ма из прет ход
не годи не доби ја мо 1,04 
мили јар де дина ра или 
оства ре ње буџе та у бру то 
изно су од 46,4 про цен та. 

Исто вре ме но, рас хо ди и 
изда ци за исти пери од изно
се 884,6 мили о на дина ра 
што је реа ли за ци ја пла ни
ра ног од 39,3 одсто – рекла 
је Биља на Дамља но вић, 
шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду.

Ненад Боро вић, одбор ник 
Демо крат ске стран ке, увек 
је уче сник диску си је на скуп

штин ским сед ни ца ма када 
се рас пра вља о буџе ту, и 
исти че да је ово го ди шњи 
буџет био вео ма амби ци о
зно поста вљен, уз можда и 
диле му, при ли ком доно ше
ња одлу ке о буџе ту у децем
бру про шле годи не, да ли ће 
бити и реа ли зо ван у том 
оби му. 

– Међу тим, ако погле да мо 
ово извр ше ње од пре ко 
мили јар ду дина ра, онда је 
то у про те клих десет годи на, 
сва ка ко рекорд но извр ше
ње. Врло висо ко је оства ре
ње, од 45 про це на та, код 
поре за на дохо дак, добит и 
капи тал не добит ке, чак за 
32 мили о на дина ра више 
него у истом пери о ду лане. 
Чист порез на зара де од 
пла ни ра них 615 мили о на 
изно си за шест месе ци 278 
мили о на што пока зу је да 
при вре да добро ради и да 
се и даље инве сти ра – иста
као је Боро вић. Он је додао 
да су знат но мањи при хо ди 
од изда ва ња земљи шта у 
закуп, ту се касни због 
сагла сно сти над ле жног 
Мини стар ства пољо при вре
де, али је пре по ру чио и 
инди рект ним кори сни ци ма 
да мало више пора де на 
пове ћа њу соп стве них при

Сед ни ца СО Рума

Сла ђан Ман чић о буџе ту
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хо да, а не да само чека ју 
сред ства из буџе та.

Задо во љан кре та њи ма у 
општин ском буџе ту је био и 
пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић, који је ука зао 
да је реал но оче ки ва ти да 
се ове годи не достиг не 
цифра од две мили јар де 
дина ра при хо да у буџе ту, а 
да је тре нут ни пре сек извр
ше ња на цифри од 1,4 
мили јар де дина ра. 

– Има мо и про да ју гра ђе
вин ског земљи шта за про
ши ре ње пого на које није 
ушло у овај изве штај, а ради 
се о 50 мили о на дина ра. 
Што се тиче при хо да од 
дава ња у закуп пољо при
вред ног земљи шта, није 
наша кри ви ца што се касни 
са доно ше њем про гра ма, 
али  се надам да ће ове 
годи не први круг лици та ци је 
ићи у окто бру, тако да ће 
доби је ни при хо ди ући у ово
го ди шњи буџет. Сви пока за
те љи ука зу ју да се рум ска 
при вре да и даље раз ви ја, 
да се отва ра ју нова рад на 
места и да смо по томе 
лиде ри у Вој во ди ни, али и 
Срби ји – иста као је пред
сед ник Ман чић.

– Ми смо успе ли да пот пу
но кон со ли ду је мо финан сиј
ско посло ва ње и оства ри мо 
рекорд ну реа ли за ци ју буџе
та што је и потвр да да сада 
уби ра мо пло до ве уло же ног 
тру да прет ход них годи на да 
се та кон со ли да ци ја буџе та 
ура ди. Ово го ди шњи буџет је 
реал но пла ни ран, а реба
ланс само под ра зу ме ва 
одре ђе не пре ра спо де ле 
сред ста ва по пози ци ја ма. 
Дакле, са опти ми змом 
може мо оче ки ва ти крај годи
не да смо бли зу циља, а то 
је реа ли за ци ја тих пси хо ло
шки фамо зних две мили јар
де дина ра и да у сле де ћој 
може мо пла ни ра ти и нове 
раз вој не про јек те. Ви сте и 
сада све до ци да је Рума јед
но вели ко гра ди ли ште, гра
ди се како у инду стриј ским 
зона ма, тако и сели ма, у 
шко ла ма, врти ћи ма, а и цен
тар гра да је јед но вели ко 
гра ди ли ште – иста као је 
Сте ван Кова че вић, пред сед
ник СО Рума.

Дру ги реба ланс ово го ди
шњег буџе та је усво јен без 
диску си ја, а по обја шње њу 
Биља не Дамља но вић, нема 
про ме на у виси ни при хо да и 
рас хо да који оста ју на истом 
нивоу, само се при хо ди и 
рас хо ди из додат них изво ра 
ускла ђу ју на нижем нивоу и 

то за 2,8 мили о на дина ра. 
– Раз лог за доно ше ње ове 

одлу ке о реба лан су је пре у
сме ра ва ње апро при ја ци ја 
које није могу ће иско ри сти
ти у пла ни ра ном оби му на 
апро при ја ци је за које нису 
пред ви ђе на сред ства у 
довољ ном оби му, како би се 
омо гу ћи ло несме та но функ
ци о ни са ње локал не само у
пра ве – рекла је Биља на 
Дамља но вић.

Нај ве ће пове ћа ње рас хо
да је извр ше но у окви ру 
про гра ма 15 и то за 21,3 
мили о на дина ра, поме ни мо 
неке став ке: за уре ђе ње 
фаса да шест мили о на, за 
изград њу тра фо ста ни це 7,5 
мили о на дина ра, као и два 
мили о на за опре ма ње Глав
не ули це моби ли ја ри ма. 
Сред ства су пове ћа на и то 
за три мили о на дина ра у 
обла сти спор та, буду ћи да 
је било клу бо ва који су се 
пре ме сти ли у виши ранг 
так ми че ња, па им сле ду је и 
више сред ста ва.

 – Битан је и део везан за 
опре ма ње врти ћа, у Путин
ци ма, објек ту Цен тар у гра
ду, као и у про сто ру бив ше 
згра де Дирек ци је за изград
њу Руме, али наја вљу је мо и 
град њу врти ћа у Пла ти че ву. 
Због све га тога, уско ро, оче
ку јем и тре ћи реба ланс због 
пове ћа ња маса зара де, јер 
нам је одо бре но ново запо
шља ва ње 20 лица упра во у 
врти ћу – ука зао је пред сед
ник Ман чић.

На овој сед ни ци одбор ни
ци су доне ли годи шњи про
грам зашти те, уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при вред
ног земљи шта у рум ској 
општи ни. 

Пре ма пода ци ма Репу
блич ког гео дет ског заво да, 
укуп на повр ши на држав не 

земље у рум ској општи ни 
изно си 7.466 хек та ра, од 
тога је 254 хек та ра у више
го ди шњем заку пу, док је 
1.100 хек та ра окућ ни ца код 
којих није ура ђе на кон вер
зи ја и које су изу зе те од 
дава ња у закуп. 

Од 6.111,7 хек та ра, 2.573 
су одре ђе на за дава ње у 
закуп по пра ву пре чег првен
ства, 197 је одре ђе но за 
бес плат но кори шће ње, док 
је 2.244 хек та ра пла ни ра но 
за дава ње у закуп лици та
ци јом.

Од заку па се пла ни ра 
при ход од 93,4 мили о на 
дина ра, а сред ства ће бити 
рас по ре ђе на у скла ду са 
зако ном за кома са ци ју, 
одвод ња ва ње и навод ња ва
ње, уре ђе ње атар ских путе
ва, опре ма ње про тив град не 
слу жбе…

Реше њем Аген ци је за 
рести ту ци ју вра ће но је око 
900 хек та ра земље и то нај
ви ше цркви, а по сели ма 
гле да но у Жар ков цу, Сте ја
нов ци ма, Буђа нов ци ма, 
Хрт ков ци ма, Пла ти че ву, 
Никин ци ма и Путин ци ма.

Одбор ни ци СО Рума су 
усво ји ли и годи шње про гра
ме рада уста но ва кул ту ре, 
Зави чај ног музе ја Рума, 
Кул тур ног цен тра и Град ске 
библи о те ке, а дата је и 
сагла сност за рас по де лу 
доби ти јав них пред у зе ћа 
„ГасРума“, „Кому на лац“ и 
„Стам бе но“.

Одбор ни ци су раз ре ши ли 
функ ци је в. д. дирек то ра ЈП 
„Кому на лац“ Дра га на Пани
ћа, а потом су, по одлу ци 
кон курс не коми си је, за 
дирек то ра овог јав ног пред
у зе ћа име но ва ли доса да
шњег в .д. дирек то ра Дра га
на Пани ћа.

 С. Џ

Ненад Боровић: Похвале за буџет

РУМА

Малац
гени ја лац

Интер на ци о нал на шко ла 
мен тал не арит ме ти ке 
Малац Гени ја лац је еду ка
тив ни систем наме њен 
здра вом раз во ју дечи јег 
мозга, који се успе шно 
спро во ди у пре ко 90 интер
на ци о нал них цен та ра 
широм реги о на.

У сво јој наста ви она при
ме њу је ори ги нал ни 
ХИKАРИ про грам мен тал
не арит ме ти ке поре клом 
из Јапа на. Настао је као 
резул тат дуго го ди шњег 
рада струч ња ка, а засни ва 
се на упо тре би древ не 
рачу наљ кеаба кус, чијом 
визу е ли за ци јом се пости
же изван ред но брзо рачу
на ње. 

Шко ли ца Малац Гени ја
лац је поче ла са радом у 
Руми у сеп тем бру про шле 
годи не. Про грам има два 
нивоа: основ ни је саби ра
ње и оду зи ма ње, а напред
ни мно же ње и деље ње, 
као и дво ме сеч ни пред ни
во за децу која још нису 
кре ну ла у редов ну шко лу. 

По завр шет ку основ ног 
и напред ног нивоа мен
тал не мате ма ти ке, деци је 
пру же на могућ ност уса вр
ша ва ња и надо град ње 
зна ња кроз мен тал ну 
мате ма ти ку Супер ум, која 
пред ста вља тре ћу годи ну 
шко ло ва ња. Сва ки ниво 
тра је по десет месе ци, а 
наста ва се одр жа ва један
пут недељ но.

Про грам је наме њен 
деци од чети ри до 12 годи
на, јер је то пери од у којем 
се људ ски мозак нај ди на
мич ни је раз ви ја и током 
којег наста је нај ве ћи број 
неу рон ских веза,  синап си. 

Шко ла Малац гени ја лац 
у Руми запо че ла је са 
радом 8. сеп тем бра, али 
упис тра је до кра ја сеп
тем бра. С. Џ.



6 19. SEPTEMBAR 2018.  M NOVINE

Пово дом раз го во ра о могу ћој сарад
њи у обла сти урба ни зма, Срем ску 
Митро ви цу су у сре ду 12. сеп тем

бра посе ти ли струч ња ци са Инсти ту та за 
урба ни стич ко пла ни ра ње из кине ске 
покра ји не Шанк си. Деле га ци ју је у Град
ској кући при мио пред сед ник Скуп шти не 
гра да Томи слав Јан ко вић зајед но са 
начел ни ком Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве и имо ви ну Миро сла
вом Јоки ћем, као и начел ни цом Град ске 
упра ве за урба ни зам, про стор но пла ни
ра ње и изград њу обје ка та Весном Вуја
но вић. 

Пре ма Јан ко ви ће вим речи ма, кине ској 
деле га ци ји пред ста вљен је урба ни стич ки 
план Срем ске Митро ви це, сва акта веза
на за њега, а посеб но пла но ве детаљ не 
регу ла ци је и урба ни стич ке пла но ве оних 
зона које обу хва та ју пољо при вред но 
земљи ште, кул тур но насле ђе и спорт ску 
инфра струк ту ру. 

– Утвр ди ли смо да не посто ји вели ка 
раз ли ка код нас и на про сто ру Кине, 
закон ски окви ри су ускла ђе ни и то је 
основ за буду ће ула га ње кине ских при
вред ни ка у Срби ју и у наш реги он. У 
закон ској регу ла ти ви смо чак један корак 
испред, у чему су нас похва ли ли наши 

гости – рекао је Томи слав Јан ко вић. 
Пред сед ник кине ске деле га ци је и 

пред сед ник Покра јин ске ака де ми је урба
ни стич ког и рурал ног пла ни ра ња кине ске 
покра ји не Шанк си, Менг Зао гуо, изја вио 
је да су током раз го во ра са пред став ни
ци ма митро вач ке локал не само у пра ве 
раз ме ње на иску ства из обла сти урба ни

зма, али и потвр дио да се раз го ва ра ло о 
могу ћој сарад њи у будућ но сти. Тако ђе, 
изја вио је да је Срем ска Митро ви ца 
оста ви ла добар ути сак на чла но ве деле
га ци је, као и да су доста сазна ли о 
њеним потен ци ја ли ма у обла сти еко ло
ги је и пољо при вре де, али и пла но ви ма 
стра те шког раз во ја.  Н. М.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

КИНЕ СКА ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Сарад ња у обла сти урба ни зма

Са састан ка

У орга ни за ци ји Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спорт, на Жит

ном тргу у Срем ској Митро ви
ци, у сре ду 12. сеп тем бра, 
упри ли чен је цело ве чер њи 
кон церт Ансам бла народ них 
ига ра и песа ма Срби је Коло. 

Нај е ми нент ни ји про фе си о
нал ци у обла сти фол кло ра 
чита во вече су заба вља ли 
број ну публи ку сво јим пер
фор ман си ма, а све уз зву ке 
тра ди ци о нал не народ не 
музи ке у изво ђе њу соп стве
ног орке стра.

Пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за обра зо ва
ње, кул ту ру и спорт Или је 
Неди ћа, вели ка му је част што 
је Срем ска Митро ви ца уго сти
ла, и то не први пут, овај 
врхун ски фол клор ни ансамбл.

– Ово је можда и послед ња 
мани фе ста ци ја на Жит ном 
тргу за ову годи ну. Ове годи не 
нисмо има ли сре ће са вре ме
ном, па смо мани фе ста ци је 
мора ли да пре ме шта мо и у 
затво ре не про сто ре, али 
мислим да гра ђа ни пре по зна
ју Жит ни трг као један нови 
лока ли тет и нову позор ни цу 
на којој ће се одр жа ва ти све 
мани фе ста ци је отво ре ног 

типа. Ми за сле де ћу годи ну 
при пре ма мо један све о бу
хват ни про грам у тра ја њу од 
30 дана са раз ли чи тим садр
жа ји ма, али нека то оста не 
изне на ђе ње за наше гра ђа не 
– рекао је Или ја Недић.

Јан ко Дими три је вић из 
Ансам бла Коло, изја вио је да 
је пово дом овог насту па за 
гра ђа не при пре мљен про грам 
са нај вред ни јим коре о гра фи
ја ма које су ушле у репер то ар 
ансам бла. 

– Амби јент је диван, и први 
пут насту па мо овде на отво
ре ној сце ни, на Жит ном Тргу. 
Вре ме нас је послу жи ло и ми 

смо задо вољ ни – рекао је 
Јан ко Дими три је вић. 

Ина че, Ансамбл Коло ове 
годи не про сла вио је 70 годи
на свог посто ја ња, а све ове 

годи не на висо ком умет нич
ком нивоу чува, негу је, пре
зен ту је дома ћу тра ди ци о нал
ну умет ност, кроз игру, песму, 
музи ку и оби ча је. Н. М.

Детаљ са насту па

Или ја Недић Јан ко Дими три је вић

Наступ ансам бла Коло
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ЖИТ НИ ТРГ
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ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

Нови ултразвучни апарат
После новог апа ра та за 

био хе миј ску ана ли зу 
крви, ири шки Дом 

здра вља од 11. сеп тем бра 
има и нов ултра звуч ни апа
рат. Прет ход ни је био стар 
десет годи на, a овај нови ће 
за жите ље зна чи ти да зна
ча јан део ултра звуч них пре
гле да могу оба ви ти у свом 
Дому здра вља, без потре бе 
да путу ју у дру ге, веће цен
тре.

Коли ко је један ова кав 
апа рат био нео п хо дан Дому 
здра вља Ириг, пока зу је и 
пода так да је током про те
кле годи не ура ђе но око 
3.500 УЗ пре гле да. 

– После ква ра посто је ћег 
и већ заста ре лог апа ра та, 
обра ти ли смо се за помоћ 
локал ној само у пра ви. Пот
пи сан је трој ни уго вор изме
ђу Покра јин ског секре та ри
ја та за здрав ство, ири шке 
општи не као при ма о ца и 
нашег Дома здра вља као 
кори сни ка. Tако смо на 
кори шће ње доби ли апа рат 
вре дан 4,6 мили о на дина ра 
– рекла је др Биља на Мило
ше вић, дирек тор ка Дома 
здра вља Ириг. 

Набав ком овог апа ра та су 
сва ка ко, после паци је на та, 
задо вољ ни и лека ри, који ће 

га у свом сва ко днев ном 
раду кори сти ти како за пре
вен тив не пре гле де, тако и 
за дијаг но сти ко ва ње раз ли
чи тих обо ље ња, а кори сти
ће га лека ри ради о ло зи и 
гине ко ло зи.

– Сада може мо ради ти 
ултра звуч ни пре глед дој ки и 
гине ко ло шки пре глед паци
јент ки ња, затим пре глед 

штит не жле зде, абдо ме на и 
крв них судо ва вра та – рекла 
је др Кла ра Бири њи Мило
са вље вић, спе ци ја ли ста 
гине ко ло ги је и аку шер ства.

Зна чај набав ке јед ног ова
квог апа ра та је иста као и 
пред сед ник ири шке општи
не Сте ван Кази ми ро вић. 

– Захва љу јем Покра јин
ској вла ди и секре та ри ја ту 

за здрав ство што су раз у ме
ли наш про блем и помо гли 
да се он реши. Посеб но је 
важан за наше сугра ђа не, 
који више неће мора ти да 
путу ју у дру ге здрав стве не 
уста но ве да би оба ви ли 
ултра звуч не пре гле де – 
закљу чио је Сте ван Кази ми
ро вић.

С. Џ.

Нов ултразвучни апа рат у Дому здра вља Ириг

ПУ „ВЛА ДА ОБРА ДО ВИЋ КАМЕ НИ“

Покло ни за нај мла ђе Деча не
Удру же ње Социоеко ло гич но и ове 

годи не обра до ва ло је мали ша не у 
Пред школ ској уста но ви „Вла да 

Обра до вић Каме ни“ у Дечу при год ним и 
прак тич ним покло ни ма. Чла но ви овог 
удру же ња већ тра ди ци о нал но поже ле 
добро до шли цу мали ша ни ма у деч ком 
врти ћу, а ове годи не пре ма речи ма Ружи
це Мркаљ, пред сед ни це Удру же ња, 
дони ра ли су школ ски при бор, боји це, 
пла сте лин, воде не боји це за сву децу, а 
нај мла ђе су обра до ва ли пли ша ним 
играч ка ма, дрве ном желе зни цом и дру
штве ним игра ма.

– Поред свог редов ног рада тру ди мо се 
да сва ке годи не обра ду је мо пола зни ке 
нашег врти ћа прак тич ним покло ни ма, 
који ће им улеп ша ти, али и олак ша ти 
старт нове школ ске годи не. Тако ђе, за 
ново го ди шне и божић не пра зни ке обра
ду је мо децу паке ти ћи ма, јер сва ко дете 
воли поклон, а деч ји осмех је непро це
њив  – рекла је Мркаљ.
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ИРИГ: ОДРЖАНИ 26. ПУДАР СКИ ДАНИ

У част винограду, 
грожђу и вину
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 13., 14. и 15. сеп тем бра 
орга ни зо ва ла по 26. пут.

Ово го ди шње Пудар ске дане отво рио 
је Вук Радо је вић, покра јин ски секре тар 
за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, чији секре та ри јат је и 
финан сиј ски подр жао орга ни за ци ју 
мани фе ста ци је.

 Вук Радо је вић је иста као да се у 
Покра јин ској вла ди доста пажње посве
ћу је пове ћа њу заса да вино ве лозе, 
дакле при мар ној про из вод њи, али се 
издва ја ју и зна чај на сред ства за вина
ри је, одно сно набав ку опре ме за пре
ра ду гро жђа у вина. 

–  У про те кле две годи не смо пот пи
са ли уго во ре са 44 вина ри је у Вој во ди
ни укуп не вред но сти око мили он евра и 
то су нове инве сти ци је у вина ри је. 
Вина ри је у Ири гу има ју дугу тра ди ци ју 
реги стро ва них вина ри ја, пре ма зва нич
ним пода ци ма, има седам, али има и 
доста малих про из во ђа ча, који још увек 
нису реги стро ва ни. Кроз суб вен ци је 
има мо наме ру да им помог не мо да 
купе нео п ход ну опре му, да се реги стру

ју и да тиме дају свој допри нос раз во ју 
Ири га и Сре ма, али и целе Вој во ди не 
– иста као је Вук Радо је вић. 

Он је изра зио задо вољ ство што има 
чиме да се похва ли и иза ђе пред вино
гра да ре и вина ре, јер је Покра јин ска 
вла да издво ји ла 17 мили о на дина ра и 
купи ли нај са вре ме ни ји вин ски ана ли за
тор у овом делу Евро пе, који је на рас
по ла га њу свим дома ћим вина ри ја ма, а 

нала зи се у Инсти ту ту за вино гра дар
ство у Срем ским Кар лов ци ма. Ту су, по 
мини мал ним цена ма, доступ не раз ли
чи те ана ли зе ква ли те та вина, што 
рани је није био слу чај. Вук Радо је вић је 
пору чио вина ри ма и вино гра да ри ма у 
Ири гу и Сре му, да кори сте суб вен ци је 
Покра јин ске вла де, како би могли бити 
кон ку рент ни на дома ћем и ино тржи
шту.

Стеван Казимировић и Вук Радојевић отворили манифестацију

Винска улица
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– Пудар ски дани су од огром ног зна
ча ја, јер про мо ви шу тра ди ци ју, кул ту ру, 
оби ча је Ири га и захва љу јем, што на 
ова кав начин орга ни зу је те ову мани фе
ста ци ју, коју посе ти хиља де тури ста. 
Желим да кажем да 

ми, пре ко кон кур са за подр шку тра
ди ци о нал ним мани фе ста ци ја ма подр
жа ва мо Пудар ске дане. Пре две годи
не, када је фор ми ра на ова Вла да, за 
ову годи ну смо издво ји ли три пута 
више сред ста ва, дакле 150.000 дина ра. 
Тако ће бити и у наред ном пери о ду, јер 
смо уве ре ни да ова мани фе ста ци ја 
има зна чај не само за Ириг, већ за целу 
Вој во ди ну и да на нај бо љи начин осли
ка ва вин ску кул ту ру, али и гастро но ми
ју, оби ча је и тра ди ци ју Ири га и Сре ма 
– пору чио је покра јин ски секре тар Вук 
Радо је вић.

 Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 

ири шке општи не, каже да је успех и то 
што се ова мани фе ста ци ја одр жа ва 
већ 26. пут и она је бит на за општи ну, 
јер оку пља све како ири шке, тако и 
вина ре целог фру шко гор ја.

 – На штан до ви ма изла жу наши вина
ри, али и акти ви жена. Ово го ди шња 
мани фе ста ци ја је оку пи ла више људи и 
изла га ча него рани јих годи на, а сва ка ко 
су на то, делом, ути ца ли и ови кон цер
ти позна тих изво ђа ча, пого то во гру пе 
Хари Мата Хари, све то вуче јед но, 
дру го – каже Кази ми ро вић.

