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На отва ра њу пого на ита ли јан ске 
фабри ке Лабо ра Срб у Срем
ској Митро ви ци, у про шлу субо

ту, пред сед ник Алек сан дар Вучић је 
рекао да су будућ ност Срби је мала 
пред у зе ћа која нема ју више од 15 
запо сле них. По угле ду на ита ли јан ску 
реги ју Вене то. 

– То је оно што мора да буде будућ
ност Срби је. Тре ба нам више малих и 
сред њих пред у зе ћа, да под стак не мо 
људе и подиг не мо пред у зет нич ки дух. 
Дове шће мо ми у сва ко место вели ку 
ком па ни ју, инве сти то ра, али нам тре
ба ју и срп ски мали инве сти то ри, казао 
је Вучић. 

Пред сед ник је сто посто у пра ву. 
Нарав но да нам тре ба ју срп ски инве
сти то ри, али нисам сигур на коли ко су 
Срби спрем ни на инве сти ра ње. При
ват ни бизнис није нешто што је на 
врху табе ле пожељ них посло ва нашег 
чове ка. При ва тлук овде гене рал но 
има лошу репу та ци ју. Не зна се шта 
је црње, бити при ват ник или ради ти 
код при ват ни ка. То је тако из мили он 
раз ло га, а само јед на од њих је соци
ја ли стич ко насле ђе. Мени се чини да 
није само то, него да ту посто ји мно
го дубљи раз лог који ја тач но не могу 
да дефи ни шем. Можда то име везе 
са гло ри фи ко ва њем држа ве, колек ти

ви те та, неке сабор но сти, којој ваљ да 
кроз веко ве тежи мо, е да би тако ује
ди ње ни и сабра ни могли да се оду пре
мо неком непри ја те љу. А ми смо вазда 
има ли непри ја те ља. Тај култ зајед ни
штва који се овде негу је од обна вља ња 
срп ске држа ве, дакле од почет ка 19. 
века, а посеб но култ све мо гу ће држа
ве, ника ко не пого ду је пред у зет нич ком 
духу. Поди за ње пред у зет нич ког духа, 
како то при жељ ку је пред сед ник Вучић, 
је дуг и озби љан дру штве ни про цес. 
И неће се тај дух поди ћи тако што ће 
се сма њи ти поре зи на почет ни бизнис, 
нити ће он бити јачи због повољ ни јих 
кре ди та. Јок. Тај дух ће се можда поди
ћи ако буде мо афир ми са ли инди ви ду
ал ност насу прот колек ти ви те ту. 

Кажем можда. А можда ни тада. Јер, 
да се не лаже мо, нису сви људи јед
на ки нити сви има мо исте циље ве. 
Неком је циљ да ради мало и живи од 
данас до сутра, неком је циљ да не 
ради ништа, а живи добро. Неком је 
циљ да ради мно го и зара ди још више. 
Е ти послед њи су по свом духу пред
у зет ни ци, али коли ко их заи ста има? 
Међу тим, сушти на пред у зет ни штва и 
није само у зара ди, сушти на је у пре
у зи ма њу одго вор но сти. Како за себе и 
свој живот, тако и за оне које запо шља
ва те. Е то је оно што је у целој при чи 

нај те же. Ако фигу ра тив но каже мо да је 
пред у зет ник  „сам свој мај стор“ акцен
ат је на оном „сам“ и ту је нај ве ћи страх 
свих који поми шља ју да се баве пред
у зет ни штвом. А запра во већи на пред
у зет ни ка које позна јем је то поста ла 
силом при ли ка. Рет ко ко је устао јед но 
јутро, умио се, попио кафу и решио да 
се бави при ва тлу ком зато што му се 
баш тако хоће. Шипак рано. Нај ве ћи 
део њих је почео из нужде.

Тако да, поди за ње пред у зет нич
ког духа није посао од данас до 
сутра. На томе тре ба озбиљ но 

ради ти. За поче так можда не би било 
лоше да се ски не ана те ма са при ват
ни ка коју они (не)за слу же но носе веће 
деце ни ја ма. Дру штве но при зна ње и 
вало ри за ци ја ни слу чај но нису про пор
ци о нал ни кори сти коју при ват ни сек тор 
обез бе ђу је дру штву и држа ви. Овде је 
већи на при ват ни ка пои сто ве ће на са 
лопо ви ма, изра бљи ва чи ма рад нич ке 
кла се (која је увек поште на и неви на) 
и ута ји ва чи ма поре за. Да се не лаже
мо. Такав је у гло ба лу однос и дру штва 
и држа ве, у виду разних инсти ту ци
ја, пре ма при ват ни ци ма. При ват ник у 
Срби ји није на добром гла су. Заслу же
но или неза слу же но, не знам, али без 
њих нема ниче га, ни држа ве ни дру
штва.
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АЛЕКСАНДАРВУЧИЋУПОСЕТИСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Отворенновипогон
компанијеЛаборСрб

Ита ли јан ска ком па ни ја за пре
ра ду дрве та и изра ду дрве них 
подо ва и дру гих дрве них про из

во да врхун ског ква ли те та Лабор Срб, 
у Срем ској Митро ви ци је у субо ту, 6. 
окто бра, отво ри ла свој нови погон. 
Све ча ном отва ра њу, изме ђу оста
лих, при су ство ва ли су пред сед ник 
Репу бли ке Срби је Алек сан дар Вучић, 
пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић, мини стар пољо при вре де, 
водо при вре де и шумар ства Бра ни
слав Неди мо вић, пред став ни ци срем
ско ми тро вач ке локал не само у пра ве 
на челу са гра до на чел ни ком Вла ди
ми ром Сана де ром, као и вла сник 
ком па ни је Лабор Лењо Патри цио Деи 
Тос, са ита ли јан ским амба са до ром у 
Срби ји Кар лом Лои Кашом и пред сед
ни ком ита ли јан ске покра ји не Вене то, 
Луком Зајом. Поред њих, све ча но сти 
су при су ство ва ли и дирек то ри пред у
зе ћа Вој во ди на шуме и Срби ја шуме 
Мар та Такач и Игор Бару но вић. 

Пред сед ник Вучић, у свом обра
ћа њу при сут ни ма, иста као је зна чај 
стра них инве сти ци ја у нашу земљу и 
ука зао на то да про ши ре ње ове ком
па ни је у Срем ској Митро ви ци пока зу
је коли ко су усло ви за инве сти ра ње у 
Вој во ди ни и Срби ји повољ ни.

– Про ши ри ва њем фабри ке посао 
ће доби ти 53 рад ни ка. Нама тре ба ју 
јака мала и сред ња пред у зе ћа попут 
овог, у коме су сви запо сле ни посве
ће ни успе ху и тада резул та ти не могу 
изо ста ти. Зато жели мо што више ова
квих инве сти то ра – изја вио је Алек
сан дар Вучић и додао: 

– Пре ко 80 посто бру то дома ћег 
про из во да, покра ји ни Вене то у Ита ли
ји, доно се упра во ова кве мале поро
дич не ком па ни је, које има ју 15 или 
мање запо сле них. Мала и сред ња 
пред у зе ћа тре ба ју више нашој земљи 
и тре ба да види мо како да подстак не
мо људе и подиг не мо пред у зет нич ки 
дух у будућ но сти – рекао је пред сед
ник Вучић. 

Пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро вић, тако ђе је ука зао на 
зна чај ове и слич них инве сти ци ја у 
Вој во ди ни.

– Ново про ши ри ва ње ове фабри
ке зна чај но је не само за Срем ску 
Митро ви цу, већ и за Вој во ди ну у цели
ни, јер отва ра нова рад на места, а 
посеб но ако се на уму има чиње ни ца 
да фабри ку ква ли тет ном сиро ви ном 
снаб де ва ју наша пред у зе ћа, попут 
Вој во ди на шума – исти че Миро вић.

Гра до на чел ник Срем ске Митро ви
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це Вла ди мир Сана дер изја вио је да је 
сам рад ове ком па ни је знак понов ног 
ожи вља ва ња митро вач ке дрв не инду
стри је, која има тра ди ци ју дугу 130 
годи на, и наја вио да ће се у будућ но
сти ради ти и на сарад њи у обла сти 
дуал ног обра зо ва ња, како би митро
вач ки сред њо школ ци на вре ме сте кли 
прак тич но зна ње и лак ше про на шли 
посао. 

– Гле да ће мо да нашу Пре храм бе но 
шумар ску и хемиј ску шко лу уве де мо 

у систем дуал ног обра зо ва ња зајед
но са Лабор Лењом, како би сред њо
школ ци има ли где да дола зе на прак
су и за три годи не, када је завр ше, да 
има ју где да раде. Ово је пра ви пут и 
пра вац и надам се да ћемо већ ове 
годи не при ла го ди ти један смер шко ле 
овој фабри ци и поче ти да шко лу је мо 
запо шљив кадар – исти че Сана дер.

Дирек то ри Вој во ди на шума и Срби
ја шума Мар та Такач и Игор Бару но
вић изја ви ли су да је про ши ре ње ове 

ком па ни је на тери то ри ји Вој во ди не од 
вели ког зна ча ја и за функ ци о ни са ње 
ових пред у зе ћа, због потре бе за сиро
ви на ма, а вла сник ком па ни је Лабор 
Лењо Патри цио Деи Тос, као и пред
став ни ци Репу бли ке Ита ли је, иска за
ли су сво је задо вољ ство сарад њом 
са Мини стар ством пољо при вре де и 
мини стром Бра ни сла вом Неди мо ви
ћем, као и са митро вач ком локал ном 
само у пра вом.  