Ова мани фе ста ци ја се дуги низ годи
на нала зи на тури стич кој мапи Вој во ди
не и Срби је, као и про гра му Тури стич ке 
орга ни за ци је Срби је, а покро ви тељ је 
Покра јин ски секре та ри јат за пољо при
вре ду, који је и финан сиј ски подр жао 
мани фе ста ци ју. 

–  Мислим да смо ове годи не напра

ви ли корак напред у одно су на про шле 
годи не, то нам је и циљ, да сва ке годи
не има мо неких пома ка напред и кон
цеп циј ски уса вр ша ва мо. У циљу нам је 
да сви штан до ви буду зау зе ти, има мо и 
пред лог наших вина ра да чешће пра ви
мо слич не мани фе ста ци је. Тако ћемо 
већ ове годи не, уз нашу вина ри ју Мач
ков подрум, орга ни зо ва ти у Вин ској 
ули ци и Дан мла дог пор ту ги зе ра, који 
се десет послед њих годи на одр жа вао у 
Новом Саду. Ту мани фе ста ци ју наја
вљу јем за 15. новем бар . Тру ди ће мо се 
да бар сва ка три месе ца има мо нека 
деша ва ња у нашој Вин ској ули ци, да је 
ожи ви мо – рекао је за наше нови не 
Сте ван Кази ми ро вић.

Живан Касап ски је на 26. Пудар ским 
дани ма добио пехар за нај бо ље уре ђен 
вин ски подрум. 

–  Сва ке годи не посе ћу јем Пудар ске 
дане, рани је као посма трач, а од 2011. 
годи не, када сам имао први род у свом 
вино гра ду, почео сам и да изла жем 
сво је про из во де. Задо во љан сам и ода
зи вом људи, про мо ци јом, али и поди за
њем ква ли те та мојих вина и успо ста
вља њем брен да, већ ме људи пре по
зна ју. Ја сам један хобипро из во ђач, 
моји про из во ди су руч ни рад ману фак
ту ра, што се сада нај ви ше и тра жи, 
ради мо само на ква ли те ту. Још нисам 
почео бер бу, јер чекам мал те не да буде 
сува рак, не идем на коли чи ну него ква
ли тет, то потро ша чи зна ју и нисам ихдо 
сада раз о ча рао. Тру дим се увек да 
будем бољи. Ова кве мани фе ста ци је су 
спе ци фич не наме ње не су вину, гро жђу 
и вино гра ду. Имам и могућ но сти да 
раз ме ним иску ства са дру гим про из во
ђа чи ма, о про из вод њи, нау ка стал но 
напре ду је, без обзи ра што ја вино про
из во дим на ста ри начин, али усва јам 
нове посту ла те, стан дар де. Ово гро жђе 

Живан Касапски

Бранислав Комазец преузео пехар
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су хибри ди, интер на ци о нал не сор те, 
нису наше ста ре, аутох то не. Прво сам 
хтео да гајим те ста ре сор те, али нису 
посто ја не и не могу дуго да сто је. Наше 
сор те жупљан ка, пла мен ка, тра ми нац, 
тали јан ски ризлинг су добре да се 
кори сте као мла да вина и да се у току 
годи не потро ше – гово ри Живан Касап
ски.

Свој штанд у Вин ској ули ци је има ла 
и Поп Љуби на вина ри ја из Срем ске 
Митро ви це, који су први пут на Пудар
ским дани ма. 

– Заса ди нам се нала зе у Бер ка со ву, 
у род ном месту поп Љубе, који је све
ште ник у Срем ској Митро ви ци. Он пра
ви једин стве но вино, то је воћ но вино 
од аро ни је, мали не, трњи не, купи не, а 
у осно ви је бур гун дац. То је десерт но 
вино, изу зет ног уку са, које се слу жи 
рас хла ђе но за лепе даме, лепе пово де 
и за здра вље. С обзи ром да смо овде 
први пут, нисмо се при ја ви ли за так ми
че ње, жеља нам је да сада само про
мо ви ше мо наша вина – рекао нам 

Жиле, један од мома ка са штан да ове 
вина ри је. 

У Вин ској ули ци су сво је штан до ве 
има ла и удру же ња жена, међу који ма 
је било и Удру же ње жена Ириг. Пред
сед ни ца Софи ја Сми ља нић каже за 
наше нови не да редов но изла же на 
Пудар ским дани ма.

 – То су, углав ном, сре мач ки кола чи, 
штру дле, кроф не, пите са јабу ка ма 
дакле, ради се о тра ди ци о нал ним 
кола чи ма. Посе ти о ци могу да про ба ју 
или купе наше кола че. Има мо актив них 
15 чла ни ца, иде мо где год нас позо ву, 
углав ном у окол на места, али и даље, 
тако да смо биле и у Ваље ву, као и на 
међу на род ној мани фе ста ци ји Злат не 
нити у Врњач кој Бањи – при ча Софи ја 
Сми ља нић.

Поред вина ри ја, као и удру же ња 
жена које су изла га ле сво је про из во де 
дома ће ради но сти, али и тра ди ци о
нал не кола че, пре ко пута Вин ске ули
це, у пар ку, у цен тру Ири га су биле 
број не тезге. Нуђе но је месо са рошти
ља, разно ра зне бом бо не, деч је играч

ке, шмин ка, јер је ова ква мани фе ста
ци ја увек при ли ка и да се нешто од 
про из во да про да и зара ди. Међу штан
до ви ма се нала зио и онај на којем су 
се могли купи ти тра ди ци о нал ни, 
мађар ски кола чи кур тош или дим њак 
кола чи.

Коле нак Ђен ђи, са супру гом је дошла 
из Србо бра на и на сво јој тезги про да
ва ли су ове кола че са раз ли чи тим при
ло зи ма.

 – Већ десет годи на се бави мо изра
дом ових кола ча, реги стро ва ни смо 
пред у зет ни ци, има мо рад њу, а седи
ште фир ме је у Србо бра ну. Иде мо на 
све позна те мани фе ста ци је и ваша ре, 
оче ку јем да ће и овде бити добро. 
Људи нај ви ше воле ове кола че са 
циме том, еуро кре мом и пла зма кек
сом, то нам је ново у пону ди, као и 
ора си ма и лешни ци ма – рекла је за 
наше нови не Коле нак Ђен ђи.

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, као и пиле ћег папри ка
ша.

Првог дана Ири жа ни и њихо ви гости 
су могли да ужи ва ју у кон цер ту позна те 
гру пе Хари Мата Хари, који је тра јао 
до поно ћи.

На кра ју дру гог дана, усле дио је кон
церт Душа на Сви ла ра и бен да Апсо
лут но роман тич но.

Ово го ди шњи, 26. Пудар ски дани, 
завр ше ни су насту пом фол клор них 
ансам ба ла, а послед ње деша ва ње је 
био кон церт 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. Џаку ла

Нај ви ше награ да и при зна ња ове 
годи не је оти шло у руке вла сни ка 
Вина ри је Кома зец из Инђи је, који су 
има ли нај бо ље бело вино, розе и бри
ки ра ну раки ју. Нај бо ље црве но вино 
је из Вина ри је КМ из Ири га, нај бо љу 
воћ ну раки ју је про из вео Подрум 
Дроб њак из Бео чи на, а раки ју од гро
жђа Сини ша Ерећ ко вић из Вршца. 
Нај бо ље уре ђен вин ски подрум је 
Подрум Касап ски Риви ца, нај бо љи 
вино град су Мач ко ви вино гра ди 
Меми је во, вла сни ка Саве Јоји ћа, нај
те жи је био грозд Миле не Кова че вић 
који је дости гао тежи ну од 1.624 гра
ма, док су нај леп ше уре ди ле штанд 
чла ни це Актив жена Риви ца, а нај бо
љи пудар ски папри каш су ску ва ли 
Нико ла и Вик тор.

Како реко смо, Вина ри ја Кома зец 
Инђи ја је ове годи не осво ји ла три 
побе де на 26. Пудар ским дани ма.

 – Већ  око 15 годи на се озбиљ но 
бави мо про из вод њом вина, има мо 
седам хек та ра наших вино гра да. 
Четвр ти пут уче ству је мо на Пудар
ским дани ма, сва ке годи не узме мо 
више награ да. Про из во ди мо око 
30.000 лита ра вина годи шње, пла си
ра мо га у окол на места, али и у 
Новом Саду и нешто мање у Бео гра
ду. Углав ном све што про из ве де мо се 
и про да. Може се добро ради ти ако 
се ради са љуба вљу, ако се ужи ва у 
томе и вини ма које про из ве де мо – 
каже Раде Кома зец, док је у име 
вина ри је, пеха ре пре у зео син Бра ни
слав.

Награ ђе ни на Пудар ским дани ма

Ђенђи Коленак са супругом Софија Смиљанић
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ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“ РУМА

Сузбијање 
амбро зи је

Рад ни ци рум ског ЈП „Кому на лац“, 
у два кру га ће коси ти пре ко 60 хек
та ра под амбро зи јом, која код вели
ког бро ја људи иза зи ва алер гиј ске 
реак ци је.

Повр ши не су дефи ни са не уго во
ром који је ово пред у зе ће пот пи са
ло са рум ском општи ном, али и 
Пољо при вред ном струч ном слу
жбом, која је одре ди ла жари шта 
амбро зи је и где тре ба коше њем 
укло ни ти исту.

Про бле ми са амбро зи јом при сут
ни су већ десе так годи на.

 –  Сва ке годи не се пове ћа ва ју 
повр ши не под овом биљ ком, која 
пра ви про бле ме људи ма алер гич
ним на њу. Ми уго во ром има мо оба
ве зу да у два циклу са поко си мо 
амбро зи ју. Пре два де се так дана 
завр ши ли смо први круг и почи ње
мо дру ги круг, који ћемо окон ча ти до 
дру ге поло ви не сеп тем бра. Реч је о 
повр ши на ма како у гра ду, тако и 
сели ма, а ради мо по нало гу инспек
то ра за зашти ту живот не сре ди не – 
каже за наше нови не дирек тор ЈП 
„Кому на лац“ Дра ган Панић.

Осим тога, уго во ром о одр жа ва њу 
зеле них повр ши на „Кому на лац“ има 
оба ве зу да коси тра ву, али и да 
зеле не повр ши не улеп ша сад њом 
цве ћа, у чему сва ка ко добро дође 
пла сте ник за цве ће, који има ово 
пред у зе ће.

 Како каже дирек тор Панић, рас
по ла же се са око 10.000 сад ни ца 
јесе њег цве ћа дан и ноћ, које ће се 
уско ро поса ди ти на уго во ром пред
ви ђе ним повр ши на ма.

С. Џ.

Дра ган Панић

БЕРБА У ПУНОМ ЈЕКУ

Рекор дан
при нос куку ру за
У рум ској општи ни су у пуном јеку 

жетве ни радо ви. Жетва сун цо
кре та је завр ше на уз оства рен 

про се чан при нос од три тоне по хек та
ру. 

Уби ра ње соје је завр ше но на више 
од поло ви не посе ја них повр ши на, а 
оства рен је про се чан при нос од 3,5 
тона по хек та ру. Отпо че ла је и жетва 
куку ру за, кул ту ре под којом је у рум
ској општи ни засе ја но нај ви ше обра
ди вих повр ши на, пре ко 19.000 хек та
ра. Нај пре су про из во ђа чи кре ну ли са 
бер бом у кли пу где вла жност зрна од 

25 про це на та омо гу ћа ва поче так радо
ва. 

–  После тога поче ло је и ком бај ни
ра ње зрна куку ру за, пре све га код 
рани јих хибри да. Први резул та ти обе
ћа ва ју рекорд ни род ове кул ту ре. На 
мно гим пар це ла ма је оства рен при нос 
од пре ко 10 тона по хек та ру – каже за 
наше нови не, струч ни сарад ник у 
Пољо при вред ној струч ној слу жби 
Горан Дроб њак. 

Он дода је да, по завр шет ку жетве них 
радо ва, тре ба да усле ди основ но 
ђубре ње,  сетва стр них жита и јесе ње 
ора ње.

– Пре почет ка ових опе ра ци ја пожељ
но је да про из во ђа чи ура де ана ли зу 
земљи шта на осно ву које ће доби ти 
пра ву сли ку о садр жа ју хран љи вих 
мате ри ја и тач ну пре по ру ку за ђубре ње 
– савет је Гора на Дроб ња ка. 

У окто бру ће кре ну ти и сетва стр ни
на. Потреб но је завр ши ти сетву у окто
бру, јер је то опти мал но вре ме које ће 
омо гу ћи ти пра во вре ме но ница ње и 
раз вој усе ва до почет ка зиме.

Под се ћа ње  пре зиме би тре ба ло 
завр ши ти и основ ну обра ду, јер ће то 
омо гу ћи ти наку пља ње вла ге и повољ
но деј ство мра за на земљи ште. Уко ли
ко вре мен ске при ли ке дозво ле, пољо
при вред ни ци ће већ у јесен извр ши ти 
затва ра ње бра зде што ће олак ша ти 
пред се тве ну при пре му у про ле ће и 
спре чи ти губи так вла ге.

 С. Џ.Горан Дроб њак

ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Дру ги на држав ном так ми че њу
Држав но так ми че ње еки па прве 

помо ћи Црве ног крста Срби је је 
нај ве ћа и нај ма сов ни ја мани фе

ста ци ја коју репу блич ки Црве ни крст 
орга ни зу је сва ке годи не.

Так ми че ње које се одви ја у пру жа њу 
прве помо ћи и реа ли стич ком при ка зу 
повре да, ста ња и обо ље ња, одр жа но је 
8. сеп тем бра у Бео гра ду, под сло га ном 
Oткријте херо ја у себи-нау чи те прву 
помоћ, док је тема била пру жа ње прве 
помо ћи у сва ко днев ним живот ним окол
но сти ма у кући, шко ли, рад ном месту, у 
сао бра ћа ју, спо р ту или било ком јав ном 
месту.

Так ми че ње у којем је уче ство ва ло 
пре ко 700 волон те ра одви ја ло се на 15 
поли го на, покр о ви тељ је било Мини
стар ства здра вља, а отво рио га је пред
сед ник Црве ног крста Срби је др Дра ган 
Радо ва но вић.

На так ми че њу је уче ство ва ла 51 еки

па омла ди не и под млат ка Црве ног 
крста и еки пе у реа ли стич ком при ка зу 
повре да, ста ња и обо ље ња из 27 гра до
ва, које су се пла си ра ле на држав но 
так ми че ње, после побе да на општин
ским, град ским, покра јин ским и међу ре
ги о нал ним так ми че њи ма. Рум ски Црве
ни крст је на овом так ми че њу имао две 
еки пе:  под млат ка и еки пу реа ли стич ког 
при ка за повре да, ста ња и обо ље ња, 
која је зау зе ла дру го место, док је под
мла дак био деве ти.

Прва помоћ је пре по зна тљив сим бол 
орга ни за ци је Црве ног крста у целом 
све ту и то је јед на од нај зна чај ни јих 
актив но сти Црве ног крста Срби је.

 У орга ни за ци ја ма Црве ног крста 
Срби је, пре ко 25.000 гра ђа на сва ке 
годи не нау чи основ не вешти не прве 
помо ћи. 

Овим држав ним так ми че њем је обе
ле жен Свет ски дан прве помо ћи. С. Џ.
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Пет и по мили о на дина
ра Општи на Инђи ја доби
ла је за реа ли за ци ју про
јек та изво ђе ња радо ва 
на опре ма њу лока ци је 
15 севе ро и сточ не рад не 
зоне. Ради се о кон кур су 
Покра јин ског секре та ри ја
та за пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство за 
суфи нан си ра ње изград ње, 
сана ци је и рекон струк ци је 
обје ка та фекал не кана ли за
ци је. Укуп на вред ност радо
ва је 11,7 мили о на дина ра, а 
оста так финан си ра општи

на Инђи ја. Овим про јек
том завр ши ће се изград ња 
фекал не кана ли за ци је дуж 
десног кра ка сао бра ћај ни це 
Ц2, тако да ће лока ци ја 15 
севе ро и сточ не инду стриј ске 
зоне бити пот пу но кому нал
но опре мље на. Како су иста
кли пред став ни ци општи не 
Инђи ја, рок за завр ше так 
радо ва је до кра ја ово го ди

шње гра ђе вин ске сезо не.
Под се ти мо да је први 

човек општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак, више пута иста
као да је рад на зона била 
кому нал но нео пре мље на, 
када су пре у зе ли одго вор
ност за општи ну Инђи ја, а у 
послед њих годи ну и по дана 
ура ђе не су сао бра ћај ни це, 
водо вод на и гасна мре жа, те 

је пре о ста ла да се ура ди 
само фекал на кана ли за ци ја.

У послед ње две годи не 
пот пи са ни су уго во ри за 
осам инве сти ци ја, а послед
ња у низу је дома ћа гра ђе
вин ска фир ма Миком, која 
ће у поме ну тој рад ној зони 
на пар це ли од шест хек та ра, 
изгра ди ти фабри ку за про
из вод њу сме штај них кон теј
не ра. Пред ви ђе но је да код 
ново сад ског инве сти то ра, 
након изград ње постро је ња, 
посао доби је 150 рад ни ка. 

М. Ђ.

ОПШТИНА ИНЂИЈА

РЕДОВ НО ОДР ЖА ВА ЊЕ САО БРА ЋАЈ НИ ЦА

Радови у Срем ској ули ци

После асфал ти ра ња 
ули ца Ста р ца Вуја ди
на и Прво мај ске, 

новим сло јем асфал та пре
сву че на је и Срем ска ули ца 
у Инђи ји. Радо ве на лицу 
места у сре ду, 12. сеп тем
бра оби шао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак. Он је том при ли ком 
иста као да се ради о поста
вља њу новог сло ја асфал та 
у дужи ни од 1500 мета ра и 
да је реч о, до сада, нај ду
жој ули ци у којој се врши 
заме на дотра ја лог асфал та.

– Срем ска ули ца је вео ма 
фре квент на и зна чај на сао
бра ћај ни ца у нашем гра ду. 
Ми наста вља мо са оним 
што смо обе ћа ли, а то је 
редов но одр жа ва ње пут не 
инфра струк ту ре – иста као 
је Гак и додао, да уз исто риј
ски про је кат, чија реа ли за
ци ја уско ро тре ба да поч не, 
у послед њих 50 годи на се 

није у овој мери ради ло на 
побољ ша њу пут не инфра
струк ту ре на тери то ри ји 
општи не Инђи ја.

– Нарав но да овде није 
крај, наста ви ће мо да ради
мо још неке кри тич не ули це 
које су, као што зна мо 
асфал ти ра не, али су у вео
ма лошем ста њу. Нај ва жни
је је да су наши сугра ђа ни 
задо вољ ни. Ми се тру ди мо 
да им сво јим радом омо гу
ћи мо комот ни ји живот, те да 
у 21. веку не иду неас фал
ти ра ним путе ви ма – рекао 
је први човек општи не Инђи
ја.

Гово ре ћи о радо ви ма на 
уре ђе њу пут не инфра струк
ту ре, Гак је иста као да ће, 
суде ћи по тре нут ним вре
мен ским при ли ка ма и наја
ва ма прог но сти ча ра, гра ђе
вин ска сезо на у овом срем
ском гра ду бити про ду же на 
до кра ја новем бра.

– Нада мо се да ће нас 
вре ме послу жи ти јер, као 
што зна мо, гра ђе вин ска 
сезо на је тре ба ло дав но да 
буде у пуном јеку, али вре
мен ске при ли ке нису дозво
ли ле да се кон ти ну и ра но 
ради. Негде смо и ми касни
ли са доку мен та ци јом, али 
ево, нада мо се да ћемо до 
кра ја новем бра завр ши ти 
про је кат асфал ти ра ња 70 
неас фал ти ра них ули ца на 
тери то ри ји наше општи не – 
каже пред сед ник Општи не 
Инђи ја и дода је: 

– Кре ну ће мо упра во из 
Инђи је, јер су ту и нај ве ћи 
про бле ми, као што је ули ца 
Бран ка Ћопи ћа, која се 
нала зи баш у бли зи ни Срем
ске. Када пове же мо Срем
ску са њом, доби ће мо добру 
инфра струк ту ру у овом делу 
Инђи је, што ће бити за сва ку 
похва лу.

М.Ђ.

Владимир Гак оби шао радо ве у Срем ској ули ци

МАРА ДИК
Бољи усло ви
у школ ској сали

Завр ше ни су радо ви на 
ком плет ној рекон струк ци
ји пар ке та у фискул тур ној 
сали ОШ „Бран ко Ради че
вић“ у Мара ди ку. Пар кет, 
који се годи на ма нала зио у 
вео ма лошем ста њу, је исхо
бло ван и изла ки ран, тако да 
ће уче ни ци има ти при стој
ни је усло ве за оба вља ње 
фискул ту ре, а са дру ге стра
не њего во одр жа ва ње биће 
дале ко лак ше. Током лет
њег рас пу ста окре че ни су 

школ ски ход ни ци и кухи ња у 
којој су поста вље не и нове 
пло чи це. Поред наве де ног, 
у шко ли је поста вљен видео 
над зор у циљу пове ћа ња 
без бед но сти деце. Тако ђе, 
уско ро се оче ку је поче так 
радо ва на изград њи огра де 
која до сада није посто ја ла. 
Општи на Инђи ја финан си
ра ла је поме ну те радо ве са 
два мили о на дина ра. Локал
на само у пра ва издво ји ла је 
ове годи не зна чај на сред
ства за мно го број не радо ве, 
који су током лет њег рас пу
ста изве де ни у свим обра
зов ним уста но ва ма. Основ
ни циљ локал не само у пра ве 
је ства ра ње нај бо љих могу
ћих усло ва за шко ло ва ње 
инђиј ске омла ди не.

М.Ђ.

ИНДУ СТРИЈ СКА ЗОНА

Наста вак опре ма ња
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Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја 
Мара дич ка јесен одр жа на је мину
лог викен да у Мара ди ку. За раз ли ку 

од прет ход них годи на, ове, тра ја ла је два 
дана и како су иста кли пред став ни ци 
Месне зајед ни це, која је и орга ни за тор 
мани фе ста ци је, ода звао се знат но већи 
број изла га ча и посе ти ла ца. Први дан 
мани фе ста ци је био је резер ви сан за так
ми че ње у при пре ма њу папри ка ша, тур
нир у малом фуд ба лу и изло жбу удру же
ња, воћа ра и пче ла ра.

 Тру ди ли смо се да ове годи не буде мо 
дру га чи ји и у томе смо успе ли, иста као је 
пред сед ник Саве та МЗ Мара дик Сте ван 
Бра дић и додао да су ове годи не, по први 
пут, орга ни зо ва ли тур нир у малом фуд ба
лу у ОШ „Бран ко Ради че вић“ у којем су 
уче ство ва ли ђаци из шко ла са тери то ри је 
општи не Инђи ја.

 Пре за до вољ ни смо тур ни ром и бро
јем еки па које су се ода зва ле. Задо вољ
ни смо ми, али и деца и њихо ви про фе со

ри како је то све изгле да ло. У Дому кул
ту ре смо има ли јед ну ради о ни цу у сарад
њи са Удру же њем Вилин салаш где су, 
опет, нај мла ђи нау чи ли нешто више о 
него ва њу тра ди ци је и кул ту ре,  где су 
деца нау чи ла да везу, рекао је Сте ван 
Бра дић.

Када је у пита њу так ми че ње у при пре
ма њу папри ка ша, ове годи не прва три 
места при па ла су еки па ма Јано ша Шита
ра, Дани је ла Клин ка и тре ће место еки пи 

Борис Мрав чек из Мара ди ка. У вечер њим 
сати ма оди гра на је и  при ја тељ ска фуд
бал ска утак ми ца вете ра на локал не ФК 
Сло ге и бео град ског Пар ти за на.

У неде љу, 16. сеп тем бра пред став ни ци 
Месне зајед ни це Мара дик и ОО СУБ НОР 
Инђи ја поло жи ли су вен це на спо ме ник 
палим бор ци ма и жртва ма фаши зма у 
НОБу. Том при ли ком истак ну то је да се 
пре ци који су дали сво је живо те за сло бо
ду ника да не сме ју забо ра ви ти.

 Ово је дан када се Мара ди ча ни сећа
ју сво јих пре да ка који су дали  живот за 
сло бо ду. Они су побе ди ли фаши зам пре 
73. годи не али, нажа лост, ни данас није 
мртав и јавља се у раз ли чи тим обли ци
ма. Ми, потом ци наших слав них пре да ка, 
који су се у нај те жим усло ви ма бори ли и 
избо ри ли про тив фаши зма, има мо зада
так да наста ви мо ту бор бу про тив нај ве
ћег зла, иста кла је Дра ги ца Кова че вић, 
пред сед ни ца ОО СУБ НОР Инђи ја.

После цере мо ни је пола га ња вена ца, 
дво днев на мани фе ста ци ја Мара дич ка 
јесен, окон ча на је првен стве ном утак ми
цом изме ђу ФК Сло га Мара дик и ФК Рад
нич ки из Ири га.

 М. Ђ.

ЧОРТАНОВЦИ

Очи шће на депо ни ја
Мешта ни Чор та но ва ца више пута су 

се жали ли ЈКП „Кому на лац“ због 
неса ве сних поје ди на ца који су у 

прет ход ном пери о ду у непо сред ној бли
зи ни сео ске пија це, у самом цен тру насе
ља, ство ри ли дивљу депо ни ју. Над ле жни 
су одмах реа го ва ли и очи сти ли поме ну ти 
про стор.

– Пија ца у Чор та нов ци ма је отво ре на и 
на том месту има мо јед ну мали „соби цу“ 
где су се нала зи ли кон теј не ри. На том 
месту ство ри ла се мања дивља депо ни
ја, те смо мора ли да пору ши мо зидо ве 
након чега смо порав на ли тај део тере на. 
Кон теј не ре смо изме сти ли на улаз у 
село, из прав ца Бешке – обја шња ва 
Лема ић и дода је да су са пред став ни ци
ма месне зајед ни це одре ди ли нај по год
ни ју лока ци ју.

 – Нада мо се да више неће бити про
бле ма у цен тру села. Морам да напо ме
нем да смо слич ну ситу а ци ју има ли и у 
Слан ка ме нач ким Вино гра ди ма. Код сео
ске шко ле годи на ма уна зад ста ја ли су 
кон теј не ри, те смо и њих мора ли да 
изме сти мо на улаз у селу. Са пред сед
ни ком месне зајед ни це тра жи мо погод ну 
лока ци ју да поста ви мо један вели ки кон
теј нер, јер у овом селу, посеб но поне
дељ ком када викен да ши одла зе, има мо 
вели ке коли чи не сме ћа и за тај про блем 
мора мо наћи аде кват но реше ње– каже 
дирек тор ЈКП „Кому на лац“. 

ЈКП „Кому на лац“ анга жо вао је струч
ња ке са Инсти ту та за низиј ско шумар
ство како би се на тере ну утвр ди ло 
здра вље ден дро ма те ри ја ла. У прет ход
ном пери о ду извр ше но је укла ња ње 

дотра ја лог кесте ња код Кул тур ног цен
тра, а пре ма речи ма дирек то ра Душа на 
Лема и ћа, на ред су дошле и липе у цен
тру гра да.

– У току је сни ма ње ста ња на цен тру и 
шета ли шту. Липе су у мно го бољем ста
њу него што је било кесте ње код Кул тур
ног цен тра. Пре ли ми нар ни резул тат, који 
смо доби ли наво ди да су све га две или 
три липе про бле ма тич не у делу од 
Поште до Кул тур ног цен тра, а за оста ле 
мора мо напра ви ти неки систем за 
навод ња ва ње, јер је њима потреб но 
мно го више воде – иста као је Лема ић и 
додао да су их недав но посе ти ли док то
ри са Инсти ту та, који су задо вољ ни 
начи ном како се води бри га о дрво ре ду 
у цен тру гра да.

М. Ђ.

Јесен у 
Марадику

Пола га ње вена ца на спо ме ник жртва ма фаши зма
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ОПШТИН СКА УПРА ВА

Регре си ра ње
пре во за

Општи на Ста ра Пазо ва годи на ма уна зад 
регре си ра пре воз уче ни ка и сту де на та до 
њихо вих обра зо ва них уста но ва. За сред
њо школ це и сту ден те који путу ју ван тери
то ри је општи не цена месеч не кар те за 
пре воз ума ње на је за 40 посто, док су шко
лар ци који путу ју изме ђу насе ља уну тар 
општи не осло бо ђе ни пла ћа ња цене месеч
не кар те за 80 посто. Шко лар ци и сту ден ти 
који кори сте ауто бу се Сао бра ћај ног пред у
зе ћа „Ласта“ по зна јач но сма ње ним цена ма 
месеч не кар те моћи ће да стуг ну до шко ле 
и факул те та. 

Општи на Ста ра Пазо ва ове школ ске 
годи не издво ји ла је 36 мили о на дина ра, док 
је покра ји на опре де ли ла додат них 7,5 
мили о на за регре си ра ње пре во за сред њо
шко ла ца и сту де на та који путу ју ван тери то
ри је општи не до шко ле или факул те та, али 
и шко ла ра ца који путу ју изме ђу насе ља 
уну тар општи не. Под се ти мо, до 2. новем
бра отво рен је општин ски кон курс за уче ни
ке сред њих шко ла и сту ден те са пре би ва
ли штем, одно сно бора ви штем на тери то ри
ји општи не који желе да оства ре ове олак
ши це када је у пита њу пре воз. С.С.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Наси ље у поро ди ци
Од почет ка ове годи не на тери то ри ји 

општи не Ста ра Пазо ва забе ле же но је 75 
при ја ва поро дич ног наси ља. Нај ве ћи број 
при ја ва забе ле жен је у авгу сту 13, док је 
нај ма ње кон фли ка та било у фебру а ру ове 
годи не, све га два. У ста ро па зо вач ком Цен
тру за соци јал ни рад исти чу да се у чак 
61ом слу ча ју уче сни ци наси ља одра сли и 
ста ри, а међу обли ци ма наси ља при сут ни 
су пси хич ко и физич ко. 

Прва три би на на тему зашти та од наси
ља у поро ди ци у све тлу Зако на о спре ча ва
њу наси ља у поро ди ци и пра ва жрта ва која 
се реа ли зу је у окви ру настав ка про јек та 
Имам пра во на зашти ту одр жа на је у про
сто ри ја ма Месне зајед ни це Банов ци Дунав. 
Три би ну су одр жа ли струч ни рад ни ци Цен
тра за соци јал ни рад у сарад њи са при пад
ни ци ма Поли циј ске ста ни це у Ста рој Пазо
ви и Основ ним јав ним тужи ла штвом под 
покро ви тељ ством Покра јин ског секре та ри
ја та за соци јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и 
рав но прав ност поло ва. Циљ три би на је да 
се жртве наси ља осна же и при ја ве га, јер 
посто је инсти ту ци је које ће ста ти иза њих. 
Сле де ћа три би на се одр жа ва у Сур ду ку 19. 
сеп тем бра, а након тога у Беле ги шу и 
Новим Банов ци ма. Ј.Д.

ЛИДЛ У СРБИ ЈИ

Мар кет у Пазо ви
Пред сед ник општи не Ста ра Пазо ва Ђор

ђе Ради но вић потвр дио је да ће један од 
нај по зна ти јих свет ских трго вин ских лана ца 
Лидл отво ри ти вели ки мар кет, у зони код 
рас кр сни це Нове и Ста ре Пазо ве, одно сно 
скре та ња за Вој ку и Ста ре Банов це, што би 
био ујед но и њихов први обје кат у Срби ји 
који ће се нала зи ти ван насе ље них места. 

Лидл до окто бра пла ни ра отва ра ње десет 
про дав ни ца широм Срби је, а у јуну је све
ча но, уз при су ство пред сед ни ка Срби је 
Алек сан дра Вучи ћа, отво рен вели ки 
дистри бу тив ни цен тар Лидла упра во у Ста
рој Пазо ви. Како су из Лидла више пута 
пона вља ли, они ће одјед ном да поч ну са 
радом и то у нај ма ње десет, можда чак и 15 
обје ка та.

ГОЛУ БИН ЦИ

Ухап ше ни
пољо при вред ни ци

У зајед нич кој акци ји инспек то ра Сек то ра 
поре ске поли ци је Поре ске упра ве и поли
ци је ухап ше ни су Н. Ж., Б. Ж. и П. Ж. из 
Голу би на ца јер су оште ти тли буџет Репу
бли ке Срби је за 19,2 мили о на дина ра. Они 
су ухап ше ни као носи о ци пољо при вред них 
газдин ста ва, због посто ја ња осно ва не сум
ње да су, у пери о ду од јану а ра 2015. до 
маја 2017., извр ши ли кри вич на дела поре
ске ута је и нео сно ва ног иска зи ва ња изно са 
за повра ћај поре за и поре ски кре дит, чиме 
су оште ти ли буџет. При ја вље ни су при ба
ви ли и у послов ним књи га ма еви ден ти ра ли 
лажне ула зне гото вин ске рачу не и фискал
не исеч ке, о навод ној набав ци доба ра од 
разних доба вља ча, у укуп ној вред но сти од 
72.075.297 дина ра, по који ма про мет доба
ра није извр шен и на тај начин избе гли пла
ћа ње ПДВа, поре за на при хо де од само
стал не делат но сти и годи шњег поре за на 
дохо дак гра ђа на у укуп ном изно су од 
10.473.967 дина ра, наво ди се у саоп ште њу 
Поре ске поли ци је. У под не тим поре ским 
при ја ва ма су уме сто да иска жу поре ску 

оба ве зу за ПДВ, иска за ли поре ски кре дит у 
изно су од 8.701.046 дина ра, чиме су извр
ши ли и кри вич но дело нео сно ва ног иска зи
ва ња изно са за повра ћај поре за и поре ски 
кре дит. При ја вље ним лици ма је одре ђе на 
мера задр жа ва ња до 48 сати. С. С.

ЕКО НО МИ ЈА

По др шка
пред у зет ни ци ма

Сто пред у зет ни ка доби ло је по 50.000 
дина ра у окви ру подр шке раз во ју пред у зет
ни ка у окви ру које је општи на Ста ра Пазо ва 
издво ји ла пет мили о на дина ра.  Сред ства 
се могу утро ши ти за набав ку нове или 
полов не опре ме и маши на, спе ци ја ли зо ва
них ала та, репро мате ри ја ла и сиро ви на. 
Уго во ри са пред у зет ни ци ма пот пи са ни су у 
вели кој сали Беле згра де, а исте су им уру
чи ли пред сед ник општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић, заме ник пред сед ни ка 

општи не Милан Беа ра и начел ни ца за при
вре ду Суза на Илић. Циље ви овог вида 
општин ске помо ћи пред у зет ни ци ма су јача
ње кон ку рент но сти, уна пре ђе ње тех но ло
шких про це са, про из во да и услу га, пове ћа
ње вред но сти и оби ма про ме та, сма ње ње 
тро шко ва финан си ра ња про из вод не опре
ме и репро мате ри ја ла. С.С.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Месец
соли дар но сти

Црве ни крст Ста ра Пазо ва под покро ви
тељ ством општи не Ста ра Пазо ва орга ни зу
је тра ди ци о нал ну акци ју Месец соли дар но
сти која се одр жа ва од 14. сеп тем бра до 17. 
окто бра. Циљ акци је у току Месе ца соли
дар но сти је да се код гра ђа на про мо ви шу 
вред но сти хума но сти и соли дар но сти, како 
би се при ку пи ла финан сиј ска сред ства и 
мате ри јал на добра за помоћ они ма који ма 
је нај по треб ни ја и да се кроз спек тар раз ли
чи тих актив но сти ука же на про бле ме који 
посто је, било да се ради о сиро ма штву или 
про бле ми ма са који ма се сусре ћу ста ра 
лица. 

Како би при ку пи ли што веће коли чи не 
хума ни та р не помо ћи за нај у гро же ни је гра
ђа не, у свим месним зајед ни ца ма на тери
то ри ји општи не Ста ра Пазо ва, у орга ни за
ци ја ма Црве ног крста одре ђе на су дежур
ства за при јем хума ни тар не помо ћи. Хума
ни тар на помоћ може бити у нату рал ним 
дава њи ма (кон зер ве, трај ни про из во ди, 
пољо при вред ни про из во ди, сред ства за 
хиги је ну), оде ћи и обу ћи (нова или полов
на) и нов ча ним сред стви ма која се упла ћу ју 
на рачун Црве ног крста Ста ра Пазо ва са 
назна ком ЗА АКЦИ ЈУ СОЛИ ДАР НОСТ НА 
ДЕЛУ. Ј. Д.
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Реги о нал ни сајам при
вре де 12. по реду, одр
жа ће се 27. и 28. сеп

тем бра, у окви ру Ком плек са 
спорт ско рекре а тив них 
базе на у Новој Пазо ви, у 
орга ни за ци ји општи не Ста
ра Пазо ва и При вред не 
комо ре Срби је Реги о нал не 
при вред не комо ре Срем ског 
управ ног окру га. 

Све ча но отва ра ње зака
за но је за четвр так 27. сеп
тем бар у 11 часо ва, а током 
првог дана пред ви ђе не су 
три пре зен та ци је: Памет но 
упра вља ње земљи штем у 
пољо при вре ди при ме ном 
чистих инфор ма ци о них 
тех но ло ги ја у орга ни за ци ји 
Инсти ту та „Михај ло Пупин“ 
и Инсти ту та за еко но ми ку 
пољо при вре де, Агро тех ни
ка и нове сор те стр них 
жита НС семе на у орга ни
за ци ји ново сад ског Инсти ту
та за ратар ство и повр тар
ство и Могућ но сти уче ни ка 
у дуал ном обра зо ва њу  у 
орга ни за ци ји При вред не 
комо ре Срби је. Током дру гог 
сајам ског дана биће ога ни
зо ва не још чети ри пре зен та
ци је: Тури зам у општи ни 
Ста ра Пазо ва у орга ни за
ци ји Тури стич ке орга ни за ци
је општи не Ста ра Пазо ва, 
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 у орга ни за
ци ји Поре ске упра ве, Ана
ли за нај че шћих про пу ста 
из обла сти без бед но сти и 
здра вља на раду као при
вред них дру шта ва и Нови
не у про пи си ма из обла сти 
без бед но сти и здра вља на 
раду у орга ни за ци ји Цен тра 
за зашти ту и без бед ност и 
Упра ве за без бед ност и 
здра вље на раду.  

Сајам се орга ни зу је са 
циљем да пону ди не само 
при ли ку да посе ти о ци виде 
оно што при вре да у овом 
кра ју има да пону ди, него и 
да поста не место оку пља ња 
послов них људи и пред у зет
ни ка, како би се обез бе ди ла 
реа ли за ци ја нових послов
них зами сли и иде ја, и 
оства ри ла нова ула га ња у 
при вре ду Сре ма.

У петак 28. сеп тем бра од 
11 до 13 часо ва одр жа ће се 
и Сајам запо шља ва ња у 
орга ни за ци ји срем ско ми
тро вач ке Фили ја ле Наци о
нал не слу жбе за запо шља
ва ње, где ће посе ти о ци ма 
који су без посла бити пону
ђен вели ки број рад них 
места. Сајам је за посе ти о
це отво рен у пери о ду од 10 
до 19 часо ва, а про стор за 
изла га че и ове годи не је 
бес пла тан.

С.С.

НОВА ПАЗО ВА

У сусрет
Реги о нал ном 
сај му при вре де

Са прошлогодишњег сајма

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. 

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Плат фор ма
за инва лид е
Плат фор ма – лифт за 

инва лид на лица, труд
ни це и ста ри је, теже 

покрет не људе, пуште на је 
у функ ци ју 14. сеп тем бра у 
рум ском Дому здра вља. 

Реч је о нај но ви јем моде
лу Стра тусрам пе, а Дом 
здра вља је прва здрав
стве на уста но ва која  га је 
за сво је потре бе угра ди ла. 
Вред ност је око два мили
о на дина ра, а сред ства је 
обез бе ди ла локал на само
у пра ва из буџе та, у окви ру 
про це са пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња. Коли ки је зна
чај ове плат фор ме, гово ри 
и пода так да су рани је, теже 
покрет на лица до лека ра 
мора ли да носе, или сами 
здрав стве ни рад ни ци или 
род би на.

Први који је ову рам пу 
испро бао је Сте ван Пот ко
њак, пред сед ник Удру же
ња пара пле ги ча ра Сре ма 
и пред сед ник Саве за пара
пле ги ча ра и ква дро пле ги ча
ра Вој во ди не.

 – Као пред сед ник ових 
удру же ња имао сам доста 
при ли ка да видим раз ли чи те 
рам пе и плат фор ме и могу 
рећи да ми је дра го што сам 
први испро бао и уве рио се у 
сигур ност ове рам пе. Могу 
да кажем да је ово убе дљи
во нај мо дер ни ја, нај бо ља 
и нај ти ша плат фор ма, коју 
сам до сада видео, а видео 
сам и кори стио мно ге. Ово 
је вео ма бит но за све оне 
који се кре ћу у инва лид ским 
коли ци ма. Још јед ном је 
рум ска општи на дала дома
ћи зада так оста лим општи

на ма и надам се да ће и 
дру ге сле ди ти њен при мер – 
ука зао је Сте ван Пот ко њак.

Др Јеле на Сто ја нац Мра
че вић, дирек тор ка Дома 
здра вља је захва ли ла свим 
гра ђа ни ма који су, кроз пар
ти ци па тив но буџе ти ра ње, 
гла са ли за ову плат фор му, 
јер ће осо ба ма за инва ли
ди те том бити лак ше и јед но
став ни је да дођу до лека ра, 
да оба ве пре гле де или лабо
ра то риј ске ана ли зе. 

– Они ће моћи лак ше да 
оба ве и сто ма то ло шке услу
ге, као и део спе ци ја ли стич
ких услу га и услу ге школ ске 
меди ци не. Ово је нај са вре
ме ни ја и прва плат фор ма 
у Срби ји, која је угра ђе на у 
неки Дом здра вља. Њу ће 
кори сти ти не само инва ли

ди, него и труд ни це и људи 
који се теже кре ћу – иста кла 
је др Сто ја нац Мра че вић.

– Ово је нешто што су гра
ђа ни тра жи ли и све до ци смо 
да је овај лифт заи ста нео п
хо дан, посеб но за инва лид
на лица, као и за све дру
ге који не могу да кори сте 
сте пе ни ште, или то могу уз 
вели ки напор. Ова плат фор
ма ће омо гу ћи ти њихов лак
ши дола зак до лека ра, а како 
чујем, реч је о нај са вре ме ни
јој плат фор ми. На овај начин 
смо на виши ниво поди гли 
услу ге Дома здра вља пре ма 
паци јен ти ма, посеб но инва
лид ним лици ма и они ма, 
који ма је здрав стве на нега 
и нај не оп ход ни ја – рекао је 
пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић.

С. Џ.

Сте ван Пот ко њак испро ба ва плат фор му
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Реба лан сом буџе та
до важних про је ка та
На сед ни ци Скуп шти

не општи не Пећин ци, 
одр жа ној 13. сеп тем

бра, одбор ни ци су усво ји ли 
реба ланс буџе та Општи не 
Пећин ци, којим се доса
да шњи износ при хо да и 
при ма ња про јек то ван на 
1.979.682.938 дина ра уве ћа
ва на износ од 2.073.773.936 
дина ра, а у истом изно су 
уве ћа ва ју се рас хо ди буџе
та. Тим пово дом начел ни ца 
Оде ље ња за буџет и финан
си је Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци Дани је ла 
Недељ ко вић изја ви ла је да 
се нај но ви јим реба лан сом 
општин ског буџе та омо гу
ћа ва реа ли за ци ја неко ли ко 
важних про је ка та.

– Овим реба лан сом биће 
омо гу ће на реа ли за ци ја јед
ног зна чај ног про јек та који 
је сти гао до тре ће фазе, а 
у пита њу је изград ња кана
ли за ци о не мре же у Доњем 
Товар ни ку. Недав но пот пи
са ним уго во ром са Покра
јин ским секре та ри ја том за 
пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство за овај 
про је кат вре дан 28.130.452 

дина ра са ПДВом, доби
ли смо сред ства у укуп ном 
изно су од 10 мили о на, где 
је наше уче шће 18.130.452 
дина ра. Сле де ћи вели ки 
про је кат, који је јако зна ча
јан са ста но ви шта локал ног 
еко ном ског раз во ја је реа
ли за ци ја теку ћих поправ

ки и одр жа ва ња на Пред
школ ској уста но ви „Вла да 
Обра до вић Каме ни“ што ће 
директ но ути ца ти на боље 
усло ве рада са децом у 
пред школ ским уста но ва ма 
наше општи не. Овај про
је кат је опре де љен у изно
су од 8.025.338 дина ра, од 

чега је 6.420.270 дина ра 
тран сфер од вишег нивоа 
вла сти док је наше уче шче 
1.605.068  дина ра. Тако ђе, 
уве де но је пар капи тал них 
про је ка та који би тре ба ло да 
пред у пре де неке неже ље не, 
ван ред не ситу а ци је. Изме ђу 
оста лог, уве ден је про је кат 

Са сед ни це

ЈКП ПУТЕ ВИ 

Поче ли радо ви на Пре кој Кал др ми
Јав но кому нал но пред

у зе ће Путе ви општи
не Пећин ци у петак, 

14. сеп тем бра,  запо че
ло је радо ве на сани ра њу 
општин ског пута Шима нов

ци – Деч – Аша ња – Спо
ме ник. Радо ве је оби шао 
Милан Сте па но вић заме
ник дирек то ра ЈКП Путе ви 
општи не Пећин ци, зајед но 
са пред став ни ци ма Месне 

зајед ни це Деч. Ова део ни ца 
пута у пећи нач кој општи ни 
пред ста вља јед ну од фре
квент ни јих у општи ни, а по 
речи ма заме ни ка дирек то
ра Сте па но ви ћа поје ди ни 

дело ви су били у јако лошем 
ста њу.

– Зна мо да је ова део ни ца 
пута наша ракрана, али ево 
бли зу смо реше ња. Радо ви 
на сани ра њу удар них рупа 
су поче ли и биће то дели
мич но реше ње које ће обез
бе ди ти пут ни ци ма, који сва
ко днев но кори сте овај пут ни 
пра вац, сигур ни је кре та ње. 
За неко ли ко дана радо ви ће 
бити завр ше ни, али то није 
крај, јер ради мо на конач
ном реше њу овог про бле ма. 
У току је изра да Про јект но
тех нич ке доку мен та ци је за 
ком плет ну рекон струк ци ју 
пута Деч – Аша ња, што ће 
конач но ста ви ти тач ку на 
про бле ме веза не за без
бед ност свих уче сни ка у 
сао бра ћа ју на овој део ни ци 
општин ског пута – изја вио је 
Сте па но вић.