Н.Милошевић
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Посло ви начел ни ка град ских 
упра ва, јав но сти су углав ном 
већ уве ли ко позна ти, а и сам 

назив сва ке од упра ва већ даје назна
ке о чему се запра во ради. Међу тим, 
када је реч о послу заме ни ка гра до
на чел ни ка, мно ги ће се запи та ти шта 
тај посао под ра зу ме ва. Упра во о томе 
раз го ва ра ли смо са Све тла ном Мило
ва но вић, заме ни цом гра до на чел ни ка 
Срем ске Митро ви це.

– Ради мо све, и мора мо да зна мо 
све шта се деша ва у гра ду, без обзи
ра на то да ли су у пита њу кул тур не 
актив но сти, имо ви на, прав ни одно си 

и слич но. Јед но став но, са гра до на
чел ни ком се дого ва рам о све му веза
ном за наше оба ве зе. Као што и сам 
назив каже, у слу ча ју да гра до на чел
ник не може због сво јих дру гих оба ве
за да стиг не на неко место, ту сам ја. 
Обу хва та мо све, и што се тиче спо р
та, обра зо ва ња, кул ту ре, имо вин ско 
прав них одно са, инве сти ци ја, пот пи
си ва ња уго во ра, при је ма зва нич ни ка. 
Све је то наш посао. Све оно што се 
деша ва у нашем гра ду мора мо зна ти 
и мора мо бити спрем ни. Неки интер
ни дого вор изме ђу гра до на чел ни ка и 
мене је, да се ја више бавим про све

том и кул ту ром, што мени лич но више 
одго ва ра, јер знам то да радим. Дуго 
сам ради ла у шко ли, тако да је то неки 
мој фах и волим тиме да се бавим – 
почи ње при чу Све тла на Мило ва но
вић.

Пре ма њеним речи ма, заме ник 
гра до на чел ни ка, исто као и сам гра
до на чел ник пред ста вља свој град 
у јав но сти, тако  да је све актив но
сти  потреб но добро орга ни зо ва ти и 
испла ни ра ти. 

– Увек мора мо бити спрем ни на све. 
Мора мо има ти инфор ма ци је у пра
вом тре нут ку и зна ти шта се деша ва. 

СветланаМиловановић
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Пра ви мо днев не и недељ не пла но ве, 
али увек се деси да нешто ново искр
сне, па тра жи мо начин да про пра ти мо 
све мани фе ста ци је које се деша ва ју 
у гра ду. Нарав но, ту су и начел ни ци, 
који нам пома жу, сва ко у сво јој обла
сти и заи ста има мо добру сарад њу са 
њима. Мислим да је врло бит но, да се 
на било којој мани фе ста ци ји поја ви 
неко ко пред ста вља локал ну само у
пра ву – при ча Мило ва но ви ће ва. 

По стру ци, Све тла на Мило ва но вић 
је про фе сор срп ског јези ка и дуго је 
ради ла као про фе сор и дирек тор у 
Основ ној шко ли „Бошко Пал ко вље
вић Пин ки“. 

– Дуго сам ради ла у Основ ној шко
ли „Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ и 
Основ ној шко ли „Јован Попо вић“ и 
ужи ва ла сам. Волим да радим са 
децом, и са њима је рани је, мислим, 
било лак ше ради ти, него сада. Од 
2004. годи не сам била дирек тор, три 
ман да та. Мени је леп ше да радим са 
децом, али ово је за мене био иза зов, 
да видим шта још могу као дирек тор 
шко ле да ура дим.  За вре ме мојих 
ман да та нај ви ше смо ради ли на 
обно ви згра де шко ле. Ја кажем да 
сам више ради ла са мај сто ри ма него 
са децом, и онда су ми фали ла деца. 
Међу тим, лепо је виде ти резул та те 
свог рада. Када се рено ви ра ју купа
ти ла, кре че учи о ни це, сре ђу је сто ла
ри ја, када се било шта ура ди у шко
ли, јако је лепо виде ти резул та те свог 
рада и како деца ужи ва ју у томе. То је 
лепо та посла у шко ли, али, са дру ге 
стра не, у дана шње вре ме мислим да 
је тешко. Мно ге ства ри су се про ме ни
ле. Деца су поста ла дру га чи ја, однос 
роди те ља пре ма шко ли се про ме нио, 
као и однос самих настав ни ка уну тар 
јед не шко ле. Доста је теже него у оно 
вре ме када сам ја ради ла. Мислим 
да деца нису кри ва ни за шта. Увек 
смо кри ви ми, одра сли, јер их нисмо 
усме ри ли да на пра ви начин пока жу 
сво је емо ци је. То су неке лоше стра не 
тог посла, али он има и сво је добре 
стра не, јер, нарав но, има и деце која 
су добра и која нам слу же на понос, а 
њих се нека ко увек сети мо само када 
су так ми че ња у пита њу и када тре ба 
да пред ста вља ју шко лу у пози тив
ном сми слу. Ако неко воли свој посао, 
може да пре ва зи ђе све про бле ме, а 
има и настав ни ка, који гле да ју децу 
као да су њихо ва и увек сам се окре
та ла њима – при ча Све тла на Мило ва
но вић и исти че да сва ка шко ла мора 
има ти добро орга ни зо ва не и ква ли
тет не настав ни ке и струч ну слу жбу.

Како каже, посао заме ни ка гра до
на чел ни ка није мање одго во ран од 
посла у про све ти, већ се само врста 
одго вор но сти раз ли ку је. 

– У шко ли има мо директ ну одго вор
ност за децу, а овде немам ту врсту 
одго вор но сти, већ неку дру гу, а то је 
пред ста ви ти свој град у нај бо љем све
тлу. Мени је задо вољ ство што имам ту 
при ли ку да могу да пред ста вљам свој 

град, у њему, али и ван њега, посеб но 
када су у пита њу кул тур не мани фе
ста ци је. Више се бази рам на кул ту ру и 
про све ту, као што сам рекла. Посеб но 
бих издво ји ла мани фе ста ци је из обла
сти кул ту ре, а има мо их у нашем гра
ду. Не бих могла да издва јам неку од 
њих посеб но, али бих спо ме ну ла Срем 
фолк фест, који се већ тра ди ци о нал но 
одр жа ва у Митр о ви ци, као и Вин ски 
парк. Те мани фе ста ци је су нај ма сов
ни је, а посто ји и још мно го добрих и 
пер спек тив них мани фе ста ци ја, које 
су у свом зачет ку. Наста ви ће мо да их 
негу је мо, јер тако пред ста вља мо свој 
град – при ча Све тла на Мило ва но вић 
и дода је, да воли да уче ству је у орга
ни за ци ји кул тур них мани фе ста ци ја, 
чак и када јој то није у опи су посла, а 
вели ко јој је задо вољ ство кад чита ва 
орга ни за ци ја буде изве де на како тре
ба. 

Пре ма њеним речи ма, овај посао 
нема фик сно рад но вре ме, и често се 
деша ва да је, као помоћ ни ца гра до на
чел ни ка, анга жо ва на цео дан, а нека
да и викен дом. 

– Нема мо рад но вре ме. Ради мо и 
пре под не и уве че ако тре ба. Често се 
иде у Бео град и Нови Сад, где год смо 
позва ни. Мислим да је ту нај бит ни ја 
орга ни за ци ја, и на тај начин може све 
да се постиг не. Ја сам таква да имам 
пуно енер ги је и могу то све да изне
сем. И при ват не и послов не оба ве зе 
успе вам да испу ним, а за то је упра
во нај бит ни ја орга ни за ци ја. Мислим 
да су жене добре у орга ни за ци ји, јер 
ина че мисле на више фрон то ва, због 
поро дич них оба ве за, а ако се то пре
не се на посао, то је онда то – каже 
Све тла на Мило ва но вић и дода је да у 
срем ско ми тро вач кој локал ној само у
пра ви вла да род на рав но прав ност и 
да су посло ви рав но мер но рас по ре
ђе ни. 

За крај, она издва ја неке од нај ва
жни јих капи тал них инве сти ци ја, које 
су од нај ве ће важно сти за Срем ску 
Митро ви цу. 

– Мислим првен стве но на под во
жњак, који је пуно допри нео нашем 
гра ду, а ту су и базен и шко ла у 
Мачван ској Митро ви ци. То су биле 
три капи тал не инве сти ци је, које су 
врло бит не за наш град, а издво ји ла 
бих и рекон струк ци ју Жит ног трга, који 
сада може мо да кори сти мо за мани
фе ста ци је током лета. Оно што нам 
сада сле ду је је изград ња нове згра де 
Основ не шко ле „Јован Попо вић“, за 
шта је рок отпри ли ке две годи не. Што 
се тиче мани фе ста ци ја, сле де нам, 
изме ђу оста лог, Новем бар ски дани 
и Магич ни трг, ту је и Срби ја у рит му 
Евро пе, где овај пут пред ста вља мо 
Кипар. Заи ста се тру ди мо да нашим 
гра ђа ни ма пру жи мо бар тај неки ужи
так, и мислим да они то пре по зна ју и 
ужи ва ју у нашим мани фе ста ци ја ма. 
Волим да видим када град живи – 
закљу чу је Светлана Миловановић. 