Оби ла зак радо ва
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Дани је ла Недељ ко вић

Крче ње и чишће ње кана ла у 
пут ном поја су на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не у изно су 
од 6 мили о на, затим је уве
ден про је кат који је везан 
за ква ли тет пија ће воде на 
нашој тери то ри ји – Ела бо
рат о резер ва ма под зем
них вода на изво ри шти ма 
водо вод них мре жа Месних 
зајед ни ца у изно су од три 
и по мили о на, и уве ден је 
про је кат Изра да про јект но 
тех нич ке доку мен та ци је за 
кана ли за ци о ну мре жу у рад
ним зона ма у Шима нов ци ма 
вре дан пет мили о на  – обја
сни ла је начел ни ца Недељ
ко вић.

Пећи нач ки пар ла мент је 
усво јио и годи шњи про грам 
зашти те уре ђе ња и кори
шће ња пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво
ји ни на тери то ри ји општи не 
Пећин ци за 2018. годи ну.

Радо ви су запо че ли сани
ра њем удар них рупа у Деч
кој ули ци у Шима нов ци ма 
и у ули ци Ива на Петро ви ћа 
код кана ла у Дечу, а од Пре
ке Кал др ме ка Дечу поче ло 
се са ски да њем асфалт
ног сло ја око удар них рупа. 
Како је рекао Живо та Гајић, 
пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Деч и одбор ник у 
Скуп шти ни општи не Пећин
ци, сана ци ја овог дела пута 
има вели ки зна чај за мешта
не Деча.

– На ово смо дуго чека ли и 
ево доче ка ли смо да обе ћа
ње које смо доби ли од пећи
нач ког општин ског руко вод
ства види мо на делу. Наши 
мешта ни који сва ко днев но 
кори сте овај пут од сада ће 
моћи да се кре ћу сигур ни је и 
без бед ни је – рекао је Гајић.

Вред ност радо ва на 
сани ра њу удар них рупа на 
општин ском путу Шима нов
ци – Деч – Аша ња – Спо ме
ник изно си око 3,5 мили о на 
дина ра.

АРХЕ О ЛО ЗИ У КУПИ НО ВУ

Завр шен међу на род ни
волон тер ски камп

У Купи но ву је недав но 
завр шен 5. Архе о ло
шки међу на род ни 

волон тер ски камп „Купи ник 
2018“, а девет волон те ра из 
седам зема ља од 2. сеп тем
бра вред но је ради ло на 
укла ња њу инван зив ног 
расти ња на при ла зи ма сред
ње ве ков не твр ђа ве Купи ник. 
Волон те ре је током ових 
актив но сти посе тио и пред
сед ник општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић, који је током 
раз го во ра са мла дим кам пе
ри ма иста као зна чај њихо вог 
посла.

– Пре све га желим да 
нагла сим да је посао који ови 
мла ди људи раде изу зет но 
зна ча јан за нашу локал ну 
зајед ни цу, али и за чита ву 
Срби ју. Пећи нач ка локал на 
само у пра ва већ неко ли ко 
годи на подр жа ва напо ре на 
очу ва њу послед ње пре сто ни
це срп ских деспо та, међу 
који ма је и Међу на род ни 
архе о ло шки волон тер ски 
камп, који на неки начин пред
ста вља први корак ка очу ва
њу овог бисе ра наше исто ри је 
– рекао је први човек пећи
нач ке општи не.

Током про те клих дана мла
ди из Јапа на, Ита ли је, Бел ги
је, Мек си ка, Руси је, Фран цу
ске и Срби је, успе ли су да 
очи сте при лаз север ној кули 
твр ђа ве, а успе ли су да укло
не и расти ње са самих зиди
на. Како је рекао Пери ца Одо
ба шић, архе о лог и пред сед
ник Удру же ња Зеле ни поглед 
очи шће но је пре ко 50 ари, 
што је импре сив но за тако 
кра так пери од.

– Заи ста сам пре за до во
љан тем пом рада, а на то је 
сва ка ко ути ца ло и добро рас

по ло же ње које је вла да ло 
међу кам пе ри ма. Из годи не у 
годи ну наши кам по ви су све 
посе ће ни ји, а ефек ти све 
видљи ви ји. Током прет ход них 
кам по ва укло ње но је дрве на
сто расти ње око и на самој 
твр ђа ви, које уз повре ме ну 
интер вен ци ју више не расте. 
Оста је тра ва, зеља сто расти
ње и пуза ви це, који ма се 
бави мо на овом кам пу. Нарав
но, при ро да је неу мо љи ва, 
али сва ке годи не је све лак ше 
и лак ше. Оно што је важно то 
је да су наши кам по ви при
пре ма за неки од наред них 
кам по ва, који ће бити, ако 
наста ви мо да ради мо овим 
интен зи те том, пра ви архе о ло
шки истра жи вач ки рад. 
Волон те ри су све сни тога, а 
ми их сва ки пут упо зна је мо са 
исто ри јом и вред но сти твр ђа
ве Купи ник, као и са резул та
ти ма доса да шњег рада – изја
вио је Одо ба шић.

Током раз го во ра са волон
те ри ма било је више него очи
глед но да сва ког од њих инте
ре су је исто ри ја и при ро да, а 
да се на ова кве кам по ве при
ја вљу ју пре све га јер желе да 
помог ну у очу ва њу кул тур но
исто риј ског и при род ног 
добра. На то нам је ука за ла и 
Мари на Ески на из Москве, 
која воли да бора ви у при ро
ди и пома же локал ној зајед
ни ци, а током кам па, како 
каже, сти че и нове при ја те ље.

Рафа ел Тар га из Пари за, 
желео је пре све га да упо зна 
Срби ју и откри је њене лепо те, 
а да при томе ура ди нешто 
кори сно.

– Ово је при ли ка да упо
знам при род не лепо те и кул
тур ноисто риј ске бисе ре 
ваше земље, а камп је сва ка

ко добра зами сао, јер ради мо 
у добром рас по ло же њу, дру
жи мо се и упо зна је мо јед ни 
дру ге. Има мо још доста вре
ме на да упо зна мо лепо те 
Срби је, јер смо мла ди – пое
ти чан је Рафа ел.

Волон те ри су тако ђе били у 
при ли ци и да упо зна ју тури
стич ку руту општи не Пећин ци 
 од Купи но ва до Пећи на ца, а 
како је рекла Љуби ца Бошко
вић дирек тор пећи нач ке Тури
стич ке орга ни за ци је потру ди
ли су се да мла дим волон те
ри ма при ка жу лепо те наше 
општи не, како би сами схва
ти ли и на нај леп ши начин 
дожи ве ли сло ган ТО  Пре део 
где при ро да грли исто ри ју. 
Пут су затим наста ви ли ка 
Крче дин ској ади у општи ни 
Инђи ја, која спа да у ред 
дести на ци ја Нај леп ше из 
Сре ма.

Орга ни за то ри петог 
Архе о ло шког међу на
род ног волон тер ског 

кам па „Купи ник 2018“ су Удру
же ње гра ђа на Зеле ни поглед 
из Купи но ва и Мла ди истра
жи ва чи Срби је. Камп се и ове 
годи не одр жа вао под покро
ви тељ ством Општи не Пећин
ци и Мини стар ства омла ди не 
и спор та, а логи стич ку подр
шку орга ни за ци ји Кам па пру
жи ла је Тури стич ка орга ни за
ци ја општи не Пећин ци. 

Камп је завр шен 15. сеп
тем бра, тамо где је и почео – 
под беде ми ма Купи ни ка, где 
су волон те ри, зајед но са 
вите зо ви ма из бео град ског 
Удру же ња за него ва ње ста
рих зана та и вешти на Бели 
орло ви, као и ново сад ског 
Бели вуко ви, на тре ну так ожи
ве ли дух сред њег века током 
ради о ни це стре ли чар ства.

Ради о ни ца стре ли чар ства
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НОВИ СЛАН КА МЕН

Село које сла ви бре скву
Иако се нала зи само пар кило ме та

ра даље од Ста рог Слан ка ме на, 
Нови Слан ка мен је село по изгле

ду, сасвим дру га чи је. Пра во рав ни чар
ско, могло би се рећи, а тре ће насе ље 
по бро ју ста нов ни ка на тери то ри ји 
општи не Инђи је, одмах после Инђи је и 
Бешке. У насе љу живи око 3.500 ста нов
ни ка, нај ве ћим делом Срби (76 про це на
та), затим Хрва ти (22 про цен та) и у 
мањем бро ју Роми, Мађа ри, Сло ва ци и 
Нем ци. Сре ди ном 1990их годи на из 

Слан ка ме на се одсе лио зна тан број 
Хрва та и досе лио вели ки број Срба из 
пре ко дрин ских кра је ва, као и са Косме
та. Пре ма попи су ста нов ни штва из 1991. 
годи не Хрва ти су у Новом Слан ка ме ну 
чини ли око 66 про це на та попу ла ци је, 
док је Срба било око 31 про це нат.

Нови Слан ка мен се нала зи на лесној 
зарав ни на над мор ској виси ни од 139 
мета ра, 15 кило ме та ра источ но од Инђи
је. Насе ље је осно ва но 1783. годи не 
ради јача ња Вој не кра ји не. Први ста нов

ни ци били су Хрва ти из Дал ма ци је и 
Лике, а затим су досе ље ни Нем ци и 
Сло ва ци. По овим пода ци ма, види се, 
да тада Срба није ни било међу они ма 
који су насе ља ва ли ово инђиј ско село.

Цен тар села кра се две све ти ње, срп
ска пра во слав на црква Све тог Пре о бра
же ња и римо ка то лич ка црква Све тог 
Михај ла Архан ђе ла. Пра во слав на црква 
еви ден ти ра на је као непо крет ност која 
ужи ва прет ход ну зашти ту. Гра ђе на је у 
сти лу морав ске архи тек ту ре по про јек ту 
инже ње ра Гоја ка Дамја но ви ћа и поти че 
из 1909/1910. годи не током пери о да 
ожи вља ва ња ста рих сти ло ва, у овом 
слу ча ју срп ског сред њо ве ков ног морав
ског сти ла. 

Са дру ге стра не, римо ка то лич ка црква 
подиг ну та је нешто рани је, 1862. годи не. 
За спо ме ник кул ту ре про гла ше на је 
1977. годи не, а 1991. кате го ри са на је 
као кул тур но добро од вели ког зна ча ја. 
У објек ту је вео ма вред но зид но сли кар
створад  више умет ни ка из дру ге поло
ви не 19. века. Зид не сли ке глав ног бро
да хра ма је сли као загре бач ки сли кар 
Мар ко Анто ни ни 1899. годи не. Сли ку 
Све ти Михај ло уби ја Сата ну која се 
нала зи у глав ном олта ру сли као је 
мађар ски сли кар Имра Виз ке ле тиy 1862. 
годи не.

У Новом Слан ка ме ну функ ци о ни шу 
два кул тур ноумет нич ка дру штва: 

Мани фе ста ци ја „Дани бре скве“ у Новом Слан ка ме ну
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Хрват ско кул тур нопро свјет но дру штво 
„Стје пан Радић“ осно ва но 1902. годи не 
и  КУД „Др Ђор ђе Нато ше вић“. Сва ког 
лета одр жа ва се мани фе ста ци ја Дани 
бре скве, ове годи не, тач ни је 14. јула, 
одр жа ни су 19. по реду. Уз изла га че 
руко тво ри на и меда са тери то ри је 
општи не Инђи ја, КУД „Др Ђор ђе Нато
ше вић“ као орга ни за тор мани фе ста ци је, 
уго стио је више КУДова из Репу бли ке 
Срп ске, Хрват ске и Срби је.

– Госто ва њем вели ког бро ја кул тур но
умет нич ких дру шта ва из раз ли чи тих 
кра је ва наше реги је, публи ка се боље 
упо зна је са разно вр сним народ ним 
ства ра ла штвом – иста као је Дра ган Кри
во ши ја, пред сед ник Месне зајед ни це 
Нови Слан ка мен и додао:

– Мани фе ста ци ја има тра ди ци ју дугу 
две деце ни је и Дани бре скве су  одлич
на при ли ка да се, пре све га оку пе и дру
же мешта ни који су се досе ли ли у Слан
ка мен из раз ли чи тих кра је ва бив ше 
Југо сла ви је. Жели мо да ома со ви мо ову 
мани фе ста ци ју, да гости који дођу про
мо ви шу наше село широм репу бли ка 
бив ше Југо сла ви је. Вели ко нам је задо
вољ ство што смо успе ли, ево 19. годи ну 
за редом, да очу ва мо тра ди ци ју и пока
же мо све оно лепо што наше село има 
да пону ди – рекао је Кри во ши ја.

Први човек Новог Слан ка ме на под се
тио је да је то под руч је позна то пре те
жно као пољо при вред ни крај, где се 
сва ко дру го дома ћин ство бави неком 
гра ном пољо при вре де, те да је било 
логич но да осми сле јед ну мани фе ста
ци ју која је доби ла назив по чуве ном 
слан ка ме нач ком воћубре скви.

М.Ђ.
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Црква Све тог Пре о бра же ња 

Римо ка то лич ка црква Све тог Михај ла Архан ђе ла
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Одлив меди цин ског осо бља у 
земље Европ ске уни је тема је о 
којој се у Срби ји сва ко днев но 

гово ри. Сва ко је бар јед ном чуо за неку 
меди цин ску сестру, па чак можда и лека
ра, који је напу стио свој посао и оти шао 
на рад у ино стран ство. 

О овом про бле му гово рио је и др Жив
ко Врцељ, дирек тор Опште бол ни це у 
Срем ској Митро ви ци, на кон фе рен ци ји 
за меди је одр жа ној 26. јула. Пре ма 
њего вим речи ма, одлив меди цин ског 
осо бља све више се пре по зна је као 
вели ки про блем, иако Срби ја није једин
стве на по томе. 

– Не би било добро да нам се деси, 
као што каже мини стар Лон чар, да купи
мо сву опре му, а да оста не мо без здрав
стве ног кадра. Меди цин ске сестре у 
нашој бол ни ци има ју пла ту око 250 евра, 
лека ри спе ци ја ли сти око 600 евра. Нор
мал но је да ће људи одла зи ти, јер од 
њих се тра жи стан дард рада као у 
Европ ској уни ји са ова ко малим пла та
ма. Ту мора да се нађе неко реше ње – 
изја вио је том при ли ком др Врцељ. 

Да је ово тач но, у при лог гово ри и 
чиње ни ца да меди цин ске сестре код нас 
има ју про сеч ну пла ту од око 30 хиља да 
дина ра, док је, пре ма пода ци ма Репу
блич ког заво да за ста ти сти ку, укуп на 
про сеч на зара да у здрав ству јед на ка око 
40 хиља да дина ра. Ако се у обзир узме 
почет на месеч на пла та меди цин ске 
сестре у Немач кој, која је већа од пла те 
лека ра спе ци ја ли сте у Срби ји чак и до 
три пута, раз ло зи за одла зак меди цин
ског осо бља су апсо лут но јасни. 

Ипак, пита ње је да ли наша земља 
одла зак меди цин ског осо бља у земље 
Европ ске уни је види као про блем? До 
аде кват ног одго во ра је немо гу ће доћи, 
јер су кон ста та ци је ели та које се „тру де 
да спре че одла зак људи из Срби је“ у 
кон тра дик тор но сти са јед ним зва нич ним 

доку мен том који се може про на ћи на веб 
сај ту Наци о нал не слу жбе за запо шља
ва ње. Наи ме, ради се о огла су за сло
бод на рад на места за држа вља не Репу
бли ке Срби је за рад у Немач кој, у скла ду 
са Спо ра зу мом о посре до ва њу и при
вре ме ном запо шља ва њу рад ни ка, срп
ских држа вља на у СР Немач кој. 

Оглас се обја вљу је у окви ру тако зва
ног Tri ple Win про јек та, путем којег Немач
ка у сарад њи са нашом држа вом обез бе
ђу је себи меди цин ске рад ни ке који су јој 
пре ко потреб ни. На овај начин, Немач ка 
тра жи рад ни ке за рад у бол ни ца ма и 
домо ви ма за ста ра лица на мести ма аси
стен та за здрав стве ну негу, до при зна ва
ња дипло ме, а након тога, на посло ви ма 
ква ли фи ко ва ног здрав стве ног рад ни ка. 
Нај ви ше се тра же меди цин ске сестре

Директорка НСЗ Мари ја на Гра бић
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Није нор мал но да су 
меди цин ске сестре у 

Немач кој пла ће не 
више стру ко више него 

лека ри у Срби ји.
То није нор мал но. 

Наши лека ри су
ома ло ва же ни, и

чита во здрав ство
у Срби ји је

ома ло ва же но. Моје 
лич но мишље ње је да 

сва ко тре ба да оде 
одав де, јер не тре ба 
да дозво ли да буде 

пот це њен, каже
меди цин ска сестра 
која се при пре ма за 

одла зак у Немач ку

И МИТРО ВАЧ КИ МЕДИ ЦИ НА РИ ОДЛА ЗЕ У НЕМАЧ КУ

Ко ће бри ну ти
о нашем здра вљу?
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тех ни ча ри, мини мум четвр тог сте пе на 
струч не спре ме, са мини мал ним зна њем 
А2 нивоа немач ког јези ка. Почет на бру то 
пла та за ове рад ни ке, пре ма кон кур су, 
изно си 1.900 евра, а након при зна ва ња 
дипло ме и пла та расте. 

Када се погле да овај доку мент, који 
НСЗ обја вљу је сва ке годи не, запи та ће мо 
се: На који начин се то наше инсти ту ци је 
боре про тив одли ва меди цин ског осо
бља, ако им отво ре но нуде одла зак у 
Немач ку?

Одго вор и даље леб ди негде у вазду ху. 
Пре ма пода ци ма које смо доби ли од 

Мари ја не Гра бић, дирек тор ке НСЗ 
Фили ја ле у Срем ској Митро ви ци, тре
нут но се на еви ден ци ји нала зи 57 меди
цин ских сеста ратех ни ча ра. Ове годи не 
запо сле но је њих 22, а прет ход не њих 
65, у стру ци и ван стру ке. 

– Пре ма при ја ва ма потре бе за посре
до ва њем у запо шља ва њу доста вље ним 
НСЗ Фили ја ли Срем ска Митро ви ца, 
Град Срем ска Митро ви ца, у 2018. годи
ни посре до ва ње је тра же но за јед ну 
меди цин ску сестру и јед на је запо сле на, 
а у 2017. годи ни посре до ва ње је тра же
но за 10 меди цин ских сеста ра и исто 
толи ко лица је и запо сле но. Напо ми ње
мо да је сту па њем на сна гу Зако на о 
запо шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај 
неза по сле но сти пре ста ла закон ска оба
ве за посло дав ца да Наци о нал ној слу
жби доста вља при ја ву потре бе за запо
шља ва њем. При ја ву потре бе за запо
шља ва њем под но си само посло да вац 
који има сло бо дан посао и жели да му 
наци о нал на слу жба помог не у запо
шља ва њу – пише у допи су који смо 
доби ли од дирек тор ке Гра бић. 

Пре ма њеним речи ма, када је реч о 
Tri ple Win про јек ту, са еви ден ци је неза
по сле них лица НСЗ Фили ја ле, за Град 
Срем ска Митро ви ца, 2018. годи не кон ку
ри са ло је само јед но лице.

– Још нисмо доби ли поврат не резул
та те. Заин те ре со ва них лица било је 
више, али због тра же ног зна ња немач
ког јези ка мини мум А2 нису кон ку ри са ли 
– каже Гра би ће ва и дода је да путем овог 
про јек та за посао у Немач кој до сада 
није кон ку ри сао није дан лекар. 

У Општој бол ни ци у Срем ској Митро
ви ци нисмо успе ли да доби је мо кон крет
не подат ке о бро ју меди цин ских рад ни ка 
који су оти шли на рад у ино стран ство, 
кон крет но Немач ку. Међу тим, пре ма 
речи ма порт па ро ла Опште бол ни це 
Биља не Срем чић, као и пре ма горе 
наве де ној изја ви дирек то ра Врце ља, 
одла сци на рад у ино стран ство посто је и 
чести су. Пошто бол ни ца нема кон крет
не ста ти стич ке подат ке, упу ће ни смо да 
кон так ти ра мо Комо ру меди цин ских 
сеста ра и здрав стве них тех ни ча ра Срби
је. Међу тим, ни тамо нисмо успе ли да 
доби је мо аде ква тан одго вор. У Комо ри 
су нам рекли да при ли ком њеног напу
шта ња меди цин ски рад ни ци не наво де 
тачан раз лог свог одла ска, па се до тач
не број ке еми гра на та не може доћи. 
Ипак, и тамо су нам потвр ди ли да су 
одла сци у ино стран ство, пре те жно у 
Немач ку, вео ма чести, како у Вој во ди ни, 
Сре му, тако и у целој Срби ји. Зани мљи
во је неке кон крет не подат ке нико не 
посе ду је (или не жели?). 

Да бисмо ство ри ли мало ширу сли ку о 

уче ста ло сти мигра ци ја меди цин ских 
рад ни ка у Немач ку, са тери то ри је Срем
ске Митро ви це, поку ша ли смо да кон так
ти ра мо митро вач ке шко ле стра них јези
ка. Ни у јед ној од њих, осим у шко ли 
стра них јези ка Гло бал СМ, нисмо успе ли 
да доби је мо ника кве инфор ма ци је. 
Међу тим, из шко ле Гло бал СМ доби ли 
смо инфор ма ци је да је број меди ци на ра 
на кур се ви ма немач ког јези ка изу зет но 
велик. Уства ри, тај број не само да је 
велик, него ове кур се ве и упи су ју гото во 
искљу чи во меди ци на ри који пла ни ра ју 
да оду на рад у Немач ку. Тако ђе, сазна
ли смо да се на кур се ве немач ког јези ка 
у послед ње вре ме при ја вљу је и све 
већи број уче ни ка сред ње меди цин ске 
шко ле, који се још током шко ло ва ња 
при пре ма ју за одла зак, ни не раз ми
шља ју ћи о раду у Срби ји. Осим тога, 
иако је то ређи слу чај него са меди цин
ским сестра ма и тех ни ча ри ма, на кур се
ве немач ког јези ка при ја вљу ју се и лека
ри, који су спрем ни да зарад при стој ни
јег живо та и зара де раде без сво је 
факул тет ске дипло ме. 

О томе како одла зак у ино стран ство, и 
при пре ме за њега, изгле да ју у очи ма 
оних који пла ни ра ју да свој живот наста
ве ван гра ни ца Срби је, раз го ва ра ли смо 
са меди цин ском сестром која више од 
15 годи на ради у митро вач кој бол ни ци, и 
која је упи са ла курс немач ког јези ка чвр
сто одлу чив ши да оде у ту земљу. Њен 
иден ти тет, из разу мљи вих раз ло га, не 
може мо да откри је мо. 

– На овај корак сам се одлу чи ла 
првен стве но због егзи стен ци је сво је 
поро ди це. Мај ка сам тро је деце, а при
ма ња су мала да бих могла да издр жа
вам поро ди цу, иако ми супруг има, 
услов но рече но, задо во ља ва ју ћу пла ту 
у нашој земљи. Мислим да је све то 
недо вољ но за опста нак и егзи стен ци ју 
тро је деце – почи ње при чу наша саго
вор ни ца. 

– Није нор мал но да су меди цин ске 
сестре у Немач кој пла ће не више стру ко 
више него лека ри у Срби ји. То није нор
мал но. Наши лека ри су ома ло ва же ни, и 
чита во здрав ство у Срби ји је ома ло ва
же но. Моје лич но мишље ње је да сва ко 
тре ба да оде одав де, јер не тре ба да 
дозво ли да буде пот це њен. Не кажем да 
нас тре ба пре це ни ти, али ипак мислим 

да смо стру ка која заслу жу је мало више 
пажње. Када сви меди ци на ри оду, одно
сно ми који има мо завр ше ну сред њу 
меди цин ску и вишу шко лу, па и факул
тет, људе ће оста ти да лече фри зе ри и 
тргов ци, они који ван ред но завр ша ва ју 
кур се ве за шест месе ци до годи ну дана 
– при ча она. 

Пре ма речи ма наше саго вор ни це, 
митро вач ки меди ци на ри се масов но 
одлу чу ју за одла зак у ино стран ство, пре
те жно Немач ку, а мно ги су већ одав но и 
оти шли. 

– Тога има мно го. Кон крет но са мог 
оде ље ња оти шло је шесто ро људи, а 
било нас је два на ест. То зна чи да је 
оста ло нас шест ста рих, а шесто ро је 
дошло тако што је завр ши ло курс. Не 
пот це њу јем нико га, дале ко од тога. То 
им је пру же но. Али раз ли ка је вели ка, 
ипак ми ради мо са људи ма, а не са 
пред ме ти ма у про дав ни ци. Одлу чи ла 
сам се на одла зак дефи ни тив но и надам 
се да ћу брзо савла да ти немач ки језик. 
Тре нут но није лако, јер радим у сме на
ма, водим рачу на о тро је мале деце, али 
потру ди ћу се јер не желим да моја деца 
про ђу у живо ту као што сам ја. Сма трам 
да се овде још дуго ништа неће про ме
ни ти. С ким год сам ста ла у бол ни ци 
раз ми шља о томе. Педе сет посто мојих 
коле га се спре ма да оде или то пла ни ра. 
Биће ми тешко због моје деце, али сва
ка ко пла ни рам да тамо пове дем и сво ју 
поро ди цу – закљу чу је.

Када се све сагле да, очи то је да кон
крет них инфор ма ци ја и ста ти стич ких 
пода та ка о мигра ци ја ма меди цин ског 
осо бља у ино стран ство, посеб но са 
тери то ри је Срем ске Митро ви це, нема. 
Да ли се ти пода ци зна ју или не, није 
наше да суди мо. Да ли се инсти ту ци је 
заи ста боре про тив одли ва рад не сна ге, 
ни то не може мо са сигур но шћу да каже
мо, уко ли ко погле да мо зва нич ни кон курс 
за Tri ple Win про грам, којим се нашим 
меди цин ским рад ни ци ма само олак ша
ва одла зак и којим се на еми гра ци ју 
овим путем јав но пози ва ју. Да меди ци на
ри одла зе, то је чиње ни ца, а да је тај 
про цес уче стао, сви које смо кон так ти
ра ли су нам потвр ди ли, а ко ће да бри не 
о нашем здра вљу у некој доглед ној 
будућ но сти, оста је да види мо.

Н. Мило ше вић

Општа бол ни ца Срем ска Митро ви ца
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ОДР ЖАН ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

Чуо се Лукин глас

Мно го број ни сугра ђа
ни су про шлог пет ка, 
14. сеп тем бра, ужи

ва ли у насту пу осам град
ских вокал них ансам ба ла, 
у Сабор ном хра му Све тог 
Дими три ја у Срем ској Митро
ви ци. Хума ни тар ни кон церт 
је био део акци је која има за 
циљ при ку пља ње сред ста
ва за купо ви ну мото ме да, за 
Луку Жили ћа из Мар ти на ца.    

– Лука  је дете више стру ко 
оме те но у раз во ју. Има цере
брал ну пара ли зу, епи леп си
ју и број дру гих про прат них 
дијаг но за. Њего во ста ње је 
врло озбиљ но, он је 365 дана 
у кући, није у могућ но сти 
да иде у днев ни бора вак у 
окви ру шко ле „Ради вој Попо
вић“. Мото мед је спра ва за 
сма ње ње спа за ма. Спа зам 
је про прат на реак ци ја цере
брал не пара ли зе где дола зи 
до уче ста лих грче ва целих 
екс тре ми те та и то њега спу
та ва у одви ја њу нор мал ног 
живо та. Апа рат је фено ме
на лан, фан та сти чан и послу
жио би га до кра ја живо та, 
каже Луки на мај ка, Јеле на 
Жилић из Мар ти на ца. 

У про гра му су насту пи ли 
Цркве ни хор Све ти Сава, 
Хор Основ не шко ле „Све ти 
Сава“, Камер ни хор Музич
ке шко ле „Петар Кран че вић“, 
Хор библи о те ке Гли го ри је 
Воза ре вић Сир ми ум Кан

то рум, Хор дру штва срп ско 
грч ког при ја тељ ства Ири
да, Етно гру па Срп ски дом, 
Пико ли не  вокал ни састав 
Цен тра за кре а тив ни раз вој 
деце Пико ло и Деч ји цркве
ни хор Бла го слов. Том при
ли ком је саку пље но 116.080 
дина ра.  

Начел ник Град ске упра ве 
за здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту, Воји слав Мир нић 
изја вио је да је ово не само 
при ли ка да се кроз зајед нич
ко анга жо ва ње при ку пе сред
ства за мото мед, већ и да 
Луку пре по зна ју у зајед ни ци 
и њего ву мај ку која је борац, 
као и дру ге роди те ље који се 
на ова кав начин боре за сво
ју децу, за њихо во здра вље и 
покрет, да се њихов глас чује 
у нашој зајед ни ци. 

–У нашем гра ду има доста 
деце којој је помоћ нео п
ход на и тешко је про це ни ти 
коме тре ба и кад, и коли ко је 
довољ но. Нико од нас нема 
оно ли ко коли ко је потреб но, 
зато је важно да ово не буде 
само јед ном. Ако се буде мо 
удру жи ли и ако буде мо пона
вља ли кон цер те, деша ва ња 
и дога ђа је у кон ти ну и те ту, 
сигур но ће резул та ти бити 
бољи. Бит но је да буде мо 
уче сни ци и да сва ко при ло жи 
коли ко може, рекла је Јован
ка Ива нић, дири гент Цркве
ног хора Све ти Сава.  Т. С.

Дан после хума ни тар ног 
кон цер та, Цркве ни хор 
Све ти Сава  је насту пио 
на  јуби лар ном десе том 
Сабо ро ва њу хоро ва у 
Бањи Кови ља чи, у субо ту 
15. сеп тем бра, у окви ру 85. 
Вуко вог Сабо ра. Овај хор 
сво је посто ја ње гра ди на 
теме љи ма ста рим пре ко 
150 годи на, тако што пред
ста вља сво је вр сног 
наслед ни ка ста рог митро
вач ког Цркве ног певач ког 
дру штва које је осно ва но 
дав не 1864. годи не, а 

њиме је јед но вре ме руко
во дио и зна ме ни ти ком по
зи тор Петар Крањ че вић. 
Хором од 2009. годи не 
руко во ди про фе сор Јован
ка Ива нић, осве до че ни 
музич ки педа гог Музич ке 
шко ле „Петар Кран че вић“. 
Њени уче ни ци осва ја ли су 
број не награ де на музич
ким так ми че њи ма из сол
фе ђа,  кла ви ра,  на хор
ским смо тра ма, а од 2015.
годи не води и хор сред ње 
музич ке шко ле „Петар 
Кран че вић“.

Наступ у Кови ља чи

Јеле на Жилић Воји слав Мир нић

Црквени хор Свети Сава
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РУМА: СКУП ЉУБИ ТЕ ЉА „БУБА“

Добра стара „буба“
Румља ни су има ли при ли ку да 

избли за погле да ју и ужи ва ју у 
ста рим, али добро одр жа ва ним, 

попу лар ним „буба ма“, како пут нич ким 
ауто мо би ли ма, кабри о ле ти ма, тако и 
ком би ји ма, који су 16. сеп тем бра били 
изло же ни на Град ском тргу.

Реч је о послед њем оку пља њу вла
сни ка фол ксва ге но вих „буба“ у овој 
годи ни, чији је дома ћин, четвр ти пут 
заре дом, Рума.

Слав ко Хаџић, који је уз помоћ Саве
за спор то ва и локал не само у пра ве 
орга ни зо вао овај скуп, каже да има 35 
„буба“ раз ли чи тих, вео ма живих боја, 
али су све изу зет но добро репа ри ра не 
и одр жа ва не. 

– Тру ди мо се да сва ке годи не буде 
што више ауто мо би ла, а међу ови ма је 
нај ста ри ји из 1958. годи не. Љуби те љи 
ових култ них кола су не само из Срби
је, него и свих бив ших ЈУ репу бли ка, а 
ове годи не први пут има мо и Поља ке 
– каже орга ни за тор Слав ко Хаџић.

После Град ског трга и вожње рум
ским ули ца ма, уче сни ци „буби ја де“ су 
оти шли у Бор ко вац, где су и ноћи ли, у 
шато ри ма или бун га ло ви ма поред 
језе ра. 

Њихо во дру же ње је окон ча но сутра
дан, у попо днев ним сати ма.

Један од поно сних вла сни ка „бубе“ 
је и Алек сан дар Јова нов ски, који је са 
сво јим љубим цем дошао из маке дон
ског гра да Коча ни. Њего ва наран џа ста 
буба је ста ра 46 годи на.

– Није толи ко ску по њено одр жа ва
ње, коли ко сама реста у ра ци ја. Ја сам 
је сам реста у ри рао годи ну дана пола
ко, како сам желео. Сада је кори стим 
сва ки дан, није само за пока зи ва ње – 
рекао је за наше нови не Алек сан дар. 

С. Џ.
Алек сан дар Јовановски са сво јим љубим цем
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ШИД: ХУМА НИ ТАР НИ ТУР НИР У МАЛОМ ФУД БА ЛУ

Широ ка срем ска душа

У Шиду је, у сре ду 13. сеп тем бра 
одр жан хума ни тар ни тур нир у 
малом фуд ба лу,  у циљу при ку

пља ња нов ча них сред ста ва за опе ра
ци ју сугра ђа ни на Гора на Сте фа но ви
ћа, која се може оба ви ти само у Грч кој,  
за шта је нео п ход но 18.000 евра. У 
орга ни за ци ји Спорт ског саве за општи
не Шид, Уста но ве за физич ку кул ту ру 
Пар ти зан, Удру же ња гра ђа на Спорт 
за све, Црве ног крста Шид и Поли циј
ског син ди ка та Срби је, орга ни зо ван 
је тур нир у спорт ској хали на коме је 
уче ство ва ло 90 еки па. Играо се систем 
3пута3, на чети ри тере на. Коти за ци ја 
за уче шће је била 3.000 дина ра, а биле 
су поста вље не и кути је за добро вољ ни 

при лог. Број ни спон зо ри су уче ство ва
ли у овом дога ђа ју, па је и новац од 
про да је пића дони ран. Бран ко Нова
ко вић, пред сед ник Спорт ског саве за 
општи не Шид, пово дом овог дога ђа ја 
је рекао:

– Захва љу јем се број ним спон зо
ри ма и људи ма који уче ству ју у овом 
дога ђа ју. Надам се да ћемо успе ти да 
ску пи мо новац.

 Сво ју уло гу, као и увек када су хума
ни тар ни дога ђа ји у пита њу, има ла је 
и орга ни за ци ја Црве ног крста Шид. 
Души ца Поле та, секре тар Црве ног 
крста Шид, рекла је да су они увек 
тамо где је помоћ потреб на и да су 
овом при ли ком и запо сле ни и волон

те ри, пома га ли око кути ја за добро
вољ ни при лог и да су спрем ни и даље 
да пома жу, како би ова акци ја била 
до кра ја дове де на. На тур ни ру се, као 
члан јед не еки пе поја вио и мини стар 
пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић. 
На кра ју је све  завр ше но у реви јал ном 
духу, а при ку пље но је 600.000 дина
ра. Акци ја се наста вља, у четвр так 20. 
сеп тем бра, хума ни тар ним кон цер том у 
спорт ској хали, када ће насту пи ти Срп
ско кул тур ноумет нич ко дру штво Све
ти Сава са гости ма. Биће то при ли ка 
да Шиђа ни још јед ном пока жу сна гу 
зајед ни штва и жеље да се помог не 
боле сном сугра ђа ни ну.
 Д. Попов

Детаљ са тур ни ра

На тур ни ру се, као члан јед не еки пе поја вио и мини стар пољо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић. На кра ју је све  завр ше но у реви јал ном духу, а при ку пље но је 600.000 
дина ра. Акци ја се наста вља, у четвр так 20. сеп тем бра

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

Као да је била некад
У орга ни за ци ји Уста но ве 

за него ва ње кул ту ре 
Срем, у петак, 14. сеп

тем бра, у срем ско ми тро вач
кој пив ни ци Хога ро во бурен
це одр жа на је про мо ци ја 
књи ге Маги  Као да је била 
некад, ауто ра Душа на Веси
ћа, а у изда њу изда вач ке 
куће Лагу на. 

Мар ги та Сте фа но вић била 
је јед на од ико на југо сло вен
ске рокен рол сце не, а њена 
(не)слав но завр ше на живот
на при ча и данас оста вља 
ути сак на пошто ва о це бен да 
Ека та ри на вели ка. Упра во 
та живот на при ча ауто ру је 

послу жи ла као инспи ра ци ја 
да напи ше ово дело, које није 
само опис Маги ног живо та и 
дела, већ и при каз сли ке Бео
гра да у вре ме успо на и пада 
југо сло вен ске сред ње кла се. 

Број на публи ка која се оку
пи ла у Хога ро вом бурен це ту, 
тим пово дом има ла је при
ли ку да ужи ва у пер фор ман
су који су при ре ди ли глум ци 
Гар тел теа тра, а након про
мо ци је при сут ни су могли 
да ужи ва ју у песма ма ЕКВа 
до касно у ноћ, за шта је био 
заду жен IQVEKV Tri bu te 
band.

Н. М.
Са про мо ци је
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Сте фан Ново се лац још у коми
– Дози ва мо га сва ки дан 

већ 24 дана, а он ништа не 
реа гу је. Као да спа ва... Ни 
лека ри, не могу да нам кажу, 
јер не зна ју када ће иза ћи 
из коме. Може то да се деси 
већ сутра, а може за неко ли
ко месе ци...И нама би било 
мно го лак ше, када бисмо га 
пре ба ци ли у бол ни цу у Бео
град, али због њего вог здрав
стве ног ста ња то није могу
ће. Лека ри не пре по ру чу ју 
тран спорт – ова ко при ча за М 
нови не, Дра ган Кер кез брат 
по мај ци Румља ни на Сте
фа на Ново сел ца (19), којег 
је бру тал но пре ту као Петар 
Вој во дић (19) из Бара на суто
мор ском шета ли шту, након 
чега се мла дић нала зи у коми.

Нико није ни слу тио да ће 
јед но лето ва ње девет на е
сто ги ди шња ка са дру га ри ма 
из Руме, пре ћи у аго ни ју, коју 
поро ди ца Ново се лац пре жи
вља ва од 24. авгу ста, када им 
је теле фон ским путем јавље

но да је Сте фан у бесве сном 
ста њу пре ба чен у бол ни цу.

– Мој брат са обе стра не 
има напр сли не на лоба њи и 

то пет јаких. Добио је изли
ва ње крви у мозак. Како су 
нам лека ри рекли живот но 
није угр о жен, али не реа гу је. 

Пре десе так дана искљу чи ли 
су му леко ве, оче ку ју ћи да ће 
се про бу ди ти, али уоп ште не 
изла зи из коме – при ча Дра
ган, који се вра тио из Кли нич
ког цен тра у Под го ри ци, где 
је Сте фан хоспи та ли зо ван 
после инци ден та.

 Кер кез каже да нема ју 
ника кве при мед бе на под
го рич ке лека ре као и на др 
Зора на Јован че ви ћа, који 
ула же мак си мал не напо ре 
како би се Сте фан опо ра вио.

– Мај ка Сла ви ца и отац 
Нико ла су стал но у Црној 
Гори, чим су посе те дозво ље
не иду код њега. Мало пре су 
се вра ти ли, чули смо се, ста
ње му је непро ме ње но. И наш 
кон зу лат се стал но рас пи ту
је за Сте фа на – при ча Дра
ган, који поку ша ва да откри
је зашто се баш то њего вом 
бра ту мора ло да деси, када је 
како и сам каже, миран, пову
чен и добар деч ко.

С.Костић

Први с лева Драган, па отац Никола и Стефан
(фото: приватна архива)

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Завр ше на Књи жев на коло ни ја
Књи жев ном вече ри, са свих шест 

уче сни ка, у Град ској библи о те ци 
„Ата на си је Стој ко вић“ окон ча на је 

дру га Књи жев на коло ни ја. Током вече ри 
рум ска публи ка је могла да чује пое зи ју и 
про зу уче сни ка, који су у Руми у Пави љо
ну кул ту ре  Бор ко вац, бора ви ли од 10. 
до 14. сеп тем бра. Књи жев ну коло ни ју 
орга ни зу ју 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 су били Ласло Бла шко вић, 
управ ник Народ не библи о те ке Срби је и 
Жељ ко Сто ја но вић, који су ода бра ли 
шест ства ра ла ца, чије дела допри но се 
афир ма ци ји књи жев не речи. То су били 
књи жев ни ца: Соња Ата на си је вић, песни
ки ња Кајо ко Јама са ки, Јапан ка са срп
ским држа вљан ством, Вла ди мир Копицл, 
углед ни есе ји ста, песник Мио драг 
Марин ко вић,  Гој ко Божо вић,  дирек тор и 
вла сник изда вач ке куће Архи пе лаг (који 
је био и  моде ра тор) и Сло бо дан Зуба но
вић, песник и есе ји ста, али и уред ник 
Збор ни ка са прве књи жев не коло ни је.

Са уче сни ци ма Књи жев не коло ни је 
раз го ва ра ла је Мари ја Стој че вић, заме
ни ца пред сед ни ка Општи не, која је изра
зи ла задо вољ ство орга ни за ци јом и кон
цеп ци јом Књи жев не коло ни је, али и ква
ли те том уче сни ка, који су сва ки поје ди
нач но, добит ни ци број них при зна ња. 
Она је наја ви ла и даљу подр шку овој 
коло ни ји, уз жељу да поста не тра ди ци о

нал на, као што су то поста ли и Дани 
сло вен ске писме но сти и кул ту ре.

Међу тим, како су сами уче сни ци иста
кли, ква ли тет ове коло ни је у Руми је у 
томе, што књи жев ни ци нису окре ну ти 
само себи, већ има ју кон такт са публи
ком, са љуби те љи ма писа не речи, те је 
током ово го ди шње орга ни зо ва но чак пет 
књи жев них сусре та. 

– Прва иску ства су јако добра, добар је 
и кон цепт коло ни је, која има шан се да 

опста не и наста ви свој живот. Добро је и 
што иза ње оста је збор ник, у којем ће 
бити обја вље ни сви тек сто ви наста ли на 
Књи жев ној коло ни ји – рекао је Гој ко 
Божо вић.

За Вла ди ми ра Копиц ла, Књи жев на 
коло ни ја у Руми је изу зет на, јер има јед
ну екс клу зив ну лока ци ју, изу зе тан амби
јент, али и добру сарад њу са инсти ту ци
ја ма и пре све га гра ђа ни ма, одно сно 
публи ком. С. Џ.

Уче сни ци Књи жев не коло ни је у Град ској кући
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Изло жба о лин цер кола чи ма
Лин цер кола чи  украс пра знич не трпе

зе је назив изло жбе која је у Зави чај ном 
музе ју отво ре на 14. сеп тем бра.

Аутор ка ове изло жбе је исто ри чар ка 
Бра ни сла ва Коње вић, дирек тор ка Зави
чај ног музе ја Рума, којој су у реа ли за ци ји 
изло жбе помо гле поро ди це Дими три је вић, 
Коње вић, Сто лић, Јова но вић и Ћујић, као 
и „Ману ал музеј забо ра вље них умет но
сти“ из Новог Сада, који је усту пио део 
вред них екс по на та из сво је бога те збир ке.

Бра ни сла ва Коње вић каже да су Срем
ци позна ти и по кола чи ма које пра ве од 
посеб не врсте теста, тако зва ног лин цер 
теста, ода кле и назив лин цер кола чи или 
лице де ри. 

Лин цер тесто је доби ло име по аустриј
ском гра ду Лин цу, где је напра вље на прва 
тор та од тог теста. Рецепт за ову тор ту је 
нај ста ри ји рецепт на све ту, а дуго вре ме на 
се доку мент из 1696. годи не, из јед не 
библи о те ке у Бечу, сма трао нај ста ри јим 

запи са ним рецеп том овог кола ча. Међу
тим, Вол трод Фајш нер, дирек тор библи о
те ке и аутор књи ге Како напра ви ти Лин
цер тор ту је 2005. годи не про на шао још 
ста ри ји рецепт, који дати ра из 1653. годи
не, из Веро не.

Сва ка ко је за про на ла зак Лин цер тор
те и поре кла њеног име на веза но пуно 
леген ди, од којих је нај ра спро стра ње ни ја 
јед на о беч ком посла сти ча ру по име ну 
Лин цер, за кога се сма тра да је дао име 
кола чу који је први напра вио.

– У мно гим кра је ви ма све та, као и код 
нас посто је вари јан те ове тор те. У нашим 
кра је ви ма позна та је под нази вом Чупа ва 
Ката или пита на тре ни цу. Поред тор те, 
од истог теста се пра ве и кола чи ћи од 
којих су код нас нај по зна ти ји точ ки ћи
вани ли це, шапи це, бре скви це, кекс на 
маши ну и меде ни кола чи, за раз не при го
де као што су Божић, Нова годи на, Ускрс... 
Сви они при па да ју кате го ри ји лин цер 

кола ча, а за нас нај зна чај ни је су вани ли
це, јер је попу лар ни сајт за кули нар ске 
рецеп те Фуд 52, саста вио пре три  годи не 
листу нај леп ших сит них кола ча из 46 
зема ља све та, а за нај бо ље су про гла ше
не срп ске вани ли це, у кате го ри ји Нај бо љи 
пра знич ни колач, па је то и раз лог за изло
жбу – иста кла је на отва ра њу ове посе ће
не изло жбе, аутор ка Бра ни сла ва Коње
вић.

Ову изло жбу, са пуно мај стор ски ура ђе
них и очу ва них пред ме та – од шпо ре та на 
дрва, до модли ца за кола че, сер ви са за 
кафу, чај и кола че, међу који ма су и три 
плит ка тањи ра, која су при па да ла гро фов
ској поро ди ци Пеја че вић, заин те ре со ва ни 
могу погле да ти до 5. окто бра.

С обзи ром да у нашим нови на ма често 
обја вљу је мо и рецеп те за кола че, ево и 
рецеп та за побед нич ке вани ли це, ако 
жели те да се опро ба те у пра вље њу овог 
кола ча.

ДВО РИ ШТЕ ЗАВИ ЧАЈ НОГ МУЗЕ ЈА РУМА

Обно вље на мани фе ста ци ја 
Срем ски колач

После дво го ди шње пау зе, јед на од 
дуго веч ни јих и позна ти јих мани
фе ста ци ја Срем ски колач одр

жа на је 15. сеп тем бра у лапи да ри ју му 
Зави чај ног музе ја у Руми.

Срем ки колач је био, под се ти мо, так
ми чар ска мани фе ста ци ја у којој су се, 
у кате го ри ји слав ски, сла ни и слат ки 
колач, так ми чи ла удру же ња жена, али 

и пред у зет ни ци и ван срем ских окви ра. 
Одр жа но је укуп но 12 ових мани фе ста
ци ја у сла ву срем ских кола ча и дома
ћи ца, усле ди ла је пау за, а онда је пре
ско чен бак су зни број 13, тако да је ово 
био 14. Срем ски колач, који се орга ни
зу је под сло га ном „…И кад про ђу сла
ве, оста је колач“.