Н.Милошевић

Радимосве,
иморамода

знамосвештасе
дешавауграду,без
обзиранатода
лисуупитању

културнеактивности,
имовина,правни
односиислично.
Једноставно,

саградоначелником
седоговарам

освемувезаном
занашеобавезе

Правимодневне
инедељнепланове,
алиувекседесида
нештоновоискрсне,
патражимоначин
дапропратимосве
манифестацијекоје

седешавајуу
граду.Наравно,

тусуиначелници,
којинампомажу,
свакоусвојој

областиизаиста
имамодобру

сарадњусањима
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ДЕЧЈАНЕДЕЉАУМИТРОВАЧКИМВРТИЋИМА

Игра,слаткиши,
испортскевибрације
Деч ја неде ља, која се 

обе ле жа ва сва ке годи
не у првој неде љи 

окто бра, је први пут обе ле
же на 1934. годи не на пред
лог орга ни за ци је При ја те љи 
деце Срби је, а 1987. годи
не је дефи ни са на Зако ном 
о дру штве ној бри зи о деци. 
Циљ ове мани фе ста ци је је 
да се скре не пажња јав но сти 
на децу и мла де, на њихо
ва пра ва и потре бе, како у 
поро ди ци тако и  у дру штву 
и локал ној зајед ни ци, да 
би одра ста ли у што бољим 
усло ви ма и има ли јед на ке 
шан се за раз вој и оства ре
ње свих сво јих потен ци ја ла.

Током Деч је неде ље, у 
врти ћи ма широм Митро
ви це орга ни зо ва не су раз
не актив но сти као што су 
маскен ба ли, кви зо ви и пред
ста ве, а глав на жур ка је била 
на Атет ском ста ди о ну где су 
у четвр так, 4. окто бра, одр
жа не Мале олим пиј ске игре.

– Данас овде уче ству је 
250 деце из наших град ских 
обје ка та, као и мали ша ни 
из села. Вре ме нас је лепо 
послу жи ло и сви ужи ва мо, 
рекла је Биља на Цви је тић, 
дирек тор Пред школ ске уста
но ве Пче ли ца из Срем ске 
Митр о ви це.

По речи ма Зора на Мишче
ви ћа, заме ни ка начел ни ка 
Град ске упра ве за обра зо ва
ње, спорт и кул ту ру, уло жен 
је вели ки труд и рад, како 
би се сва деца оку пи ла и 

орга ни зо ва ла, а сама деца 
ће, уче ству ју ћи у спорт ским 
актив но сти ма, поне ти добре 
кул тур не и хиги јен ске нави
ке.

Начел ник Град ске Упра
ве за обра зо ва ње, спорт и 
кул ту ру, Или ја Недић је са 
дирек то ри цом Пред школ ске 
уста но ве оби шао врти ће и 
поде лио играч ке за све узра
сне гру пе.

Деца из објек та Чупе рак 
у Лаћар ку су посе ти ла ФК 
ЛСК, чији су пред став ни ци 
обез бе ди ли поклон дре со
ве и лоп те за децу. Играч ке 
су мали ша ни ма покло ни ли 
роди те љи и пред став ни
ци МЗ Лаћа рак, у чијим је 
про сто ри ја ма упри ли че но 
послу же ње.  Т.С.

Плесслоптом

Малеопимпијскеигре

ВИКЕНДПОСМАТРАЊАПТИЦАУЗАСАВИЦИ

Заједнозаптицеиљуде
Рурал ни цен тар Сова и Покрет 

гора на Срем ска Митро ви ца у 
сарад њи са Дру штвом за зашти ту 

и про у ча ва ње пти ца Срби је орга ни зо ва
ли су два изле та за љуби те ље при ро де 
на Заса ви ци током викен да, 6. и 7. окто
бра. Пре ко 200 уче сни ка током изле та 
има ло је при ли ку да упо зна актив но
сти Спе циј ног резер ва та Заса ви ца, да 
се упо зна са пти ца ма резер ва та, види 
и сазна више о прсте но ва њу пти ца, 
посма тра пти це на пашња ку Ваље вац, 
и мочвар не врсте, током вожње бро дом.

Мар ко Цви ја но вић из Рурал ног цен
тра Сова био је заду жен за пешач ке 

туре током којих је укуп но забе ле же
но пре ко 50 врста пти ца од којих би се 
посеб но издво ји ли гра бљи ви це попут 
коп ца, миша ра и еја мочва ри ца, док 
су посеб но инте ре сант на вели ка јата 
вива ка, чво ра ка и меша но јато сивих 
вра на и чав ки. 

Михај ло Стан ко вић испред Покре та 
гора на упо знао је посе ти о це са вред
но сти ма резер ва та и посеб но обра тио 
пажњу на пти це мочва ри це, пре све
га на бар ску коку, бар ског петло ва на, 
водо ма ра, сиву и пур пур ну чапљу. Мар
ко Шчи бан је током дру гог дана демон
стри рао рад са орни то ло шком мре жом, 

тех ни ке без бед ног хва та ња и прсте
но ва ња пти ца. Нагла сио је бит ност 
прсте но ва ња ради пра ће ња кре та ње 
и мигра ци је врста током годи на као и 
њихве трен до ве. Рад са орни толо шком 
мре жом и прсте но ва ње било је посеб но 
инте ре сат но и дру гим гости ма резер ва
та.

Сло бо дан Кне же вић, коор ди на тор 
испред Дру штва за зашти ту и про у чва
ње пти ца на кра ју изле та је изја вио да 
је дру штво током викед на 6. и 7. окто
бра орга ни зо ва ло 24 изле та са 1.119 
уче сни ка, на коме је забе ле же но 39.913 
пти ца у ови ру 133 врсте.
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УСЛУЖНИЦЕНТАРГРАДСКЕКУЋЕ

ГрадСремскаМитровица
лидеруелектронскојуправи
У Услу жном цен тру Град ске куће 

про шлог пет ка, 5. окто бра,  фор
мал но је пуштен у рад нови сер

вис град ске упра ве Гра да Срем ска 
Митро ви ца, први у Срби ји. У пита њу 
је нов софт вер који омо гу ћа ва да се 
све услу ге у окви ру сер ви сног цен
тра, одно сно адми ни стра тив не так се, 
на лицу места пла те кар ти цом. Овом 
дога ђа ју су, уз гра до на чел ни ка Вла ди
ми ра Сана де ра, при су ство ва ли  начел
ник Миро слав Јокић и држав ни секре
тар Мини стар ства држав не и локал не 
само у пра ве Зоран Каса ло вић. 

– Гра ђа ни више не мора ју да иду 
у пошту да би извр ши ли  гото вин ске 
упла те так се, већ про сто про ву ку сво
ју плат ну кар ти цу овде на шал те ру. 
Дакле, за неко ли ко мину та се извр
ши упла та, чиме ште ди мо и вре ме и 
новац, рекао је гра до на чел ник Вла ди
мир Сана дер овом при ли ком.

Држав ни секре тар Зоран Каса ло
вић је изра зио задо вољ ство пово дом 
пушта ња новог сер ви са у рад.

– Лич но сам се уве рио да тај систем 

функ ци о ни ше. Град Срем ска Митро ви
ца јесте један од гра до ва који може да 
се поди чи врло раз ви је ном елек трон
ском упра вом, са пре ко четр де се так 

елек трон ских услу га, тако да је заи ста 
лидер у том погле ду и у АП Вој во ди ни 
и у Репу бли ци Срби ји, изја вио је Каса
ло вић. Т.С.

ВладимирСанадериЗоранКасаловић

Првог викен да окто бра, 
на митро вач ком Град
ском тргу, одр жа на је 

Међу на род на гастро мани фе
ста ци ја Гљи ве као хра на и 
лек, у орга ни за ци ји Удру же ња 
Лиси чар ка из Срем ске Митро
ви це, а са циљем при бли жа
ва ња чароб ног цар ства гљи ва 
ста нов ни штву. Подр шку мани
фе ста ци ји дали су Град Срем
ска Митро ви ца, Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре
ду, шумар ство и водо при вре
ду, Цен тар за кул ту ру Сир ми у
март, митро вач ка Аген ци ја за 
рурал ни раз вој и Тури стич ка 
орга ни за ци ја, као и број ни 
медиј ски парт не ри.

Пре ма речи ма Јеле не 
Мило ше вић, пред сед ни це 
Удру же ња Лиси чар ка, чла но
ви овог удру же ња су има ли 
при ли ку да путу ју у земље у 
окру же њу и посе те слич не 
мани фе ста ци је. Од сва ког су 
позај ми ли оно нај бо ље и то 
пре зен то ва ли сво јим сугра ђа
ни ма. Задо вољ ни су посе ће
но шћу, као и пози тив ним 
комен та ри ма које су доби ли 
за орга ни за ци ју дога ђа ја и од 
стра не посе ти ла ца, али и 
свих уче сни ка. 

Уче шће су узе ли пре ра ђи
ва чи гљи ва из Грч ке, Хрват ске 
и Сло ве ни је, као и чла ни це 
Мико ло шкогљи вар ског саве
за Срби је, неко ли ко про из во
ђа ча леко ви тих супле ме на та 
и пре па ра та од гљи ва и пре
ра ђи ва чи леко ви тих биља ка и 
гљи ва из Срби је, као и изла га
чи гастро спе ци ја ли те та из 
Срем ске Митро ви це.

Изла га чи су пред ста ви ли 
кон зум не про из во де од гљи ва 
 суше не, мари ни ра не, слат ко, 
чоко ла ду, ратлук, тесте ни не, 
мака ро не, супе, рижо то, као и 

леко ви те пре па ра те који 
пома жу у лече њу и јача њу 
иму ни те та. У окви ру мани фе
ста ци је орга ни зо ва но је гљи
ва ре ње на Фру шкој гори, и 
први пут су гра ђа ни ма пред
ста вље не само ни кле гљи ве 
саку пље не у нашем окру же
њу.  