Идеј ни тво рац ове мани фе ста ци је 

је Петар Дими три је вић, вла сник Тури
стич ке аген ци је Пано ни ја турс, а ове 
годи не, уз логи стич ку помоћ и подр
шку Зави чај ног музе ја Рума. 

Дакле, после пау зе од две годи не, 
ево Срем ског кола ча у новом амби
јен ту уре ђе ног дво ри шта Зави чај ног 
музе ја. Ове годи не мани фе ста ци ја није 
била так ми чар ског карак те ра, што је 

Шима нов чан ке и Петар Дими три је вић
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Рецепт за вани ли це
Потреб ни су ови састој ци: 200 гр шеће ра у 

пра ху, 2 кеси це вани лин шеће ра, 300 гр масти, 
250 гр кри стал шеће ра, јед но јаје, два жуман ца, 
сок од јед ног лиму на, каши чи ца рен да не лиму
но ве коре, 250 гр мле ве них ора ха, 600 гр бра
шна и џем од кај си ја.

Посту пак: поме ша ти шећер у пра ху са вани
лин шеће ром и оста ви ти у дубо ком тањи ру. 
Посеб но у чини ји поме ша ти маст са кри стал 
шеће ром и мути ти док се не доби је кре ма ста 
маса, дода ти јаје, жуман ца, лиму нов сок и рен
да ну кори цу, дода ти ора хе и бра шно да се доби
је ујед на че но тесто. Покри ти тесто и оста ви ти у 
фри жи де ру да се пар сати добро охла ди. Раз ву
ћи тесто на дасци посу тој бра шном на пола цен
ти ме тра, вади ти окру глом модли цом колу ти ће, 
ређа ти у под ма зан плех и пећи 12 мину та на 180 
сте пе ни. Сва ки колу тић, када се охла ди, нама за
ти џемом, спо ји ти по два и ува ља ти у прах 
шећер. Тре ба ло би да сто је пар дана до сер ви
ра ња. При јат но!

сва ка ко допри не ло јед ној опу ште ни јој 
атмос фе ри, али опет су ту лепо уре
ђе ни штан до ви девет удру же ња жена, 
са сит ним кола чи ма, али и везе ним и 
хекла ним стол ња ци ма, деку па жом, 
јесе њим пло до ви ма  лепо на око и 
уку сно за јело. И кон цеп ци ја је мало 
дру га чи ја. 

– Ове годи не Срем ски колач је темат
ски и везан је за лин цер кола че и теста, 
као и изло жба која му је прет хо ди ла. 
Не могу сада да кажем која ће тема 
бити сле де ће годи не, али је реал но да 
ће га бити, ма какогод кон цеп циј ски 
изгле дао. Неће мо се вра ћа ти на ста
ро, али могу рећи да је Срем ски колач 
изне дрио низ мањих, слич них мани фе
ста ци ја у МЗ и то је нешто што се орга
ни зу је захва љу ју ћи упра во нашој мани
фе ста ци ји. Коли ко је она била вели ка 
ука зу је и пода так да смо на послед њој 
има ли уче шће чак 41 акти ва жена. С 
обзи ром да није так ми чар ског карак те
ра, сви уче сни ци ће доби ти пла ке те – 
каже Петар Дими три је вић.

Бра ни сла ва Коње вић, дирек тор
ка Зави чај ног музе ја је иста кла, да 
су кроз орга ни за ци ју изло жбе о лин
цер кола чи ма, дошли на иде ју и да се 
обно ви мани фе ста ци ја Срем ски колач. 

– Биће мало дру га чи ја, јер су на 
тезга ма само лин цер кола чи, које су 
при ка за ли акти ви жена из Ста ра Пазо
ва, Риви це, Пећи на ца, Инђи је и Руме 
– дода је Бра ни сла ва Коње вић.

Међу изла га чи ма су биле и чла ни
це Удру же ња Шима нов чан ке, које су 
и рани је уче ство ва ле на овој мани фе
ста ци ји и осва ја ле награ де. Изло жи ле 
су, а реч је била и о про дај ној мани фе
ста ци ји: шапи це, чешке вани ли це, ора
сни це, кекс на маши ну и меде ња ке од 
лин цер теста. Удру же ње има 14 актив
них чла ни ца и уче ству је на слич ним 
мани фе ста ци ја ма у Сре му. 

Тако се на мапу и кален дар зби ва ња 
и мани фе ста ци ја, по који ма је рум ска 
општи на позна та, вра тио и Срем ски 
колач.

С. Џ.

После пау зе од две 
годи не, ево Срем ског 

кола ча у новом
амби јен ту уре ђе ног 

дво ри шта Зави чај ног 
музе ја. Ове годи не 

мани фе ста ци ја није 
била так ми чар ског 
карак те ра, што је

сва ка ко допри не ло 
јед ној опу ште ни јој 

атмос фе ри, али опет 
су ту лепо уре ђе ни 

штан до ви девет
удру же ња жена

Срем ски колач у Зави чај ном музе ју



28 19. SEPTEMBAR 2018.  M NOVINE ДРУШТВО

РУМА: ПРО ЈЕ КАТ ЕУ О ВОД НИМ РЕСУР СИ МА

Пот пи сан спо ра зум
о умре жа ва њу

Пот пи си ва њем спо ра зу ма о умре
жа ва њу окон чан је финал ни 
дога ђај у окви ру про јек та Умре

жа ва ње гра до ва и укљу чи ва ње гра ђа
на за зашти ту вод них ресур са у Евро
пи, који је одр жан од 11. до 13. сеп тем
бра у Руми, која је била носи лац про
јек та.

– Ово пот пи си ва ње уго во ра је кру на 
про јек та који смо до сада реа ли зо ва ли, 
све што смо ура ди ли је њиме зао кру
же но. Ство ре на је мре жа гра до ва који 
ће убу ду ће сара ђи ва ти и ради ти зајед
но у овој обла сти. Про је кат нам је дао 
доста тога, као инпу те, што може мо 
кори сти ти при ли ком раз во ја наше 
општи не у окви ру тема који ма смо се 
овде бави ли, а то је зашти та вод них 
ресур са у Евро пи – рекао је на кра ју 
деша ва ња у Руми, Дра ган Коса но вић, 
шеф Оде ље ња за локал ни еко ном ски 
раз вој.

Јосип Миле тић, гра до на чел ник 
Наши ца каже да се нада ће се ова 
лепа сарад ња наста ви ти и наред них 
годи на. 

– Све што нам је током ова три дана 
пре зен то ва но, тре ба реа ли зи ра ти, 
пуно је тога што смо сви пла ни ра ли. 
Чести там сви ма што смо успе шно 
окон ча ли овај вели ки про је кат – рекао 
је Јосип Миле тић.

Мир ја на Вуја си но вић, дирек то р ка 
Тури стич ке орга ни за ци је Рума је изра
зи ла задо вољ ство што је ТО Руме 
била један од парт не ра на овом про јек
ту.

–  Ово је зна чај но иску ство за рум ску 
општи ну која је била носи лац јед ног 
ова ко вели ког про јек та. На овом завр
шном дога ђа ју смо суми ра ли све што 
смо виде ли и нау чи ли током њего ве 

реа ли за ци је јед ни од дру гих. Ујед но, 
ово није крај сарад ње парт не ра у про
јек ту, јер смо се дого во ри ли да ћемо 
наста ви ти нашу сарад њу – ука за ла је 
Мир ја на Вуја си но вић.

Првог дана финал ног дога ђа ја уче
сни ке про јек та је поздра вио Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО Рума, који 
је иста као да је очу ва ње и зашти та 
вод них ресур са један од нај зна чај ни јих 
гло бал них иза зо ва дана шњи це. 

– То је циљ око кога се мора мо ује ди
ни ти и умре жи ти, јер само зајед но 
може мо успе шно одго во ри ти иза зо ву. 
Мени је дра го што су екс пер ти из свих 
парт нер ских гра до ва и општи на, које 
уче ству ју у овом про јек ту, дали сво је 
пред ло ге нама, који уче ству је мо у 
доно ше њу поли тич ких одлу ка, вео ма 
зна чај не у насто ја њу да обез бе ди мо 

бољу зашти ту вод них ресур са. Зна чај
но је и то што је рум ска општи на, као 
носи лац јед ног ЕУ про јек та, сте кла 
непро це њи во иску ство у њего вој реа
ли за ци ји – рекао је Кова че вић.

Под се ти мо, уче сни ци овог про јек та 
су лица која раде у обла сти цивил не 
зашти те, упра вља ња вода ма и у обла
сти еко ном ског раз во ја из Срби је 
(Рума), Бугар ске (Раз лог), Мађар ске 
(Сигет), Хрват ске (Наши це), Чешке 
(Праг) и Сло ве ни је (Лити ја), а тема 
про јек та је била зашти та и одр жи вост 
вод них ресур са у Евро пи.

Про је кат је запо чео у мар ту про шле 
годи не.  Поред зајед нич ких саста на ка, 
ради о ни ца и панелдиску си ја, уче сни
ци су били и на тере ну да би виде ли 
при ме ре добре прак се. Тако су  оби
шли оба ло у твр ду у Хрт ко ви ци ма, спе
ци јал ни резер ва та при ро де Заса ви ца, 
пред ста вљен им је пилотпро је кат Бор
ко вац екокамп, као и посе та Бари 
Трско ва чи. 

Тако ђе, дру гог дана им је на Бор ко
вач ком базе ну при ка за но дело ва ње 
цивил ног сек то ра у ван ред ним ситу а
ци ја ма, где су сво ју демон стра ци ју 
има ли волон те ри Црве ног крста, лека
ри Хит не помо ћи Дома здра вља и рум
ски ватро га сци. 

Послед њег дана, после пот пи си ва
ња спо ра зу ма о умре жа ва њу, уче сни ци 
про јек та Х2О ВР – град ско умре жа ва
ње и анга жо ва ње гра ђа на за зашти
ту вод них ресур са у Евро пи, су оби
шли Павло вач ко језе ро и мана стир 
Хопо во, а послед ње рад но деша ва ње 
им је било веза но за при пре му мате ри
ја ла и фото гра фи ја, те пред ста вља ње 
иде ја и про јект них пред ло га наста лих 
током реа ли за ци је про јек та. С. Џ. 

Пот пи си ва ње спо ра зу ма

Сте ван Кова че вић 
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Црве ни крст у Срем ској Митр о ви ци, у сарад
њи са Ватр о га сном једи ни цом, поли ци јом, 
Домом здра вља, као и уче ни ци ма Сред ње 
меди цин ске шко ле „Дра ги ња Ник шић“, у уто
рак, 11. сеп тем бра, обе ле жи ли су Свет ски дан 
прве помо ћи.

На Тргу Ћире Миле ки ћа, волон те ри Црве ног 
крста демон стри ра ли су посту па ње при ли ком 
пру жа ња прве помо ћи Митров ча ни ма, а сва ко 
ко је хтео да про ве ри сво је здрав стве но ста ње 
могао је, на при мер, да изме ри свој крв ни при
ти сак. 

Цен трал ни дога ђај у окви ру обе ле жа ва ња 
Свет ског дана прве помо ћи била је и демон
стра ци ја акци је спа ша ва ња повре ђе них из 
вози ла. При пад ни ци Ватро га сне једи ни це, Хит
не помо ћи, зајед но са волон те ри ма Црве ног 
крста, пот пу но реа ли стич но су број ним посма
тра чи ма пока за ли како у реал но сти изгле да 
спа ша ва ње људ ских живо та у нај те жим ситу а
ци ја ма. Чита ва акци ја спа ша ва ња на Митров
ча не је оста ви ла сна жан ути сак и наи шла је на 
оду ше вље ње публи ке.  Н. М. Акци ја спа ша ва ња

ЦРВЕ НИ КРСТ

Свет ски дан прве помо ћи

ПРО ЈЕ КАТ ЈЕД НА КОСТ У ОБРА ЗО ВА ЊУ

Осмех Пин ки је ве шко ле
У петак, 14. сеп тем бра, 

у Основ ној шко ли 
„Бошко Пав ко вље вић 

Пин ки“ одр жа на је мани фе
ста ци ја За оСМех, наме ње
на нај мла ђим уче ни ци ма 
ове шко ле. Мани фе ста ци ја 
је део про јек та Јед на кост у 
обра зо ва њу који је финан
сиј ски подр жа ла Кан це ла ри
ја за људ ска и мањин ска 
пра ва Вла де Репу бли ке 
Срби је. Овај про грам подр
шке ђаци ма реа ли зо ва ла је 
Град ска упра ва за обра зо
ва ње, кул ту ру и спорт, Удру
же ње гра ђа на ЦЕУР, Удру
же ње ани ма то ра Кети, УГ 
Соли дар ност и УГ Дечи ји 
свет.

 – Са нама данас уче ству
ју и ани ма то ри, нада мо се 
да ће се деца лепо заба ви ти 
и да ће нау чи ти нешто ново. 
Наша сарад ња са Удру же
њи ма гра ђа на тра је целе 
ове годи не, наро чи то у окви
ру овог про јек та. Про је кат 
не чини само ова мани фе
ста ци ја. Зада так нам је да 
укљу чи мо сву децу, како 
ром ске тако и нером ске 
наци о нал но сти, како бисмо 
им помо гли да лак ше и брже 
завр ше шко лу и наста ве 
кроз живот, изја ви ла је Сла
ђа на Тео до ро вић, пред сед
ни ца УО Цен тар за еко ном

ско уна пре ђе ње Рома.
– Захва љу је мо се Пин ки

је вој шко ли, која је данас 
дома ћин и удру же њи ма гра
ђа на, који су се зајед но 
орга ни зо ва ли како би деци 
напра ви ли леп и разно вр
стан про грам. Про грам је 
саста вљен од музич ког 
дела, дру штве них ига ра, 
како бисмо им омо гу ћи ли да 
се, кроз игру и песму, добро 
осе ћа ју у шко ли. Да схва те 
да посто ји и цивил ни сек тор 
који пома же у уна пре ђе њу 
обра зо ва ња. Захва љу је мо 

свим акте ри ма који пома жу 
да се наша деца што боље 
и ква ли тет ни је обра зу ју, па и 
на овај нефор ма лан начин, 
изја вио је Или ја Недић, 
начел ник Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, кул ту ру и 
спорт.  

– Ја сам се при кљу чи ла 
овој мани фе ста ци ји зато 
што волим да певам и што 
имам пуно дру га ра. Желим 
све да их обра ду јем и да им 
посве тим пажњу. Музи ка је 
нешто нај леп ше и тре ба сви 
да ужи ва ју шта год да слу

ша ју и где год да су, изја ви
ла је уче ни ца петог раз ре да 
Лен ка Алим пић.

Т. С.

Уче сни ци и орга ни за то ри 

Лен ка Алим пић 
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БРЕ СТАЧ

Ни мањег села
ни више књи га о њему

На самом изла зу из села Субо ти
шта, општи на Пећин ци, маги
страл ни пут води на југ, пре ма 

Сави. Са десне стра не се одва ја пра
вац ка севе ро за па ду, где је, неко ли ко 
кило ме та ра даље, већ пет сто ти на 
годи на, ушу шка но село Бре стач.

 Пре ма пре да њу, Бре стач је добио 
име по три вели ка бре ста, која су се 
виде ла са вели ке уда ље но сти и слу жи
ли су као орјен тир. 

Прве ста ти стич ке подат ке о овом 
месту нала зи мо у тур ском поре ском 
попи су из 1566. годи не, у ком је упи са
но 36 кућа са исто толи ко куће до ма ћи
на, дво ји цом све ште ни ка, неко ли ци ном 
зана тли ја и јед ним кне зом. Чла но ви 
њихо вих дома ћин ста ва нису упи са ни.

Данас у Бре ста чу живи 821 пуно лет
ни ста нов ник у 308 дома ћин ста ва. Нај
број ни ја фами ли ја су Сто ја ко ви ћи. 
Поло ви на мешта на бави се пољо при
вре дом, посе ду ју ћи око 80 одсто обра
ди ве земље. Углав ном се сеју пше ни
ца, куку руз, шећер на репа, сун цо крет, 
сит но повр ће и бостан. 

У цен тру села се нала зи црква посве
ће на Св. Архан ге лу Гаври лу подиг ну та 
1792. након што је пору ше на ста ра, 
дрве на, сагра ђе на 1750. Сада шњи ико
но стас  дело је дрво ре зба ра Павла 
Бошња ко ви ћа из 1822. годи не. Црква је 
тре нут но у фази рено ви ра ња.

Тако ђе у цен тру нала зи се спо ме ник 
палим бор ци ма у Дру гом свет ском рату, 
а ту је и без дан из ког је некад текла 
при род но чиста и бистра, извор ска 
вода, али је извор пре су шио.

Ради се као у кошни ци, те је тако 
изгра ђен нови систем одво ђе ња 
атмос фер ских вода из насе ља у Јаго
ди ној ули ци, сред стви ма из општин
ског буџе та отку пље на при ват на 
пар це ла и про ши ре но месно хума но 
гро бље, изгра ђе на нова амбу лан
та, изгра ђе но ново деч је игра ли ште, 
а посто је ће обно вље но, уве де не су 

чети ри ауто бу ске лини је при ла го ђе не 
потре ба ма сред њо шко ла ца, угра ђе
ни рефлек то ри на игра ли шту за мале 
спор то ве, редов но се одр жа ва улич
на расве та, очи шће не су две дивље 
депо ни је и сани ра на сео ска депо ни ја, 
редов но се уре ђу ју јав не повр ши не и 
цен тар насе ља. У пла ну је поста вља
ње бра ни ка на ћупри ја ма и пре ла зи ма. 

Инве сти ци је у Бре ста чу

Мар ко Срет ко вић Јели ца Боги че вић
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Село има нову амбу лан ту, нову 
пошту, фуд бал ски клуб ОФК Бре стач 
(ста ри нази ви су СК Хај дук, затим ФК 
Витез) који игра у дру гој Срем ској 
лиги, ловач ко удру же ње Обед ска бара 
– сек ци ја Бре стач, Пољо при вред ну 
задру гу Срем ски повр тар, неко ли ко 
про дав ни ца мешо ви те робе, јед ну 
кафа ну, две пољо при вред не апо те ке и 
кера ми чар ску занат ску рад њу.

Пре око осам годи на у пот пу но сти је 
обно вљен и рено ви ран Дом кул ту ре. 
Како више од деце ни је није био у функ
ци ји, згра да, која није одр жа ва на, поче

ла је да про па да спо ља и изну тра. 
Сред стви ма доби је ним од локал не 
само у пра ве у цело сти је рено ви ра на, 
те се Месна зајед ни ца Бре стач одмах 
укљу чи ла у Кул тур но лето у сарад њи 
са Кул тур ним цен тром из Пећи на ца. 
Одр жа ва ју се пред ста ве, про мо ци је 
књи га, насту пи бен до ва, на опште 
задо вољ ство мешта на, суде ћи по одзи
ву публи ке. Месна зајед ни ца је добит
ник Захвал ни це КУДа  Извор Доњи 
Товар ник, у коме више од десе то ро 
деце из бре ста ча игра фол клор. Ста
нов ни ци им узвра ћа ју госто прим ством 

орга ни зу ју ћи редов но дру же ња на тему 
Сре мач ко вече, уз број не  гастро ном ске 
спе ци ја ли те те.  

Четво ро го ди шња шко ла посто ји већ 
два и по века. Прво изда ње моно гра
фи је под нази вом Понос и све тлост – 
250 годи на шко ле у Бре ста чу, ауто ра 
Пре дра га Пузи ћа, тури змо ло га и 
настав ни ка из Новог Сада је обја вље но 
пре две годи не. Од истог ауто ра су и 
насло ви Небе ских виси на злат ни крст 
– Црква Све тих Архан ге ла Миха и ла и 
Гаври ла у Бре ста чу (1566 – 2016) обја
вље на 2015. годи не и  На бари село, 
обја вље на 2017. годи не, која пра ти раз
вој Бре ста ча од настан ка до дана шњих 
дана. Све три књи ге је изда ла Народ на 
библи о те ка Пећин ци. Пре драг Пузић се 
са Бре ста чем упо знао сасвим слу чај но 
раде ћи на књи зи о Све ти сла ву Сте фа
но ви ћу, чији пре ци почи ва ју у пор ти 
бре стач ке цркви. Аутор је био изне на
ђен коли чи ном архив ске гра ђе о јед ном 
тако малом месту и опстан ку упр кос 
нај ра зли чи ти јим исто риј ским, еко ном
ским и при род ним непри ли ка ма (извор 
www.pecin ci.org). Пре драг Пузић је про
гла шен поча сним гра ђа ни ном Бре ста
ча, док љуба зни и госто љу би ви бре ста
ча ни у шали кажу: Ни мањег села – ни 
више књи га о селу.

Два и по века касни је, шко ла слу жи 
на понос сво јим мешта ни ма, који бри ну 
да њихов под мла дак има све што им 
тре ба у ђач ком добу, које је ујед но и 
први зна ча јан корак кроз живот.

  Рено ви ра ни су тоа ле ти у шко ли, 
ком пле тан мокри чвор је заме њен и 
делом заме ње на сто ла ри ја. Роди те љи 
су рено ви ра ли салу за физич ко и за то 
доби ли општин ску награ ду за хума ност, 
која се доде љу је за Дане општи не.  – 
рекао нам је пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Мар ко Срет ко вић. Јели ца 
Боги че вић, чији је ста ри ји син основ ну 
шко лу завр шио као ђак гене ра ци је, 
дода је да је ове годи не шко лу упи са ло 
четво ро ђака, док сле де ће школ ске 
годи не у први раз ред пола зи три на е
сто ро мали ша на.    Т. С.

Капе ла посве ће на пре по доб ној мај
ци Пара ске ви била је заду жби на бре
стач ке фами ли је Ради во је вић. Није 
утвр ђе но када је тач но подиг ну та, 
мада се зна да је то било негде у дру
гој поло ви ни ХIХ века. Пре ма поро
дич ном пре да њу, један од мушких 
чла но ва Ради во је ви ћа, по име ну 
Павле, видео је све ти тељ ку док је 
чувао сто ку неда ле ко од села. Сишла 
је са обла ка и заве то ва ла га да јој 
подиг не обе леж је, на око 150 мета ра 
југо и сточ но од сео ске цркве посве ће
не Архи стра ти зи ма Миха и лу и Гаври
лу. При копа њу теме ља про на ђе но је 
неко ли ко ико на које су, по свој при ли
ци, оста ви ли за собом жите љи у некој 
од прет ход них сео ба. Рат ни хро ни чар 
Све то зар Нико лић пре но си сео ско 
пре да ње по ком је том при ли ком про
на ђен цео ико но стас и две ри са олта
ра, те да је то био део инвен та ра 
дав на шње бре стач ке цркве. Након 
што је сагра ђе на, поред капе ле је 
иско пан бунар са леко ви том водом 
која је лечи ла гла ве боле сти и очи ју. 
Капе ла је убр зо била чуве на у овом 
делу Сре ма, па су је о пра зни ци ма, 
посеб но на дан св. Пет ке оби ла зи ли 
број ни посе ти о ци. Ста ри ји Бре ста ча
ни сећа ју се да су у ози да ни бунар 

баца ни нов чи ћи за сре ћу и здра вље. 
Не зна мо како је цркви ца изгле да

ла, јер чла но ви поро ди це нису сачу
ва ли ни јед ну фото гра фи ју. Поје ди ни 
мешта ни веле да је гра ђе на по угле ду 
на цркву води цу у Бешки.