Посе ти о ци су има ли при ли
ку да про ба ју гулаш од гљи ва, 
похо ва не гљи ве, буко ва че на 
жару, сувла ки од шам пи њо на, 
рол ни це и пите од гљи ва, 
куглоф, меде ња ке, слат ко, 
ратлук и чоко ла ду од гљи ва, 

као и спе ци ја ли тет  пасту од 
тар ту фа. 

Мани фе ста ци ја је има ла и 
еду ка тив ни карак тер, те је у 
чита о ни ци Библи о те ке „Гли го
ри је Воза ро вић“ одр жа но пре
да ва ње Леко ви те и фан та
стич не гљи ве и где оне 
расту.

У име локал не само у пра ве, 
при сут ни ма се обра тио Томи
слав Јан ко вић, пред сед ник 
скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца, који је изра зио 
вели ко задо вољ ство што јед
на ова ква мани фе ста ци ја 
посто ји у Срем ској Митро ви
ци, и што је, без обзи ра на то 
што се одр жа ва по први пут, 
оку пи ла вели ки број изла га ча, 
а захва љу ју ћи уче сни ци ма из 
Хрват ске, Сло ве ни је и Грч ке, 
има и међу на род ни карак тер. 

Мани фе ста ци ју је зва нич но 
отво рио Алек сан дар Боги ће
вић, помоћ ник мини стра 
пољо при вре де у обла сти 
рурал ног раз во ја, а при су тан 
је био и Милош Шешли ја, 
савет ник за агро е ко но ми ку 
пољо при вре де у Покра јин
ском секре та ри ја ту за пољо
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство.

ТРГЋИРЕМИЛЕКИЋА

Гљивекаохранаилек

Детаљсаманифестације
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ОПШТАБОЛНИЦА-ПРОЈЕКАТПРЕКОГРАНИЧНЕСАРАДЊЕ

Свеобухватнанеганапалијативи
Општа бол ни ца Срем

ска Митро ви ца је 
четвр та здрав стве на 

уста но ва у Вој во ди ни, која 
има Оде ље ње за пали ја
тив но збри ња ва ње, поред 
општих бол ни ца у Зре ња ни
ну, Сом бо ру и Кикин ди. Оде
ље ње је отво ре но у окви ру 
про јек та Take care (Бри ни 
се)  Раз ви ја ње и побољ ша
ње здрав стве них и соци јал
них услу га за угро же не соци
јал не гру пе у окви ру Inter reg 
IPA про гра ма пре ко гра нич не 
сарад ње Хрват ска Срби ја 
2014  2020. 

Парт не ри у про јек ту су, 
поред митро вач ке Опште 
болницe и Удру же ње осо ба 
са инва ли ди те том Буба ма ра 
из Вин ко ва ца и Дом за ста
ри је и немоћ не осо бе Илок 
из Хрват ске, као  и Реги
о нал на раз вој на аген ци ја 
Срем из Руме.

Уку пан буџет Про јек та за 
сва чети ри парт не ра изно
си 939.505 евра, док за 
митро вач ку бол ни цу изно
си 309.024 евра. Од тога је 
85 одсто уче шће европ ских 
фон до ва, одно сно 262.670 
евра, а 15 одсто уче шће ове 
уста но ве, тач ни је 46.353 
евра. 

За пред фи нан си ра ње про
јект них актив но сти Раз вој ни 
фонд АП Вој во ди не је бол
ни ци про шле годи не одо
брио крат ко роч ни кре дит у 
изно су од 25 мили о на дина
ра, са роком вра ћа ња од 12 

месе ци, док су од стра не 
Покра јин ског секре та ри ја
та за финан си је обез бе ђе
на бес по врат на сред ства, 
у свр ху суфи нан си ра ња 
актив но сти из Про јек та, у 
изно су од четири мили о на 
дина ра.

Како би се про мо ви са
ле доса да шње актив но сти, 
чији је циљ обез бе ђи ва ње 
нај бо љих могу ћих усло ва на 
оде ље њу и ука за ло на зна
чај и потре бу збри ња ва ња и 
неге паци је на та који болу ју 
од тешких и неиз ле чи вих 

боле сти,  про шлог уто р ка, 2. 
окто бра, митро вач ку Општу 
бол ни цу су посе ти ли пред
став ни ци дру гих про јект них 
парт не ра, Удру же ње Буба
ма ра из Вин ко ва ца и Дома 
за ста ра и немоћ на лица 
Илок, из Хрват ске, као и 
пред став ни ци Гра да Срем
ска Митро ви ца и РРА Срем 
Рума.

По речи ма гра до на чел
ни ка Вла ди ми ра Сана де ра, 
про је ка та пре ко гра нич не 
сарад ње има све више.

– Одре ди ли смо циље ве 
и са Босном и Хрват ском 
поку ша ва мо да реши мо 
наше зајед нич ке про бле ме 
сред стви ма Европ ске уни
је. Циљ нам је да што више 
сред ста ва који сто је на рас
по ло га њу у овим пре ко гра
нич ним сарад ња ма при ву
че мо у  Срем ску Митр о ви цу, 
рекао је Сана дер и додао 
да је велик зна чај овог про
јек та не само за паци јен те, 
већ и за њихо ве поро ди це, 
јер се збри ња ва њем тешког 
боле сни ка на овом оде ље
њу поро ди ци олак ша нор
мал но функ ци о ни са ње.

Паци јен ти ма, суо че ним 
са осе ћа јем немо ћи и гри
жом саве сти што су на 
тере ту сво јој поро ди ци, 
пома же пси хо лог Јасми на 
Цви ја но вић, која ради на 
оде ље њу, кроз сва ко днев
ну кому ни ка ци ју, актив но 
слу ша ње и раз го вор.  Да се 
и у боле сти про на ђе сми
сао и упра вља емо ци ја ма 
као што су страх од смр ти, 
суо ча ва ње. Чла но ви поро
ди це могу ути ца ти на рас
по ло же ње паци јен та, али 
они сами буду под ризи ком 
за акси о зност и депре си ју.  

– Поро ди ца често лута, 
посу ста је, рас тр за на је 
изме ђу љуба ви пре ма обо
ле лом чла ну поро ди це, и 

ква ли те ту који жели, али 
није у могућ но сти да му 
обез бе ди у кућ ним усло ви
ма. Ту је и осе ћај кри ви це 
што сво је нај ми ли је оста
вља ју у бол ни ци. Сто га, 
раз го во ром и емо ци о нал
ном подр шком како паци
јен ту, тако и поро ди ци, 
олак ша ва мо тешку ситу а
ци ју у којој су се нашли. 
Чла но ве поро ди це тре ба 
упу ти ти у то да се и током 
тог пери о да одр жа ва сва
ко днев на рути на живље ња. 
Пси хо ло шка помоћ паци
јен ту огле да се, изме ђу 
оста лог, у при пре ми за при
хва та ње хемо те ра пи је и 
тера пи је бола, каже Цви ја
но вић.

Често и после смр ти нај
ми ли јих, чла но ви поро ди це 
дола зе да се захва ле на 
подр шци, али и раз го ва ра ју 
о пери о ду жало сти кроз 
који про ла зе.

Подршкапородици

Представниципројектнихпартнера

ЈасминаЦвијановић
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Дирек тор бол ни це, др 
Жив ко Врцељ, је изја вио 
да се импле мен та ци јом 
овог про јек та поди гао ниво 
здрав стве не услу ге и обја
снио да услед број них обо
ље ња који ма смо под ло жни 
као све ста ри ја наци ја има
мо пове ћан број боле сни
ка који не могу без стал не 
струч не здрав стве не помо
ћи.

– Овим смо реши ли један 
озби љан про блем, дру
штве но соци јал не при ро
де, да ти људи са тешким 
дијаг но за ма, у завр шним 
фаза ма боле сти могу да 
има ју свој мир и тиши ну, 
као и негу која им је потреб
на. Поро ди це паци је на та 
и паци јен ти сами су вео ма 
задо вољ ни пру же ном негом 
на нашем оде ље њу пали
ја тив не неге, рекао је др 
Врцељ.

Оде ље ње за пали ја тив но 
збри ња ва ње и негу тер ми
нал них ста ња рас по ла же 
са 12 боле снич ких кре ве та 
рас по ре ђе них у шест соба, 
запо сле но је осам меди
цин ских сеста ра, пси хо лог, 
два воза ча и спре ма чи ца, 
те наба вље на меди цин ска 
и неме ди цин ска опре ма и 
пома га ла.

Пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
и коор ди на тор у про јек ту, 
Томислав Јанковић, упу тио 
нас је у пода так да је од 
сре ди не децем бра про шле 
годи не, до кра ја авгу ста на 
оде ље њу хоспи та ли зов нао 
246 паци је на та и оства ре
но бли зу 2600 дана лече ња. 
Иста као је да пози тив ним 
реак ци ја ма паци је на та и 
комен та ри ма њихо вих поро
ди ца сти че мо увид о ква ли
те ту рада менаџ мен та, као 
и лека ра и меди цин ског 
осо бља на овом оде ље њу.

Анђел ка Крстић, коор ди
на тор про јек та за парт не ра 
Удру же ње Буба ма ра Вин
ков ци, изра зи ла је задо вољ
ство посе том и похва ли ла 
рад оде ље ња, напо ме нув
ши да је  про је кат  про те као 
у нај бо љем реду, као и да су 
актив но сти одра ђе не пре ма 
рад ном пла ну.

Оде ље ње води др Биља
на Тео до ро вић, начел ник 
интер ни стич ког сек то ра, 
која каже да овде посто ји и 
про грам сарад ње са поро
ди ца ма боле сни ка, што 
је нешто сасвим ново, а 
засни ва се на прин ци пи ма 
пали ја тив ног лече ња.

Т.С.

ЕВРОПСКИПОКРЕТУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Заштонамтреба
променаУстава?

У четвр так, 4. окто бра, у 
Град ској кући у Срем
ској Митро ви ци, орга

ни зо ва на је јав на рас пра ва 
на тему Зашто нам тре ба 
про ме на Уста ва? Рас пра
ву је орга ни зо вао Европ ски 
покрет у Срби ји (ЕПУС), 
а гово ри ли су др Вла ди
мир Међак испред ЕПУСа, 
др Вио ле та Беши ро вић са 
Прав ног факул те та Уни вер
зи те та Уни он, као и др Тана
си је Марин ко вић са Прав ног 
факул те та Уни вер зи те та у 
Бео гра ду. 

– Европ ски покрет се већ 
неко ли ко годи на бави про
ме на ма Уста ва на путу ка 
члан ству у Европ ској уни ји. 
Срби ја ће, сада је то више 
него јасно, мора ти да мења 
свој Устав да би поста
ла чла ни ца Европ ске уни
је, буду ћи да све чла ни це 
мора ју да има ју уса гла ше но 
дома ће зако но дав ство са 
оба ве за ма које про ис ти чу 
из члан ства. Посто ји неко
ли ко ства ри које Срби ја 
мора да мења. За поче так, 
Срби ја мора да обез бе ди да 
пра во Европ ске уни је након 
ула ска у њој може да се при
ме њу је, што сада није могу
ће. Затим, мора да се обез
бе ди да гра ђа ни Европ ске 
уни је на буду ћим избо ри ма 
за Европ ски пар ла мент у 
Срби ји могу да гла са ју, иако 
нису наши држа вља ни, а 
наши држа вља ни ће иста 
та пра ва доби ти у Европ ској 
уни ји – рекао је Међак, и 
додао да је потреб но про ме

ни ти и део Уста ва везан за 
пра во су ђе, јер наш Устав из 
2006. годи не није обез бе дио 
све еле мен те неза ви сно сти 
пра во су ђа, иако је то про
кла мо вао.

– Наш циљ је да на овај 
начин раз го ва ра мо са гра
ђа ни ма и при бли жи мо им 
цео тај про цес и ком плек сну 
мате ри ју. То није само ствар 
која се тиче про фе со ра и 
прав ни ка, јер сва ко од нас 
ће пре или касни је има ти 
неке везе са пра во су ђем и 
зато неза ви сно пра во су ђе 
мора да посто ји и гра ђа ни 
мора ју да има ју пове ре ње у 
њега – закљу чу је др Вла ди
мир Међак. 

Пре ма речи ма др Вио ле те 
Беши ро вић, у јав ном инте
ре су гра ђа на Срби је је да 
се о реша ва њу спо ро ва и 
зашти ти људ ских и мањин
ских пра ва, бри ну неза ви сне 
и непри стра сне суди је.

– Про блем је што овај јав
ни инте рес посто је ћи Устав 
не подр жа ва. Ако погле да

те  пра во су ђе, онда може
те виде ти на који начин се 
суди је бира ју. Избор суди ја 
и тужи ла ца, који је регу ли
сан Уста вом није пове рен 
неза ви сним тели ма, већ се 
на дирек тан и инди рек тан 
начин меша ју извр шна и 
пар ла мен тар на власт. Неза
ви сност суди ја се огле да у 
томе, да само суди је могу 
да пре су ђу ју и да суде само 
на осно ву зако на. Забра
ње но је сва ко меша ње у 
рад суди ја и тужи ла штва од 
стра не дру гих гра на вла сти, 
било да је реч о вла ди, чла
но ви ма вла де, пар ла мен ту 
или пред сед ни ку држа ве – 
рекла је др Беши ро вић. 

Ина че, у току је про цес 
изра де аманд ма на на Устав, 
у делу који регу ли ше пра во
су ђе. Текст аманд ма на је 
обја вљен у апри лу и послат 
Вене ци јан ској коми си ји 
Саве та Евро пе, која је дала 
44 комен та ра на 29 аманд
ма на. 

Н.Милошевић

дрВладимирМеђак

Сајавнерасправе

дрВиолетаБешировић
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ГЕРОНТОЛОШКИЦЕНТАР„СРЕМ“

Уговорофинансирањурадова

Зори ца Лазић, в.д. 
дирек тор ка Упра ве за 
имо ви ну АП Вој во ди

не, Сла ђан Ман чић, пред
сед ник рум ске општи не и др 
Зоран Сла ву је вић, дирек
тор Герон то ло шког цен тра 
„Срем“ Рума, закљу чи ли су 
2. окто бра уго вор о пре но су 
апсо лут них инве сти тор ских 
пра ва, како би могао да се 
реа ли зу је уго вор о финан си
ра њу радо ва на рекон струк
ци ји и адап та ци ји згра де 
ГЦ „Срем“. Уго вор је тежак 
око мили он евра, а реч је 
о сред стви ма за поме ну те 
наме не, које је обез бе ди ла 
репу блич ка Кан це ла ри ја за 
упра вља ње јав ним ула га
њи ма. 

Ком плет на про це ду ра 
веза на за ове радо ве ће ићи 
пре ко локал не само у пра ве, 

а после пот пи са ног уго во ра 
о пре но су апсо лут них инве
сти тор ских пра ва, сти чу се 
усло ви за рас пи си ва ње тен
де ра за нај по вољ ни јег изво
ђа ча радо ва.

 – Ови радо ви су бит ни за 
Герон то ло шки цен тар, мада 
је он и сада јед на од нај
бо љих уста но ва ове врсте 
у Срби је, а по завр шет ку 
радо ва ту ће усло ви бити 

још ква ли тет ни ји. Иако је 
ГЦ у над ле жно сти Покра јин
ске вла де, ми као локал на 
само у пра ва смо се при ја
ви ли на кон курс и доби ли 
не мала сред ства, од око 
120 мили о на дина ра. То ће 
сва ка ко бити још јед на лепа 
сли ка гра да и општи не, али 
сва ка ко да је при о ри тет био 
бољи и ква ли тет ни ји бора
вак ста рих људи – рекао је 

после пот пи си ва ња уго во ра 
Сла ђан Ман чић.

Он је додао да је у овом 
слу ча ју било и пре пли та ња 
над ле жно сти, па се посту
пак мало оду жио, али да је 
реал но да се про це ду ра око 
тен де ра окон ча ове годи не.

 – Можда би неки радо ви 
могли да се ура де и у зим
ском пери о ду, ако то сма
тра изво ђач, али већи на тих 
радо ва зах те ва повољ не 
вре мен ске усло ве, како би 
били ква ли тет но ура ђе ни. 
Реал но би било да гро гра
ђе вин ских радо ва започ не 
на про ле ће сле де ће годи не 
и да буду завр ше ни веро ват
но до кра ја те годи не – сма
тра пред сед ник Ман чић.

Др Зоран Сла ву је вић је 
рекао да цео колек тив дугу је 
вели ку захвал ност Кан це ла
ри ји за јав на ула га ња, покра
јин ској адми ни стра ци ји, али 
и локал ној само у пра ви, која 
је има ла раз у ме ва ња и кон
ку ри са ла за ова сред ства. 

– Када је реч о радо ви ма, 
иду ком плет ни спо ља шњи и 
уну тра шњи радо ви, Герон
то ло шки цен тар ће доби ти 
јед но ново рухо и мислим да 
ћемо бити још бољи. То је  
одраз бри ге о ста нов ни штву 
и добре соци јал не поли ти ке. 
Наши капа ци те ти су пуни, 
сада има мо 286 кори сни ка 
и сло бод них места нема мо, 
а мислим да ће тако бити и 
даље. Вели ко је инте ре со
ва ње за сме штај код нас, 
што потвр ђу је наш ква ли
тет– рекао је др Зоран Сла
ву је вић, дирек тор ГЦ „Срем“ 
Рума. С.Џ.

Геронтолошки центар 
„Срем“ недавно је обележио 
и Међународни дан старијих 
особа. За кори сни ке и запо
сле не, 1. окто бра je орга ни
зо ван излет у Бео град, током 
којег су посе ти ли Храм Све

тог Саве и гроб Патри јар ха 
Павла, као и мана стир Све
тих aрхангела Михај ла и 
Гаври ла у Рако ви ци.

После оби ла ска, пре дах 
за све је орга ни зо ван у етно 
ресто ра ну на Ава ли.

ИзлетуБеоград

ПотписивањеуговорауГрадскојкући

ГеронтолошкицентарСремРума
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ШКОЛЕУРУМИ

Безтехнолошкихвишкова
Зоран Дро бац, пред сед ник Акти

ва дирек то ра рум ских основ них 
и сред њих шко ла, каже за наше 

нови не, да је ова школ ска годи на запо
че ла без већих про бле ма када су тех
но ло шки вишко ви и недо вољ не нор ме 
у пита њу.