Капе ла св. Пет ке посто ја ла је око 
један век, када су локал ни и обла сни 
функ ци о не ри одлу чи ли да је пору ше. 
У пла ну су, како је то онда рађе но по 
дирек ти ва ма и пла ну виших пар тиј
ских госпо да ра има ли изград њу места 
на ком би се држа ли пар тиј ски ску по
ви, орга ни зо ва ле при ред бе и про сла
вља ли ново про кла мо ва ни држав ни 
пра зни ци. Руше њу су се успро ти ви ли 
ста ри ји и побо жни ји мешта ни, али 
њихо ве број не про те сте и неза до
вољ ство вла сти нису узе ле у обзир.

За неко ли ко дана капе ла је укло ње
на, да би после пет годи на на њеном 
месту била довр ше на пред ви ђе на 
згра да. Поје ди не ико не пре не те су у 
цркву, а кључ од ула зних вра та данас 
чува ју потом ци Ради во је ви ћа који 
живе у селу.

Пре драг Пузић:
Све ти тељ ка са обла ка

– повест ни ца бре стач ке капе ле
 Годи шњак Зави чај ног дру штва  Ста ра 

Бешка 3, Гру па ауто ра Бешка, 2013.

Слу чај бре стач ке капе ле

Игра ли штеСпо ме ник у цен тру села
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Бисер митро вач ке
сеце си је Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Међу кућа ма на Жит ном тргу 
посеб ном, не на први поглед 
упа дљи вом, али пре фи ње ном 

архи тек ту ром, издва ја се кућа чија 
исто ри ја сеже дубо ко у девет на е сти 
век. Није позна то од кога је митро вач ки 
трго вац тек сти ла Милан Пет ко вић 
купио кућу, током послед ње деце ни је 
19. века. Да је кућа има ла већ дугу 
пред и сто ри ју, све до че ста ре раз глед ни
це и фото гра фи је са пред ста вом трга, 
на осно ву којих сазна је мо да се на 
месту дана шње гра ђе ви не до 1904. 
годи не нала зи ла кућа ста ри је архи тек
ту ре, са широ ким ајнфор том, нижим 
спра том, стр мим кро вом и фаса дом без 
укра са. Нови вла сник Милан Пет ко вић, 
пред у зи ма опсе жну рекон струк ци ју 
куће, која ће у пот пу но сти изме ни ти 
ста ри изглед. Потре ба за пове ћа њем 
послов ног про сто ра у при зе мљу, усло
ви ла је суже ње ула зног дела и укла ња
ње рани јег кол ског про ла за, чиме су 
про ши ре на два, већ посто је ћа лока ла 
за про да ју тек сти ла.

 Спрат ни део куће је над зи дан до 
виси не јед не од сусед них кућа и покри
вен новим кро вом мање коси не, а 
фаса да је доби ла ново, савре ме но 
рухо. 

Не чуди оту да потре ба тада шњег 
вла сни ка, да се опсе жни радо ви на 
рекон струк ци ји уну тра шњег про сто ра, 

кру ни шу ком плет ном про ме ном спо ља
шњег изгле да у виду нове фаса де у 
тада вла да ју ћем сти лу сеце си је. Нова 
стру ја ња у архи тек ту ри на пре ла зу 
веко ва, мора ла су се осе ти ти и на 
јужним гра ни ца ма Монар хи је, а пове
ћан број обра зо ва них гра ди те ља и 
струч них рад ни ка, од којих се неки трај
но досе ља ва ју у град, ути цао је на 
поди за ње ква ли те та град ње и изво ђе
ње све сло же ни јих гра ђе вин ских поду
хва та. Сте че ни капи тал имућ ни трго вац 
тка ни на, упо тре био је на изра ду јед не 
од нај ре пре зен та тив ни јих гра ђе ви на 
сво га вре ме на у трго вач ком цен тру гра
да на Жит ном тргу. Наста ла у вре ме 
сеце си је, која пред ста вља увод у 
модер но схва та ње архи тек тон ског 
обли ко ва ња кућа, пока зу је све одли ке 
пре ла за од тра ди ци о нал не ка модер ној 
архи тек ту ри. На заба ти ма про зо ра рас
по зна ју се еле мен ти лишћа, вре жа и 
волу та, а у пот кров ном вен цу нагла шен 
деко ра тив ни фриз са гео ме триј ски 
уокви ре ним цвет ним кру ни ца ма. И 
поред при ме не еле ме на та ака дем ских 
сти ло ва прет ход не епо хе, оли че них у 
пила стри ма са јон ским капи те ли ма и 
кла сич ном рас по ре ду маса, на фаса ди 
се исти чу модер ни и сти ли зо ва ни обли
ци. Посеб но се исти чу, кла сич ној умет
но сти непо зна ти, нео бич ни уга о ни 
заба ти изнад про зо ра. У окви ру сти ла, 

који се у дома ћој сре ди ни поја вио гото
во исто вре ме но кад и у земља ма поре
кла, посто ји већи број вари јан ти и пери
о да раз во ја, који су се кре та ли од 
почет ног меша ња новог сти ла са кла
сич ним фор ма ма ка све већем уда ља
ва њу од ака дем ских фор ми. По све му 
суде ћи фаса да куће при па да раној 
фази сеце си је, кад је још сачу ва на кла
сич на ком по зи ци ја, док су еле мен ти 
деко ра ци је пре у зе ти из сеце сиј ског 
репер то а ра укра са. Кућа је, за пери од 
када је сагра ђе на, има ла уоби ча је ну 
схе му рас по ре да помоћ них про сто ри ја 
у дво ри шту. У боч ном јед но спрат ном 
кри лу били су сме ште ни мага ци ни, а на 
спра ту собе за послу гу. У про ду жет ку се 
нала зи ло неко ли ко зана тлиј ских рад
њи, међу који ма је била ради о ни ца 
Ђуре Ерде га и ковач ни ца.

Успо ста вља њем ауто ном не град ске 
општи не и гра ђан ске вла сти у послед
њој четвр ти ни 19. века, митро вач ка 
варош дожи вља ва сна жан про цват 
трго ви не и занат ства. Један део бив
ших гра ни ча ра се досе ља ва у град, 
број ста нов ни ка нагло расте, а повољ
ни усло ви за трго ви ну и занат ство, као 
и раз вој желе зни це, поспе шу ју убр за ни 
раз вој ових гра на при вре де. Пре ма 
књи га ма Обрт нич ке комо ре, годи не 
1888. је посто ја ло 108 трго ви на у гра ду, 
од чега се чак 16 бави ло ману фак тур

Кућа др Мите Стој ши ћа
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ном и галан те риј ском робом. На вели
ком гла су су биле ману фак тур не рад ње 
огром них лаге ра нај бо љег тек сти ла. 
Митро вач ко тржи ште било је добро 
снаб де ве но разним врста ма тек сти ла: 
што фо ва, сви ле, кано фо са, цица, бати
ста, кашми ра, деле на и тру ка, удо во
ља ва ју ћи све про бир љи ви јој дома ћој 
кли јен те ли. Тек стил је наба вљан на 
вели ко, нај че шће из Уга р ске, Аустри је и 
Чешке, али су нај ква ли тет ни ји што фо
ви и памук за тка ње плат на, нај ја чи 
тргов ци уво зи ли директ но из Енгле ске, 
пре ко Трста. Трго ви на тек сти лом била 
је уско веза на за кро јач ки занат, међу 
који ма се издво ји ло неко ли ко врста 
кро ја ча: жен ски кро ја чи, мађар ски кро
ја чи (сабо ви), срп ски (аба џи је), немач ки 
(шнај де ри) и дру ги, што је зах те ва ло 
набав ку све разно вр сни јих врста тка ни
на. Пет годи шњих ваша ра, који су се 
одр жа ва ли на одре ђе не цркве не пра
зни ке (на 40 муче ни ка, Цве ти, Спа сов
дан, Илин дан и на Малу Госпо ји ну) 
били су при ли ка да се на град ске трго
ве при ву че вели ки број трго ва ца и купа
ца из гра да и око ли не. Од кра ја 19. века 
до почет ка Првог свет ског рата, раз вој 
тек стил не трго ви не беле жи свој нај по
вољ ни ји раст, упра во у вре ме када је 
била актив на Пет ко ви ће ва трго вин ска 
рад ња тек сти лом на Жит ном тргу.  

У дана шње вре ме у кући живи већ 
шеста гене ра ци ја поро ди це Стој шић. 
Ћер ка тек стил ног трго ва ца Мила на 
Пет ко ви ћа, Анки ца уда ла се за Дими
три ја Стој ши ћа из Ири га. Дими три је је 
био син Паје Стој ши ћа, углед ног дома
ћи на, земљо рад ни ка и пред сед ни ка 
општи не Ириг, у вре ме Првог свет ског 
рата. Дими три је гине на фрон ту у 
Добру џи у току Првог свет ског рата, не 
доче кав ши да види сина Мила на, чија 
је суд би на била, тако ђе да изгу би  
живот али у Дру гом свет ском рату, од 
саве знич ке руке на Ускрс, при ли ком 
бом бар до ва ња Бео гра да 1944.годи не. 
Његов син Дими три је, добио је име по 
деди, имао је само пет и седам годи на 
кад је у рат ном вихо ру изгу био оба 
роди те ља. Мај ка и тет ка су одве де не и 
стре ља не у лого ру, а њега је одга ји ла 
дру га бака, мај чи на мај ка Јован ка. 
Одмах после рата, Јован ка се са Дими
три јем досе ли ла у кућу на Жит ном тргу. 

Дими три јеМита Стој шић, сво ју дугу и 
успе шну кари је ру хирур га, отпо чео је 
1963. годи не у срем ско ми тро вач кој 
бол ни ци непо сред но по завр шет ку 
Меди цин ског факул те та у Бео гра ду. 
Игра слу ча ја пред о дре ди ће даљу суд
би ну у њего вом лекар ском пози ву, када 
га као мла дог ста жи сту пози ва др Ђор
ђе Пани шић, чуве ни хирург и родо на
чел ник митро вач ке хирур ги је, да се 
при дру жи хиру р шком тиму у митро вач
кој бол ни ци. Позив је био уто ли ко зна
чај ни ји, што је исто вре ме но зна чио и 
испу ње ње живот не жеље мла дог лека
ра. У то вре ме није било мно го лека ра
хирур га и сва ко пре но ше ње зна ња и 
упу ћи ва ње у тај не хирур шке вешти не 
било је дра го це но. На хирур шком оде
ље њу отпо чео је спе ци ја ли стич ку прак
су, коју је завр шио на ВМА у Бео гра ду, 

у вре ме кад је на њеном челу био чуве
ни вој ни хирург Иси дор Пап. Митро вач
ка бол ни ца је ужи ва ла вели ки углед, 
наро чи то у обла сти тра у ма то ло ги је. 
Бли зи на ауто пу та ути ца ће на пове ћан 
број паци је на та, као после ди ца сао бра
ћај них уде са, а митро вач ка бол ни ца је 
нај ве ћи број хирур шких интер вен ци ја 
реша ва ла само стал но. Вре ме ном, др 
Мита поста је шеф тра у ма то ло ги је, у 
вре ме када је др Лазар Лазић био 
начел ник, да би после њего вог одла ска 
у пен зи ју, постао и сам начел ник хирур
ги је. Годи не 1990. др Мита Стој шић 
биће иза бран за дирек то ра бол ни це. 
Исто вре ме но у току је и њего во анга жо
ва ње у поли ти ци, кад је посла ник у 
Скуп шти ни Срби је, иако никад није био 
члан ни јед не пар ти је. После две годи
не одлу чу је да напу сти поли ти ку и вра
ти се сво јој основ ној вока ци ји, хирур ги
ји. Током послед њег рата, при ја вљу је 
се као добро во љацхирург, на вуко вар
ско рати ште у вре ме завр шних бор би,  
спа са ва ју ћи мно ге живо те. 

Почет ком седам де се тих, Мита и 
супру га Дра ги ња (рођ. Ђур ђе вић), отпо
чи њу опсе жну адап та ци ју куће. Недо
ста так сред ста ва за адап та ци ју ста ре 
куће и повољ на при ли ка за додат ни 
при ход, која се у међу вре ме ну ука за ла, 
допри не ли су да се др Мита Стој шић 
одлу чи за хоно рар ни рад (19731981) у 
Бије љи ни, јер је тамо шњој бол ни ци 
недо ста ја ло хирур га. При ли ком обно ве, 
уну тра шњи рас по ред је при ла го ђен 
савре ме ним потре ба ма вишеч ла не 
поро ди це. Тера са је про ши ре на и отво
ре на ка дво ри шту, а кућа је још јед ном, 
као и почет ком века доби ла дру га чи ји, 
савре ме ни ји изглед. Адап та ци ју и уре
ђе ње енте ри је ра пове ри ли су арх. 
Бран ки Митро вић. Обно ва објек та у 
спољ ном делу, врше на је пре ма пре по
ру ка ма град ског Заво да за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, а ете р нитпло че на 
кро ву, заме ње не су бибер цре пом. На 
месту нека да шње ковач ни це, пре два
де се так годи на сагра ђе на је модер на 
више спрат на згра да са изла зом на 
нову ули цу, која се нала зи иза пла ца. У 
овом савре ме ном зда њу, сво ју зуб ну 
орди на ци ју отво рио је Митин син, др 
Милан Стој шић, који је спе ци ја ли зо вао 
орал ну хирур ги ју. Нека да шњи лока ли 
Пет ко вићСтој шић, после рата су наци
о на ли зо ва ни и дати на кори шће ње 
Трго вин ском пред у зе ћу Вој во ди на. 
Данас се у њима нала зе про дав ни це 
ТЗР Каси ца и Авис мода. 

Као чува ри кул тур ноисто риј ског 
сећа ња, ста ре стам бе нопослов не 
згра де на Жит ном тргу, на нај бо љи 
начин све до че аутен тич не амби јен тал
не цели не и град ске поте зе, али и поне
што о кул ту ри вре ме на у коме су наста
ла, начи ну живо та и естет ским схва та
њи ма сво јих вла сни ка и гра ди те ља. По 
сво јим исто риј скоумет нич ким ква ли те
ти ма, али и начи ну на који је вла сни ци 
чува ју, кућа пред ста вља јед ну од нај о
чу ва ни јих и нај леп ших гра ђе ви на 
митро вач ке сеце си је.

У сле де ћем бро ју:
 Ерде го ва кућа

У дана шње вре ме у 
кући живи већ шеста 
гене ра ци ја поро ди це 

Стој шић. Ћер ка
тек стил ног трго ва ца 
Мила на Пет ко ви ћа, 
Анки ца уда ла се за 

Дими три ја Стој ши ћа 
из Ири га. Дими три је

је био син Паје
Стој ши ћа, углед ног 

дома ћи на,
земљо рад ни ка и

пред сед ни ка општи не 
Ириг, у вре ме Првог 

свет ског рата.
Дими три је гине на 

фрон ту у Добру џи у 
току Првог свет ског 

рата, не доче кав ши да 
види сина Мила на, 

чија је суд би на била, 
тако ђе да изгу би  

живот али у Дру гом 
свет ском рату, од 

саве знич ке руке на 
Ускрс, при ли ком
бом бар до ва ња

Бео гра да 1944.годи не. 
Његов син Дими три је, 
добио је име по деди, 

имао је само пет и 
седам годи на кад је

у рат ном вихо ру
изгу био оба роди те ља
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ОВАН: 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.

БИК: 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. 

БЛИ ЗАН ЦИ:  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. 

РАК: 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. 

ЛАВ: 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. 

ДЕВИ ЦА: 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. 

ВАГА: 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. 

ШКОР ПИ ЈА: 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. 

СТРЕ ЛАЦ: 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.   

ЈАРАЦ: 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.  

ВОДО ЛИ ЈА: 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.

РИБЕ: 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.

VREMEPLOV
19. сеп тем бар

1957. Аме ри кан ци у Не ва ди 
из вр ши ли пр ве под зем не 
ну кле ар не про бе. 
1985. У глав ном гра ду Мек си ка 
Си ју дад Мек си ку и око ли ни, у 
зе мљо тре су по ги ну ло 12.000, 
по вре ђе но 40.000 љу ди. 

20. сеп тем бар
357 п.н.е. Ро ђен је краљ Алек
сан дар Ве ли ки, је дан од нај ве
ћих вој ско во ђа свих вре ме на. 
Ње го ва  им пе ри ја про сти ра ла 
се од Ин ди је пре ко Пер си је и 
Ма ле Ази је до Грч ке и Ма ке до
ни је.
1934. Ро ђе на ита ли јан ска 
филм ска глу ми ца Со фи ја 
Ши ко ло не, по зна та као Со фи ја 
Ло рен.

21. сеп тем бар
1846. Ро ђен срп ски по ли ти чар 
и пи сац Све то зар Мар ко вић, 
осни вач со ци ја ли стич ког по кре
та у Ср би ји и пр ви те о ре ти чар 
ре а ли зма у срп ској ли те ра ту ри. 
1860. Умро не мач ки фи ло зоф 
Ар тур Шо пен ха у ер. Ње го ву 
ду бо ко пе си ми стич ну фи ло зо
фи ју при хва ти ла ге не ра ци ја 
раз о ча ра на не у спе хом на ци о
нал них по кре та 1848.г. у Евро
пи. 

22. сеп тем бар
1862. Пред сед ник САД Абра
хам Лин колн об ја вио де крет 
пре ма ко јем сви аме рич ки 
ро бо ви по ста ју сло бод ни гра
ђа ни 1. ја ну а ра 1863. 
1993. У је ку јед не од нај ве ћих 
ин фла ци ја за бе ле же них у све
ту, Ју го сла ви ја до не ла за кон о 
де но ми на ци ји на ци о нал не 
ва лу те, пре ма ко јем је од 1. 
ок то бра ми ли он ди на ра вре де
ло је дан ди нар. 

23. сеп тем бар
63. п.н.е  Ро ђен Це зар Ок та ви
јан Ав густ, усво јен син Ју ли ја 
Це за ра, пр ви рим ски цар. 
Ње го ва вла да ви на сма тра се 
нај сјај ни јим пе ри о дом рим ске 
исто ри је и на зи ва Ав гу стов или 
Злат ни век. 
1893. У Бе о гра ду ста вље на у 
по гон пр ва јав на елек трич на 
цен тра ла у Ср би ји. 

24. сеп тем бар
1863. У Бе о гра ду осно ва на 
Ве ли ка шко ла ко ја је има ла 
Фи ло зоф ски, Прав ни и Тех нич
ки фа кул тет, а на ста ва одр жа
ва на у Ка пе тан  Ми ши ном зда
њу. Шко ла пре ра сла у Бе о
град ски уни вер зи тет 1905.г. 
ка да су отво ре ни Ме ди цин ски, 
Бо го слов ски и По љо при вред ни 
фа кул тет.

25. сеп тем бар
1513. Шпан ски ис тра жи вач 
Вас ко Ну њес де Бал боа пре
шао је Па нам ски зе мљо уз и 
по стао пр ви Евро пља нин ко ји 
је ви део Ти хи оке ан.
1962.  Со ни Ли стон по стао је 
свет ски бок сер ски шам пи он 
те шке ка те го ри је ка да је у 
Чи ка гу у пр вој рун ди но ка у ти
рао Флој да Па тер со на.

HOROSKOP

Сре да, 19. (6) сеп тем бар 
Чудо све тог архан ге ла Миха и
ла; Све ти муче ник Евдок си је

Четвр так, 20. (7) сеп тем бар
Све ти муче ник Сознт (Прет пра
зни штво Рође ња Пре све те 
Бого ро ди це) 

Петак, 21. (8) сеп тем бар 
Рође ње Пре све те Бого ро ди це 
– Мала Госпо ји на

Субо та, 22. (9) сеп тем бар 
Све ти пра вед ни Јоа ким и Ана

Неде ља, 23. (10) сеп тем бар 
Све те муче ни це Мино до ра и 
Ним фо до ра

Поне де љак, 24.
(11) сеп тем бар 

Пре по доб на Тео до ра, Пре по
доб ни Сер ги је и Гер ман

Уто рак, 25. (12) сеп тем бар 
Св. све ште но му че ник Авто ном  
(Ода ни је Рође ња Пре све те 
Бого ро ди це)

Crkveni
kalendar

• Толи ка је сло бо да гово ра 
да ме је сра мо та да слу-
шам.
• Кад год нам је тре ба ла 
мудра одлу ка, нисмо има ли 
кво рум.
• Глу пи људи испа шта ју 
због сво јих глу по сти, мудри 
због сво јих мудро сти. 

Слат ка
бом бо ње ра

Састој ци: 350 гр мле ве ног кек
са, 4 каши ке меда, 100 гр беле 
чоко ла де, 100 гр црне чоко ла де, 
100 гр шеће ра у пра ху, 250 гр мар
га ри на са масла цем, 150 гр чоко
лад ног флип са, 150 гр чоко лад них 
пра ли на.

При пре ма: Кекс самле ти, дода
ти шећер у пра ху, исто пљен мар
га рин са белом чоко ла дом, мед и 
чоко лад ни флипс. Све добро сје
ди ни ти. У уски плех ста ви те фоли
ју, па ста ви те тре ћи ну сме се, а 
потом поре ђај те по сре ди ни чоко
лад не пра ли не. Одо зго ста ви те 
још јед ну тре ћи ну сме се од кек са, 
опет бом бо не, па пре о ста ли кекс 
и добро каши ком испри ти скај те са 
свих стра на да се порав на. Оста
ви те да се стег не у фри жи де ру. 
Кад се охла ди, окре ни те плех, 
изва ди те колач и ски ни те фоли ју, 
па га пре лиј те исто пље ном чоко
ла дом и одо зго укра си те сец ка
ним чоко лад ним флип сом.
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Швед ски акци о ни

Фуд бал ска репре зен та ци ја Срби
је је оди гра ла прва два меча у 
Лиги наци ја. После побе де над 

Литва ни јом у гости ма, усле дио је 
реми са Руму ни ма у Бео гра ду. Рекло 
би се, реа лан учи нак с обзи ром на 
окол но сти. Селек ци ја се лага но оси
па, поје ди ни фуд ба ле ри отка зу ју 
послу шност „селек то ру“ и не желе да 
буду део цир ку са зва ног срп ски 
репре зен та тив ни фуд бал. 

Не бих пуно да тупим о овом так ми
че њу, јер је тек у зачет ку. Може ту да 
се види све и сва шта, од тешког ама
те ри зма, до суда ра европ ских диво ва. 
Ако нешто тре ба иста ћи, то је сва ка ко 
хрват ска селек ци ја, која је раз мон ти
ра на у Шпа ни ји. Хрва ти су, после 
руске бај ке, завр ши ли као про та го ни
сти швед ског акци о ног фил ма. Доби
ле су сиро те ком ши је шамар, тач ни је 
шест шама ра од Шпа на ца. Оста је да 
се види да ли је фина ле Свет ског био 
врху нац ове гене ра ци је и да ли их 
сада чека пад међу оста ле смрт ни ке, 
попут наше репре зен та ци је.

Про шле неде ље је при лич но запа
же но у меди ји ма про шао интер вју, ако 
се то тако може назва ти, који је пред
сед ник Црве не Зве зде, Зве здан Тер
зић дао на јед ној од теле ви зи ја. Тер за 
је био саго вор ник крај ње сим па тич
ном ТВ лицу Вла ди ми ру Ђука но ви ћу 
зва ном Ђука. Була зни ли су њих дво
ји ца о све му и сва че му да би у јед ном 
момен ту спо ме ну ли Зве здин ста ди он 
и да ли га тре ба руши ти и сагра ди ти 
нови. Меди ји су бржебоље поте гли 
тему о новом ста ди о ну. Па побо гу 
људи, ни овај наци о нал ни у Пазо ви 
још није завр шен, а ви би још један. 