– Сада посто ји инфор ма ци о ни 
систем „Доси теј“, у којем ми при ка зу
је мо све што нам од кадро ва у шко ли 
недо ста је или има мо вишка. С обзи
ром да је забра на запо шља ва ња, сви 
људи који раде на одре ђе но вре ме су 
огла ше ни на листи сло бод них рад них 
места и она се нала зи на сај ту Мини
стар ства про све те. У рум ској општи ни, 
на Акти ву дирек то ра и у међу соб ним 
кон так ти ма, ми смо углав ном, реши
ли све оне ситу а ци је где је било неких 
про бле ма, тако да није било оних који 

су оста ли без посла. Дола зе нам и из 
дру гих општи на, који се рас пи ту ју да 
ли би могли да упот пу не сво ју нор
му часо ва. Кон крет но, ми у „Зма је вој“ 
шко ли смо има ли људи који су изгу би
ли део нор ме, зато што има мо три оде
ље ња петог раз ре да, али је то реше но 
на општин ском нивоу. Оста ло је можда 
још про бле ма тич но мање од пет про
це на та запо сле них, тако да је за рум
ску општи ну школ ска годи на добро 
поче ла – каже Зоран Дро бац.

Он дода је да су шко ле углав ном и 
упи са ле уче ни ке она ко како су пла
ни ра ле, зато и нема неких већих про
бле ма са запо сле ним про свет ним 
рад ни ци ма, одно сно неких већих тех
но ло шких вишко ва или мно го људи са 
неис пу ње ном нор мом. 

 С.Џ.
ЗоранДробац

ПУТИНЦИ

Асфалтирантротоарипаркинг

У Путин ци ма је, у окви ру 
про гра ма теку ћег одр
жа ва ња пут не инфра

струк ту ре, асфал ти ра на 
пешач ка ста за и пар кинг у 
Лењи но вој ули ци, испред 
ОШ „Доси теј Обра до вић“.

Пред сед ник Саве та МЗ 
Путин ци Бран ко Ман дић 
каже да су упу ти ли зах тев 
пред сед ни ку Општи не за 
помоћ у реша ва њу про бле
ма у овој ули ци.

 – Ради се о про ши ре њу 
пута за један метар, уре ђе
њу пар кин га испред шко ле, 
поста вље не су одвод ни це 
воде и асфал ти ра на је ста

за до саме огра де шко ле. 
Реч је о про ши ре њу пута у 
дужи ни 120 мета ра, а укуп
ни радо ви на асфал ти ра њу 
се одно се на пре ко 600 ква
драт них мета ра – рекао је 
Ман дић.

Он је додао да се људи из 
Саве та МЗ Путин ци тру де 
да посте пе но реша ва ју све 
гору ће про бле ме жите ља 
овог села.

 – У Желе знич кој ули ци у 
дужи ни од 150 мета ра нема 
асфал та. Про шле годи не 
смо желе ли то да ура ди
мо, међу тим нису уре ђе ни 
имо вин ски одно си пошто 

Желе зни ца Срби је има свој 
удео. Оче ку је мо од њих 
сагла сност да би наста ви ли 
са радо ви ма – каже Бран ко 
Ман дић.

Пред сед ник рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић 
је иста као да су радо ви на 
асфал ти ра њу дела Лењи но
ве ули це поред шко ле зна
чај ни, јер су ту и уче ни ци, 
али и још мла ђа деца, буду
ћи да се за неко ли ко дана 
отва ра при шко ли и вртић.

– Напра ви ће мо леп и 
комо тан при лаз објек ту, уре
ђен је пар кинг про стор за све 
роди те ље који буду дово зи

ли сво ју децу у вртић. Оче
ку је мо да ће у врти ћу бити 
од 60 до 80 деце – рекао је 
пред сед ник Ман чић.

С.Џ.

РадовиуЛењиновојулици

БранкоМандић
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ХРТКОВЦИ

Асфалтирање
улицаипаркинга
У окви ру про гра ма теку

ћег одр жа ва ње пут не 
инфра струк ту ре, за 

шта је ове годи не опре де
ље но око 60 мили о на дина
ра, изво де се радо ви на 
асфал ти ра њу путе ва и ули
ца како у гра ду, тако и сели
ма рум ске општи не.

Тако су, на самом почет ку 
окто бра асфал ти ра не, како 
поје ди не ули це, тако и пар
кинг про сто ри у Хрт ков ци ма.

Асфал ти ран је део Ули
це Цара Душа на у насе љу 
Мокуљ, у дужи ни од 115 
мета ра. 

–  Овај део насе ља већ 
дуги низ годи на нема сао
бра ћај ни цу и по упу ће ном 
зах те ву Саве ту месне зајед
ни це, локал на само у пра ва 
је одмах реа го ва ла, тако да 
је про блем жите ља неко
ли ко кућа у том делу ули
це, решен. Асфал ти ра се и 
сао бра ћај ни ца у про ду жет
ку Ули це 27. окто бар, сле
де пар кинг места испред 
Дома здра вља и школ ске 
згра де, док је пар кинг код 
Поште завр шен. Самим тим 
мешта ни Хрт ко ва ца има
ће ква ли тет ни је усло ве за 
живот – рекла је Вла ди сла
ва Ста ме но вић, дирек тор ка 
ЈПК Пар кинг и инфра струк
ту ра.

Томи слав Шимић, пред
сед ник Саве та МЗ Хрт ков

ци исти че, да су вла сни ци 
седам кућа у ове две ули це, 
једи ни у селу без асфал
та, тако да су сва ке јесе ни 
и зиме има ли про бле ма са 
бла том.

 – Ти про бле ми посто
је више од две деце ни
је. Локал на само у пра ва је 
пре по зна ла овај про блем и 
изла зи у сусрет и тим људи
ма. То зна чи да ћемо у селу 
има ти ком плет но све ули це 
асфал ти ра не, сва ко ће има
ти до сво је куће нор ма лан 
при ступ. У насе љу Мокуљ 
се нала зи и пет мон та жних 

кућа, које су доби ла избе гла 
лица из про гра ма Коме са ри
ја та, тако да и њима асфал
ти ра ње коло во за добро 
дође. Исто важи и за пар
кинг места у цен тру села – 
каже Томи слав Шимић.

 – Биле су рупе и када 
кише пада ју, има ли смо 
стра шних про бле ма. Сада 
ће све бити лепо, без про
бле ма ће моћи да про ла зе и 
ауто мо би ли, као и ми пеша
ци. Биће нам лепо и ја се 
посеб но захва љу јем локал
ној само у пра ви што нам је 
реши ла овај дуго го ди шњи 

про блем – рекла је Љуби ца 
Гајић која има кућу у Ули ци 
27. окто бар. С.Џ.

ЉубицаГајић

ТомиславШимићиВладиславаСтаменовић

ЈП„СТАМБЕНО“

Спремнизагрејнусезону
За греј ну сезо ну је све 

спрем но. Запо сле ни 
у  ЈП „Стам бе но“ су, 

током лета ради ли ремон те 
постро је ња, а почет ком окто
бра  рађе не су и хлад не и 
топле про бе даљин ског гре
ја ња. Како сазна је мо, током 
ових про ба, није било већих 
при ту жби кори сни ка на про
бле ме веза не за инста ла ци је 
и ради ја то ре.

ЈП „Стам бе но“ гре је у 
гра ду око 1.800 стам бе них 
једи ни ца и око 95.000 ква
драт них мета ра стам бе ног 

и послов ног про сто ра. Већи
на котлар ни ца, чак 78 одсто 
кори сти мазут, а оста ло је 
при род ни гас.

 – Мазу та има довољ но, 
мада је њего ва цена сада 
око 68 дина ра, а под се ћам, 
када смо сма њи ва ли цену 
гре ја ња у апри лу 2016. годи
не, тада је цена мазу та по 
кило гра му са ПДВ, била око 
40 дина ра. Зна чи, цена је 
оти шла за 66 про це на та на 
више, гас је у одно су на про
шлу годи ну ску пљи за 12,8 
про це на та, а стру ја је ску

пља за 24,8 про це на та. Не 
бих сада гово рио о цена ма, 
ту је осни вач па ћемо виде
ти – каже Срђан Нико лић, 
дирек тор ЈП „Стам бе ног“.

Ово пред у зе ће је у оба
ве зи да има зали хе енер ге
на та за 15 дана. Он исти че 
да су зали хе толи ке да се и 
почет ком овог месе ца кре
ну ло са гре ја њем, било би 
енер ге на та за цео окто бар. У 
новем бру је план да се пову
че 200 тона мазу та, што би 
са посто је ћим коли чи на ма, 
било довољ но до децем бра.

Рани је греј не сезо не у 
Руми су тра ја ле пре ко 200 
дана, мада зва нич но од 15. 
окто бра до 15. апри ла има 
180 греј них дана.

СрђанНиколић
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Mеш тани Малих 
Ради на ца дуги низ 
годи на има ју про

блем са одла га њем уги ну
ле сто ке у посто је ћу сточ ну 
јаму, која се нала зи у ата ру 
овог села.

Наи ме, про блем је био 
што је та сточ на јама била 
мањeг капа ци те та, а у њу 
су уги ну ле живо ти ње одла
га ли и жите љи Жар ков ца, 
али често је то рађе но на 
непро пи сан начин, одно сно 
не у јаму, већ су се леше ви 
уги ну лих живо ти ња јед но
став но оста вља ли на при
ла зу јаме.

Сада ће овај про блем 
бити решен, јер jе, поред 
посто је ће, изгра ђе на нова 
сточ на јама за шта је сред

ства обез бе ди ла локал на 
само у пра ва.

– Пре пола годи не посто
је ћа јама је била пуна, а 
затим су гра ђа ни поче ли 
неса ве сно да оста вља ју 
леше ве живо ти ња, што нам 
је ства ра ло вели ки про
блем. Захва љу ју ћи раз у ме
ва њу рум ске општи не, која 
је обез бе ди ла сред ства за 
ову нову и већу јаму, коју ће 
кори сти ти и Мали Радин
ци и Жар ко вац, про блем 
ће бити решен. Радо ви су 
били мало про ду же ни због 
лошег вре ме на, а док се 
изво де радо ви, ста ра јама 
је при вре ме но затво ре
на – каже Жив ко Стој ко
вић, пред сед ник саве та МЗ 
Мали Радин ци. 

Поред нове, гра ђа ни ће 
моћи да кори сте и ста ру 
сточ ну јаму, која ће се оспо
со би ти за даље кори шће
ње. Оста је само да они, 

који доне су уги ну ле живо
ти ње, да их про пи сно ста ве 
у јаму, а не да их баца ју око
ло и тако угро жа ва ју живот
ну сре ди ну, да не гово ри мо 
о ружном при зо ру. 

– Део од лет њег пута до 
јаме је насут, али сва ка
ко има мо у пла ну да, кад 
се сле де ће годи не отво
ри ти тен дер за наси па ње 
атар ских путе ва, један од 
путе ва, који води од Малих 
Ради на ца до јаме, наспе мо 
ризлом или каме ном. Људи 
углав ном сто ку доно се 
трак то ри ма, тако да при лаз 
не пред ста вља неки про
блем, сем када дуже вре ме 
пада киша – исти че Жив ко 
Стој ко вић.

С.Џ.

МАЛИРАДИНЦИ

Урађенановасточнајама

ЖивкоСтојковић

– Зави сно од тем пе ра ту
ра тро ши мо од 1.100 до око 
1.300 тона, нај ви ше у јану а ру 
и фебру а ру, када се утро ши 
од 250 до 300 тона мазу та, 
јер су тада и тем пе ра ту ре 
нај ни же – каже Срђан Нико
лић.

Сти гло је и три де се так 
зах те ва за искљу че ње са 
топло во да, али је и било 
зах те ва за поно во укљу че
ње.

Под се ћа мо, по закон ским 
одред ба ма, зва нич на греј на 
сезо на почи ње 15. окто бра, 
изу зет но, може да се поч
не рани је или про ду жи, ако 
три дана уза стоп це у 21 час, 
тем пе ра ту ра буде нижа од 
12 сте пе ни Цел зи ју са.

С.Џ.
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Тра ди ци о нал на мани фе
ста ци ја Деч ја неде ља 
одр жа на је и у рум ској 

општи ни од 1. до 7. окто бра, 
а ове годи не је реа ли зо ва на 
под сло га ном Моје је пра во 
да живим срећ но и здра во  за 
одра ста ње без наси ља.

Ова мани фе ста ци ја се сва
ке годи не одр жа ва у првој 
неде љи окто бра, са циљем 
да скре не пажњу јав но сти 
на децу и мла де, на дете као 
носи о ца пра ва, на потре бе 
деце у поро ди ци, дру штву и 
локал ној зајед ни ци, на њихо
во пра во да одра ста ју у што 
бољим усло ви ма, на јед на ке 
шан се за раз вој и оства ре ње 
потен ци ја ла.

Све рум ске шко ле пово дом 
ове мани фе ста ци је су при пре
ми ле при год не про гра ме, деца 
су уче ство ва ла у разним кре
а тив ним ради о ни ца ма, спорт
ским над ме та њи ма, а орга ни

зо ва ни су и тра ди ци о нал ни 
школ ски ваша ри.

Сво ју тра ди ци о нал ну актив
ност у овој неде љи има и 
Град ска библи о те ка „Ата на си
је Стој ко вић“ која је 4. окто бра 
у Кул тур ном цен тру поде ли ла 
бес плат не члан ске кар те за 
све пред школ це и прва ке и 
коју могу да кори сте до кра ја 
осмо го ди шњег шко ло ва ња.

 – Ово је деве ти пут да дели
мо бес плат не члан ске кар те и 
ми смо једи на општи на у Срби
ји, која бес плат не члан ске кар
те има за све основ це. Данас 
ћемо доби ти око 500 нових 
чла но ва, а ову акци ју може мо 
да реа ли зу је мо захва љу ју ћи 
подр шци локал не само у пра
ве. На овај начин од малих 
ногу учи мо децу да чита ју књи
ге – каже Жељ ко Сто ја но вић, 
дирек тор Град ске библи о те ке. 

Мали ша ни ма се, у пуној, 
вели кој сали Кул тур ног цен

тра, обра ти ла Мари ја Стој че
вић, заме ни ца пред сед ни ка 
Општи не. 

– Сма трам да је ова прак
са вео ма добра и да је вео
ма важно децу од нај ра ни јег 
пери о да упу ћи ва ти на чита ње 
књи га и нау чи ти их да заво ле 
књи ге. Без обзи ра на доступ
ност лите ра ту ре на интер не ту, 
ипак је књи га оно што тре ба 
да обе ле жи ваше детињ ство 
– пору чи ла је пред школ ци ма 
и прва ци ма Мари ја Стој че вић.

Први је бес плат ну члан ску 
кар ту добио нај мла ђи нови 
члан Град ске библи о те ке 
Милош Бошко вић из Добри
на ца.

После поде ле члан ских кар
ата мали ша ни су заи ста ужи
ва ли у пред ста ви глу ма ца 
бео град ског Пан теа тра, а 
ове годи не је то била „Бај ка о 
риба ру и риби ци“. 

У Дечјој неде љи и пред став

ни ци локал не само у пра ве у 
Град ској кући тра ди ци о нал но 
упри ли че дру же ње са нај мла
ђи ма, пред школ ци ма и прва
ци ма. То је увек при ли ка да 
се попри ча са мали ша ни ма, 
чују њихо ве жеље, али и да се 
поча сте слат ки ши ма.

Ове годи не, 5. окто бра, са 
децом, њихо вим вас пи та чи
ма и учи те љи ма,  дру жи ла се 
Мари ја Стој че вић, заме ни ца 
пред сед ни ка Општи не, Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума и Све ти слав Дамјан чук, 
шеф Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти. 

 – Сада почи ње јед но ново 
погла вље у вашим живо ти ма 
и схва ти ће те, пре или касни је, 
да ће упра во овај пери од бити 
један од нај леп ших у вашим 
живо ти ма. Зато се што више 
дру жи те и ужи вај те, али буди
те и вред ни, слу шај те сво је 
роди те ље, вас пи та че и учи
те ље, јер ће вас они нау чи ти 
да буде те добри људи, а да је 
обра зо ва ње нешто што ће вам 
омо гу ћи ти да напре ду је те у 
живо ту – пору чи ла им је Мари
ја Стој че вић.

Међу мали ша ни ма у Град
ској кући, био је и Андри ја 
Нико лић, за ову при ли ку обу
чен у оде ло са кра ва том. Он 
је уче ник првог раз ре да ОШ 
„Вељ ко Дуго ше вић“. 

– Лепо ми је баш у шко ли и 
волим тамо да идем. Ја обо жа
вам моју учи те љи цу, сва ки пут 
кад кре нем кући ја је загр лим. 
Ја сам тра жио да ме мама 
данас ова ко обу че – рекао нам 
је Андри ја.

За ову при ли ку мали ша ни 
су доне ли и покло не у Град ску 
кућу, реч је о њихо вим сли ка
ма, а мали ша ни из врти ћа су 
изве ли и кра ћи про грам.

С.Џ.

РУМА:ДЕЧЈАНЕДЕЉА

Пријемзамалишане
уГрадскојкући

НајмлађичланМилошБошковићАндријаНиколић
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МУХТЕРЕМАРАСИИШТВАНПАСТОРУРУМИ

Подршкаженском
предузетништву

Мух те рем Арас, пред сед ни ца 
Пар ла мен та Саве зне покра ји
не Баден  Вир тем берг, која је 

била у посе ти АП Вој во ди ни, са сарад
ни ци ма и Иштван Пастор, пред сед ник 
Скуп шти не АП Вој во ди не посе ти ли су 
5. окто бра две успе шне пред у зет ни це, 
прво у Петро ва ра ди ну, а потом погон 
ком па ни је „АМЦ“ у Руми и раз го ва ра
ли са сувла сни цом Афро ди том Бајић о 
жен ском пред у зет ни штву. 

Афро ди та Бајић је упо зна ла госте 
са раз вој ним путем „АМЦ – Афро дит 
мод колекшн“ која сле де ће годи не 
пуни три деце ни је посло ва ња и која се 
успе шно раз ви ја. Посто је две фабри
ке, у Зему ну и Руми, у којој послу ју 12 
годи на. У ове две фабри ке ради укуп
но 140 рад ни ка, углав ном су то жене. 
Жен ска мод на кон фек ци ја која изла зи 
из пого на овог позна тог брен да пла си
ра се у земљи, али и реги о ну, а у току 
су и пре го во ри за извоз у Сло ве ни ју и 
Немач ку. Дакле, посло ва ње се шири, а 
реч је о пра вом поро дич ном бизни су. 