Тач ни је, није ни запо чет, али биће. 
Јед ног дана.

При чао је Тер зић и о клуп ској поли
ти ци. Каже како је циљ про да ти мла
де и тален то ва не игра че и зара ди ти 
паре, па дове сти неког који је још 
бољи. Зву чи лепо у тео ри ји. Оно што 

је про блем је што мла ди и тален то ва
ни игра чи не пада ју са неба. Тре ба 
напо ме ну ти да омла дин ци Зве зде 
тако ђе уче ству ју у Лиги шам пи о на у 
свом узра сту и так ми че се са истим 
клу бо ви ма као и сени о ри. Про блем је 

у томе што је мудро руко вод ство 
посла ло ком плет ну гене ра ци ју на 
„каље ње“ у ФК Гра фи чар, који игра у 
Срп ској лиги. Ваљ да нису ни сања ли 
да ће се сени о ри пла си ра ти у Лигу 
шам пи о на. И ту се дола зи до апсурд
не ситу а ци је да Зве зда има на рас по
ла га њу само 1213 игра ча за Лигу 
шам пи о на у тој кате го ри ји, и то мома
ка који су мла ђи од сво јих про тив ни ка 
по неко ли ко годи на, што је огром на 
раз ли ка у том узра сту. Нема сум ње 
да ће бити топов ско месо сво јим про
тив ни ци ма, док ће њихо ви ста ри ји 
дру га ри да извр ћу згло бо ве по Срп
ској лиги. Нека чека Париз и Ливер
пул.

Ина че, про те клог викен да су се 
наста ви ла так ми че ња у наци о
нал ним лига ма. Пар ти зан се 

наму чио про тив Про ле те ра и однео 
мини мал ну побе ду. Са дру ге стра не 
Зве зда је декла си ра ла Рад нич ки из 
Сур ду ли це 6:0. Рекло би се, још један 
швед ски акци о ни. Доми ни ра ли су 
игра чи, који су недав но дове де ни у 
клуб нов цем од пла сма на у Лигу шам
пи о на. И ту дола зи мо до још јед не 
ано ма ли је у нашем фуд ба лу. С обзи
ром на то да се Зве зда при лич но поја
ча ла јер је уле те ла у лову, дома ће 
првен ство ће, по све му суде ћи, бити 
поли гон за ижи вља ва ње над неја ким 
про тив ни ци ма из Луча на, Вра ња, 
Сур ду ли це... Пар ти зан већ сад има 
пет бодо ва мање и тешко је оче ки ва ти 
да ће моћи да пари ра ком ши ја ма. 
Чека нас јед на досад на сезо на. Сва
ка ко, још јед на лоша вест за наш 
дома ћи фуд бал, ако је уоп ште неког 
бри га за то.  

Хрва ти су, после
руске бај ке, завр ши ли 

као про та го ни сти 
швед ског акци о ног 
фил ма. Доби ле су 

сиро те ком ши је 
шамар, тач ни је шест 
шама ра од Шпа на ца. 
Оста је да се види да 

ли је фина ле Свет ског 
био врху нац ове

гене ра ци је и да ли их 
сада чека пад међу 
оста ле смрт ни ке, 

попут наше
репре зен та ци је

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es



3719. SEPTEMBAR 2018.  M NOVINE

Сур ду ли ца: Дина мо – Рад 
0:1; Шабац: Мачва – Земун 0:2; 
Бач ка Палан ка: ОФК Бач ка – 
Мла дост 0:2; Нови Сад: Про ле
тер – Пар ти зан 0:1; Бео град: 
Црве на Зве зда – Рад ник 6:0; 
Ниш: Рад нич ки – Вој во ди на 1:0; 
Бео град: Вождо вац – Чука рич
ки 1:3; Кула: Спар так ЖК – 
Напре дак 0:1. 

01. Ц. Зве зда 7 7 0 0 22:3 21
02. Рад нич ки 8 5 2 1 15:8 17
03. Пар ти зан 7 5 1 1 7:2 16
04. Чука рич ки 8 4 3 1 12:6 15
05. Мла дост 8 4 3 1 11:6 15
06. Напре дак 7 2 4 1 7:6 10
07. Рад 7 3 1 3 7:8 10
08. Мачва 8 3 1 4 5:8 10
09. Вој во ди на 8 2 3 3 7:9 9
10. Про ле тер 8 2 2 4 8:8 8
11. Земун 8 2 2 4 7:8 8
12. Вождо вац 8 2 2 4 6:8 8
13. ОФК Бач ка 8 2 2 4 5:9 8
14. Спар так ЖК 8 2 1 5 5:14 7
15. Рад ник 8 2 1 5 4:13 7
16. Дина мо 8 1 0 7 2:14 3

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

Крње шев ци: Сло га (К) – 
Борац 2:0; Мара дик: Сло га (М) 
– Рад нич ки 1:1; Риви ца: Пла ни
нац – Цар Урош 0:2; Крче дин: 
Фру шко го рац – Дунав 1:2; ЧСК 
је био сло бо дан.

01. Цар Урош 3 3 0 0 12:4 9
02. Дунав 3 3 0 0 7:2 9
03. Рад нич ки 3 1 2 0 6:3 5
04. Фру шко го р. 2 1 0 1 3:3 3
05. Сло га (К) 3 1 0 2 3:7 3
06. ЧСК 2 0 2 0 4:4 2
07. Борац 2 0 1 1 2:4 1
08. Сло га (М) 3 0 1 2 5:11 1
09. Пла ни нац 3 0 0 3 1:5 0

Бежа ни ја: Бежа ни ја – Инђи ја 
0:1; Доба нов ци: Будућ ност – 
Нови Пазар 3:0; Бео град: Син
ђе лић – Рад нич ки 1923 2:0; 
Чаје ти на: Зла ти бор – Борац 
2:0; Ива њи ца: Јавор – Сло бо да 
2:0; Гор њи Мила но вац: Мета
лац – Теле оп тик су игра ли у 
поне де љак; Жар ко во: ОФК 
Жар ко во – Тра јал 0:1; Сен та: 
ТСЦ – Бечеј 1918 2:1.

01. Инђи ја 7 6 1 0 13:1 19
02. Зла ти бор 7 5 1 1 14:5 16
03. Син ђе лић 7 4 3 0 8:3 15
04. Јавор 7 4 2 1 13:5 14
05. Бежа ни ја 7 4 1 2 12:5 13
06. Рад нич ки 7 3 1 3 5:5 10
07. Будућ ност 7 2 3 2 7:4 9
08. ТСЦ 7 2 3 2 7:9 9
09. ОФК Жар к. 7 2 2 3 7:7 8
10. Мета лац 6 1 4 1 4:4 7
11. Бечеј 7 2 0 5 6:14 6
12. Борац 7 1 3 3 3:11 6
13. Теле оп тик 6 1 2 3 3:8 5
14. Тра јал 7 1 2 4 3:8 5
15. Н. Пазар 7 0 4 3 3:8 4
16. Сло бо да 7 0 2 5 3:14 2

Пан че во: Желе зни чар – 
Цемент 0:0; Зре ња нин: Рад
нич ки (З) – Кабел 0:0; Вршац: 
ОФК Вршац – Омла ди нац 0:1; 
Србо бран: Србо бран – Борац 
2:1; Бач ки Јарак: Мла дост – 
Дунав 3:2; Чела ре во: ЧСК 
Пива ра – Црве на Зве зда 0:1; 
Пан че во: Дина мо 1945 – Бач ка 
1901 2:1; Нова Пазо ва: Рад нич
ки (НП) – Хај дук 1912 0:2; Срем-
ска Митро ви ца: Рад нич ки (СМ) 
– Брат ство 1946 1:1.

01. Хај дук 5 4 1 0 6:0 13
02. Желе зни чар 5 3 2 0 5:1 11
03. Дина мо 5 3 1 1 9:4 10
04. Брат ство 5 3 1 1 10:7 10
05. Омла ди нац 5 3 1 1 6:3 10
06. ОФК Вршац 5 3 0 2 7:3 9
07. Кабел 5 2 2 1 7:7 8
08. Дунав 5 2 1 2 7:4 7
09. Ц. Зве зда 5 2 1 2 6:5 7
10. Рад ни. (З) 5 1 4 0 2:1 7
11. Мла дост 5 2 0 3 5:9 6
12. Цемент 5 1 2 2 4:3 5
13. Рад ни. (СМ) 5 1 2 2 6:6 5
14. Србо бран 5 1 2 2 3:8 5
15. ЧСК Пива ра 5 1 1 3 6:8 4
16. Бач ка 5 1 1 3 4:7 4
17. Борац 5 0 1 4 4:9 1
18. Рад ни. (НП) 5 0 1 4 1:13 1

Беле гиш: Поду на вац – Сло га 
(Е) 1:3; Лаћа рак: ЛСК – Под ри
ње 1:1; Дивош: Хај дук (Д) – 
Борац (Ш) 2:3; Теме рин: Сло га 
(Т) – Југо вић 0:1; Бешка: Хај дук 
(Б) – Хај дук (Ч) 1:0; Шид: Рад
нич ки – Татра 0:4; Рума: Први 
Мај – Једин ство 1:0; Сре мац је 
био сло бо дан.

Доњи Товар ник: Сло бо да – 
Борац (М) 2:1; Путин ци: ПСК – 
Сло вен 1:0; Ада шев ци: Гра ни
чар – Љуко во 3:1; Доњи Петров-
ци: Доњи Петров ци – Напре дак 
4:2; Вито јев ци: Пар ти зан – 
Борац (К) 6:2; Инђи ја: Желе зни
чар – Будућ ност 2:0; Врд ник: 
Рудар – Јадран 0:1; Купи но во: 
Купи но во – Полет 1:0.
01. Сло бо да 5 5 0 0 9:4 15
02. Пар ти зан 5 4 1 0 18:3 13
03. ПСК 5 4 0 1 9:4 12
04. Д. Петров . 5 4 0 1 13:9 12
05. Желе з. 5 3 2 0 11:1 11
06. Рудар 5 2 2 1 6:4 8
07. Јадран 5 2 1 2 9:8 7
08. Љуко во 5 2 1 2 5:5 7
09. Борац (М) 5 2 0 3 7:6 6
10. Борац (К) 5 2 0 3 11:12 6
11. Будућ ност 5 1 1 3 11:6 4
12. Сло вен 5 1 1 3 2:6 4
13. Напре дак 5 1 0 4 8:11 3
14. Гра ни чар 5 1 0 4 8:25 3
15. Купи но во 5 1 0 4 2:19 3
16. Полет 5 0 1 4 4:10 1

Вогањ: Сло га (В) – Мла дост 
3:0; Пећин ци: Доњи Срем 2015 
– Гра ни чар 1:0; Чал ма: Сло га 
(Ч) – Зека Буљу ба ша 2:4; Беше-
но во: БСК – Фру шко го рац 5:0; 
Жар ко вац: Напре дак – Митрос 
4:0; Вишњи ће во: Хај дук – Оби
лић 1993 1:1; Кру ше дол: Кру
ше дол – Шумар 2:0; Бикић До: 
ОФК Бикић – Фру шка Гора 2:0.

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

Бачин ци: ОФК Бачин ци – 
Омла ди нац (Б) 3:0; Гиба рац: 
Син ђе лић – Ерде вик 2017 2:1; 
Бин гу ла: ОФК Бин гу ла – Јед но
та 0:4; Ваши ца: Напре дак – 
Борац 7:0; Бер ка со во: Сре мац 
– Једин ство (Љ) 7:0; Јаме на: 
Гра ни чар – Једин ство (М) 0:0.

01. Јед но та 4 4 0 0 21:2 12
02. Сре мац 4 4 0 0 21:3 12
03. Ерде вик 4 3 0 1 12:2 9
04. Гра ни чар 4 1 2 1 4:3 5
05. Једин с. (Љ) 4 1 2 1 4:5 5
06. Напре дак 3 1 1 1 11:7 4
07. ОФК Бачин . 4 1 1 2 8:11 4
08. Син ђе лић 4 1 1 2 6:9 4
09. Једин с. (М) 4 1 1 2 7:15 4
10. Омла ди . (Б) 3 1 0 2 6:7 3
11. ОФК Бин гу . 4 1 0 3 3:12 3
12. Борац 4 0 0 4 1:28 0

Ноћај: Ноћај – Сло бо да 0:2; 
Лежи мир: Пла ни нац – Сло га 
1:2; Срем ска Митро ви ца: Трго
вач ки – Срем (СМ) 2:1; Ноћај: 
Змај – Борац (Ра) 1:1; Кузмин: 
Гра ни чар – Поле та рац 3:0; 
Срем ска Рача: Срем (СР) – 
Борац (ВР) 2:1.

01. Сло га 4 3 1 0 17:5 10
02. Трго вач ки 4 3 1 0 8:4 10
03. Сло бо да 4 3 0 1 10:5 9
04. Гра ни чар 4 3 0 1 9:4 9
05. Срем (СР) 4 3 0 1 11:8 9
06. Пла ни нац 4 1 2 1 11:8 5
07. Змај 4 1 2 1 11:9 5
08. Борац (ВР) 4 1 1 2 8:10 4
09. Поле та рац 4 0 2 2 4:8 2
10. Срем (СМ) 4 0 2 2 8:14 2
11. Борац (Ра) 4 0 1 3 3:10 1
12. Ноћај 4 0 0 4 4:19 0

01. Д. Срем 5 5 0 0 13:3 15
02. Гра ни чар 5 4 0 1 13:3 12
03. Сло га (В) 5 3 1 1 11:4 10
04. ОФК Бикић 5 3 1 1 7:4 10
05. Хај дук 5 3 1 1 6:3 10
06. Кру ше дол 5 3 0 2 7:4 90
07. Оби лић 5 2 2 1 7:4 8
08. Шумар 5 2 1 2 5:6 7
09. Напре дак 5 2 0 3 8:8 6
10. З. Буљу ба . 5 2 0 3 9:10 6
11. Ф. Гора 5 2 0 3 4:6 6
12. Митрос 5 2 0 3 8:13 6
13. БСК 5 1 2 2 7:5 5
14. Фру шко го . 5 1 1 3 4:18 4
15. Мла дост 5 0 1 4 2:13 1
16. Сло га (Ч) 5 0 0 5 7:14 0

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Кра љев ци: Једин ство (К) – 
Хрт ков ци 0:6; Нера дин: Вој во
ди на – Фру шко го рац 1:1; 
Никин ци: Полет – Једин ство 
(Ру) 1:1; Сте ја нов ци: Борац – 
Једин ство (Пл) 3:2; Шатрин ци: 
27.Окто бар – Гра ни чар 2:0; 
Сре мац је био сло бо дан.

01. Борац 4 4 0 0 15:4 12
02. Сре мац 3 3 0 0 10:2 9
03. Фру шко го р. 4 2 2 0 8:5 8
04. Једин с. (Ру) 4 1 3 0 4:2 6
05. 27.Окто бар 3 2 0 1 5:6 6
06. Полет 4 1 2 1 5:6 5
07. Хрт ков ци 4 1 1 2 8:6 4
08. Једин с. (Пл) 3 1 1 1 6:6 4
09. Вој во ди на 4 0 1 3 3:8 1
10. Гра ни чар 3 0 0 3 1:6 0
11. Једин с. (К) 4 0 0 4 4:18 0

Срем ски Миха љев ци: Срем 
– ОФК Бре стач 3:2; Аша ња: 
Каме ни – Сре мац 2:5; Субо ти-
ште: Витез – Хај дук 1932 3:1; 
Прхо во: Мла дост 1935 – Ловац 
3:0; Сло вен је био сло бод на.
01. Ловац 2 2 0 0 9:1 6
02. Сре мац 2 2 0 0 7:2 6
03. ОФК Бре ст. 2 1 0 1 6:3 3
04. Хај дук 2 1 0 1 3:4 3
05. Срем 2 1 0 1 3:4 3
06. Витез 2 1 0 1 4:7 3
07. Мла дост 1 0 0 1 0:3 0
08. Каме ни 2 0 0 2 3:7 0
09. Сло вен 1 0 0 1 0:4 0

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

КМФ ИНДИ АНС 2013

При пре ме за 
нову сезо ну

Клуб малог фуд ба ла 
Инди анс 2013 из Инђи је 
при пре ма се за нову сезо
ну која их оче ку је у Фут
сал лиги Вој во ди не сезо
на 20182019., а игра чи и 
струч ни штаб спро во де 
план и про грам рада. 
Пред сед ник клу ба Марио 
Мил ко вић и шеф струч ног 
шта ба Сла ви ша Мар ко
вић задо вољ ни су до сад 
са оним што је ура ђе но, 
али има још две неде ље 
рада да се сло же све коц
ки це и да еки па Инди ан са 
успе у свом циљу, а то је 
пла сман у дру гу лигу. 

Инди ан си су до сада 
оди гра ли две при прем не 
утам ни це, пора же ни су од 
дру го ли га ша КМФ Бањи
ца Бео град резул та том 
6:3, а побе да је оства ре на 
про тив еки пе КМФ Деус 
из Срем ске Митро ви це 
резул та том 3:2. 
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КУПИ НО ВО ДОМА ЋИН МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ ЧУВАР КУ ЋА

Очу ва ње кул тур не башти не
Купи но во је у субо ту 8. 

сеп тем бра било дома ћин 
кул тур не мани фе ста ци је 

Чувар ку ћа, која про мо ви ше 
богат ство кул тур не башти не. 
У сали Дома кул ту ре посе ти о
ци су били у при ли ци да ужи
ва ју у лепо та ма Сре ма и Вој
во ди не, и да се бли же упо зна
ју са кул тур ноисто риј ским 
насле ђем Купи но ва, а пре ма 
речи ма пред сед ни ка Саве та 
месне зајед ни це Пери це Одо
ба ши ћа, раз лог што је Купи
но во ода бра но да уче ству је у 
овом пред ста вља њу 12 насе
ља из целе Вој во ди не, лежи 
упра во у њего вој спе ци фич
но сти.

– Сва ко од ода бра них насе
ља Вој во ди не је посеб но на 
свој начин, али оно што Купи
но во издва ја од дру гих упра во 
је бога то кул тур ноисто риј ско 
насле ђе и кон ти ну и ран живот 
који тра је на овим про сто ри
ма више од 8.000 годи на. 
Нарав но, Купи но во је има ло 
посе бан исто риј ски и кул тур
ни раз вој с обзи ром да се 
нала зи на нај ју жни јој тач ки 
Сре ма и Вој во ди не, и да је 
срп ски живаљ током сво јих 
мигра ци ја кроз исто ри ју прве 
посе де ван тери то ри је мати це 
Срби је имао упра во овде у 
јужној Угар ској. Када гово ри
мо о кул тур ноисто риј ском 
насле ђу пре све га тре ба иста
ћи остат ке твр ђа ве Купи ник, 
послед ње пре сто ни це срп ске 
сред њо ве ков не држа ве, 
затим цркву све тог Луке, прву 
пра во слав ну бого мо љу у Вој
во ди ни, као и да, иако смо 
мало село има мо три пра во
слав на хра ма и да је можда 
упра во то наша посеб ност – 
иста као је Одо ба шић и додао 
да је Купи но во вео ма хомо ге
на наци о нал на сре ди на са 

већин ским срп ским ста нов ни
штвом, а што се тиче наци о
нал них мањи на засту пље на 
је једи но Ром ска, која је рав
но прав но укљу че на у све 
поре дру штва.

Кул тур на мани фе ста ци ја 
запо че ла је отва ра њем изло
жбе умет нич ких сли ка наста
лих у коло ни ји Чувар ку ћа, а 
тема која пове зу је све радо ве 
наста ле у коло ни ји упра во је 
мул ти кул ту рал ност Вој во ди
не. Изло жбу је отво рио наш 
сли кар Дра го љуб Трин дић из 
Кар лов чи ћа, а посе ти о ци су 
били у при ли ци да погле да ју 
сли ке Ђор ђа Кова че ва, Ђор
ђа Беа ре, Мар те Киш Буте
рер, Паве ла Попа, Ђер ђи 
Ача ји, Дани е ле Мора риу и 
Доми ни ке Мора риу, као и 
дела ваја ра Андре ја Васи ље
ва Баћа.

Лепо те Купи но ва и општи не 
Пећин ци у купин ском Дому 
кул ту ре пред ста ви ли су још 

чла ни це Удру же ња жена Мај
ка Анге ли на из Купи но ва, 
жене при вред ни ци Мир ја на 
Гро зда нић и Сла ђа на Пекић, 
као и Тури си тич ка орга ни за
ци ја општи не Пећин ци. Вред
не Купин ке при пре ми ле су за 
све посе ти о це и госте тра ди
ци о нал на срем ска јела – 
насу во ваљу шке, кола че на 
кур зо ви ни и сал чи ће, а народ
ну тра ди ци ју при ка за ли су 
чла но ви Кул тур ноумет нич ког 
дру штва „Купи ник“ игра ма из 
Сре ма и Вој во ди не. Након 
кул тур ноумет нич ког про гра
ма госте и посе ти о це заба вио 
је Ром ски там бу ра шки орке
стар из Купи но ва.

Међу посе ти о ци ма кул тур
не мани фе ста ци је у субо ту 
били су и мла ди волон те ри 
петог Међу на род ног архе о ло
шког кам па у Купи но ву, који су 
дошли из Мек си ка, Јапа на, 
Руси је, Фран цу ске, Ита ли је, 
Бел ги је и Срби је, а како нам 

је рекао Пери ца Одо ба шић, 
ина че и један од орга ни за то
ра Кам па, упра во су они упот
пу ни ли мани фе ста ци ју и 
додат но кре и ра ли сли ку раз
ли чи то сти и спој кул ту ра.

Након мани фе ста ци је за 
све госте упри ли чен је излет 
до Етно куће Пут ник, која је и 
седи ште Тур стич ке орга ни за
ци је општи не Пећин ци, где их 
је поздра ви ла дирек тор ка 
Љуби ца Бошко вић, да би 
затим, пре ко кана ла Вок кре
ну ли у оби ла зак сред ње ве
ков ног гра да Купи ни ка и 
Обед ске баре. Мани фе ста ци
ја је завр ше на при чом упра во 
о посеб но сти ма дана шњег 
насе ља Купи но ва кроз осврт 
на исто риј ска деша ва ња 
веза на за Купи ник, који је од 
погра нич не твр ђа ве, пре ко 
угар ског „кра љев ског“ гра да и 
рези ден ци је срп ских деспо та 
постао послед ња пре сто ни ца 
срп ске сред ње ве ков не држа
ве.

Кул тур ну мани фе ста ци ју 
Чувар ку ћа, која има за циљ 
про мо ци ју зајед ни штва и 
сарад ње наци о нал них, вер
ских и кул тур них зајед ни ца у 
Вој во ди ни, са паро лом „Вој во
ди на наша кућа“, финан сиј ски 
подр жа ва Европ ска уни ја, 
Бал кан ски фонд за демо кра
ти ју Немач ког Мар ша ло вог 
фон да САД и амба са да Кра
ље ви не Нор ве шке у Бео гра
ду. До сада је Чувар ку ћа одр
жа на у Бач ком Петро вом 
Селу и Арда цу, а у наред ним 
месе ци ма ће се пред ста ви ти 
још девет вој во ђан ских места. 
Цен трал на мани фе ста ци ја 
биће орга ни зо ва на у Новом 
Саду.

Дегу ста ци ја дома ћих кола ча

Ром ски там бу ра шки орке стар