 – Овде ради мо у изнајм ље ном про
сто ру, али ове годи не почи ње мо са 
град њом нове фабри ке у Руми, пла ни
ра мо да се шири мо и запо сли мо још 
рад ни ка, уво ди мо нове тех но ло ги је, 
нове лини је и колек ци је. Задо вољ
на сам јер иде мо јед ном ста бил ном и 
узла зном лини јом. Нарав но, без јед ног 
доброг колек ти ва ми то не би могли 
пости ћи. У рум ској фабри ци сада има
мо 40 запо сле них, али изград њом 

нове фабри ке пла ни ра мо ново запо
шља ва ње, али и рад у дру гој сме ни – 
каже Афро ди та Бајић. 

– Желе ли смо напра ви ти такав план 
посе те да не раз го ва ра мо само у кан
це ла ри ји, да нас гошћа не упо зна само 
кроз рече ни це које изго ва ра мо, већ и 
да нас види на делу. Ода бра ли смо 
пред у зет ни це, ово што види мо у Руми, 
фасци ни ра енер ги ја која ту посто ји, 
без обзи ра на усло ве у који ма се ради. 
Ово је јед но здра во пред у зе ће, сигур но 
је зна чај но за Руми, али то је и пред у
зе ће са будућ но шћу, јер оно што смо 
чули од вла сни ка, гово ри о томе да ће 
ова фир ма и даље да расте. Важно је 
да гости, који нам дођу у посе ту виде 
наше људе, јер мислим да су они наша 
нај ве ћа вред ност – изја вио је за наше 
нови не Иштван Пастор.

Гошћа из Немач ке је оби шла рум
ски погон и раз го ва ра ла са рад ни ца ма 
а потом је иста кла да види да се ова 
фир ма раз ви ја у добром прав цу, иако 
је тешко ради ти и посло ва ти у тек стил
ној инду стри ји. 

Мух те рем Арас, пред сед ни ца Пар
ла мен та Саве зне покра ји не Баден

Вир тем берг је, у окви ру сво је посе те, 
раз го ва ра ла са Иго ром Миро ви ћем, 
пред сед ни ком Покра јин ске вла де, о 
јача њу при вред не и инсти ту ци о нал не 
сарад ње те немач ке покра ји не и АП 
Вој во ди не и иста кла да ће та немач
ка реги ја пру жи ти пуну подр шку Срби ји 
на путу ка Европ ској уни ји. С.Џ.

ИштванПасторуобиласкупогона

РУМА

Турнир
заСтефана

При ја те љи и род би на, тешко повре
ђе ног Румља ни на Сте фа на Ново сел
ца, орга ни зо ва ли су тур нир у малом 
фуд ба лу са жељом да сво јим оку пља
њем, пока жу да мисле и желе што 
бржи Сте фа нов опо ра вак. 

Уче ство ва ло је 24 еки пе са око 200 
уче сни ка, а сви су носи ли маји це са 
Сте фа но вим ликом и пору ком „Издр жи 
шам пи о не“.

Под се ти мо, Сте фан Ново се лац је 
22. авгу ста напад нут у Суто мо ру, где 
је био на лето ва њу са дру га ри ма, а од 
јачи не доби је ног удар ца је пао и уда
рио гла вом о плоч ник.  Још увек је у 
коми, мада се при ме ћу ју неки зна ци 
побољ ша ња њего вог здрав стве ног 
ста ња.

Сте фан је до 22. сеп тем бра био у 
Кли нич ком цен тру Црне Горе, а потом 
је пре ба чен у Кли нич ки цен тар у Новом 
Саду.

Игром слу ча ја, почет ком јула смо 
за наше нови не ради ли текст о зани
ма њу мла дих за про фе си ју поли цај ца, 
где нам је један од саго вор ни ка упра во 
био Сте фан Ново се лац. Тада смо га и 
фото гра фи са ли, а ево и дела тек ста 
као под се ћа ње на тај раз го вор.

„Сте фан Ново се лац је завр шио 
Пољо при вред ну шко лу, вете ри нар ски 
смер и био је врло добар ђак. 

–  Сви ђа ми се овај посао и знам 
доста људи који се њиме баве. Они 
кажу да је то добар посао и сигур но 
запо сле ње. Мислим да је боље него 
ићи на факул тет, па када га завр шиш 
нема посла. Ја бих ишао у Срем ску 
Каме ни цу, можда касни је и у жан дар
ме ри ју – каже за наше нови не Сте фан 
Ново се лац“.

Ми, нарав но жели мо, да се ове њего
ве речи и оства ре и да се Сте фан што 
пре опо ра ви! 

 С.Џ.

СтефанНовоселац
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ВРТИЋУКРУШЕДОЛСЕЛУ

Учионица
наотвореном
Еко ло шким актив но сти

ма се вео ма радо баве 
и вас пи та чи и деца ДУ 

„Дечи ја радост“ у Ири гу. 
Актив ни уче сни ци и парт не

ри у овим еко ло шким актив
но сти ма су им роди те љи и 
локал на зајед ни ца. 

– Инте ре со ва ње деце 
допри но си томе да уна пре ђу
је мо њихо ву еко ло шку свест, 
како у окви ру редов них актив
но сти, тако и кроз уче шће у 
Међу на род ном про гра му Еко
шко ле – обја шња ва дирек тор

ка Јеле на Вида но вић. 
Обје кат „Вила“ у Врд ни ку 

је од новем бра 2016. годи не, 
прва пред школ скауста но ва у 
Сре му, али и Вој во ди ни, која 
је поста ла носи лац Зеле не 
заста ве. Под руч но оде ље ње 
у Кру ше до лу је од окто бра 
про шле годи не, сте кло ста тус 
Екошко ле и поста ло носи
лац Зеле не заста ве. Тако ђе, 
од сеп тем бра 2017. годи не 
и обје кат „Чаро ли ја“ у Ири гу 
реа ли зу је актив но сти у окви
ру наве де ног про гра ма, а за 

ста тус је апли ци ра но у авгу
сту ове годи не. 

За уче шће у про гра му 
Вели ки лов на биљ ку, под
руч но оде ље ње у Кру ше до лу 
је награ ђе но новач ном награ

дом. Захва љу ју ћи тој награ
ди, сарад њи са роди те љи ма, 
кроз дона ци ју и уче шће уста
но ве, поста вље на је за децу 
Учи о ни ца на отво ре ном. 

С.Џ.

УчионицанаотвореномуКрушедолу

Два на е ста по реду мани фе ста ци ја 
под нази вом Јесен иде дуњо моја, 
куку ру зи већ су зре ли, одр жа на је 

про те клог викен да, у субо ту, 6. окто бра, 
у Јаску. Пади на ма Фру шке горе дале
ко се ширио мирис дуња, али и доброг 
свињ ског папри ка ша који се крч као уз 
зву ке там бу ре. 

Мани фе ста ци ју је све ча но отво
рио Сте ван Кази ми ро вић, пред сед
ник Општи не Ириг, која је, зајед но са 
Месном зајед ни цом Јазак и локал ним 
удру же њем жена, њен орга ни за тор. 

– Када дође јесен, када кре не мо 
са нашим мани фе ста ци ја ма, сва ког 
викен да смо у дру гом месту. Ово је пре
зен та ци ја наших села. Јазак већ два на
е сти пут орга ни зу је ову мани фе ста ци ју, 
којом ово село пока зу је свој ква ли тет 
и оно што посе ду је. Сва наша села 

теже раз во ју тури зма. Нека мало брже, 
нека спо ри је, али се надам да ће се за 
пар годи на пољо при вре да, воћар ство, 
вино гра дар ство и тури зам укло пи ти и 
да ћемо моћи да пока же мо шта има мо 
на јужним пади на ма Фру шке горе. Сва
ког викен да може мо да при ка же мо по 
јед но наше село, да се оку пе ком ши је 
и њихо ви гости из дру гих места и да 
се дру же – изја вио је Сте ван Кази ми
ро вић. 

Сво јим обра ћа њем при сут ни ма, уго
дан дан и лепо дру же ње поже ле ли су 
пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Бран ко Гру јић и пред сед ни ца Удру же
ња жена Јазак Бра ни сла ва Мла де но
вић, који су потом поло жи ли вен це на 
спо мен обе леж је палим бор ци ма у Дру
гом свет ском рату. 

Штан до ви удру же ња жена увек су 

Јесениде,дуњомоја...

ЈАЗАК
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карак те ри стич ни за ова кве мани фе ста
ци је, а за јед ним од нај ша ре ни јих седе
ле су жене из Удру же ња жена Беше
нов ке из Беше но ва.

– Увек смо за акци ју. Где год тре ба да 
се иде, ми се радо ода зо ве мо. У Беше
но ву дуња није толи ко роди ла, али код 
јед не наше чла ни це увек има лепих. 
Данас има мо у пону ди ста рин ске кола
че, а овај пут смо више окре ну те сре
мач ком шпај зу. Има мо ајвар, шаре ну 
сала ту, цве клу, кра став це, џем, али и 
ком пот од дуња. Пра ви сре мач ки шпајз 
– рекла је Душан ка Сувај џић, пред сед
ни ца Удру же ња Беше нов ке. 

Мани фе ста ци ја није могла да про тек
не ни без локал них лова ца, који су ове 
годи не кува ли вели ку коли чи ну котли ћа 
за госте. 

– Орга ни зо ва ли смо се и ишли у лов 
са коле га ма из сусед них села. Сви ње 
су се овај пут изву кле, лука ви је су од 
нас. Сада их мање и има јер је родио 
жир и оне иду у шуму. Меса има од ста
ре сла ве, а котлић кува мо пола за нас, 
пола за госте, а када се поје де котлић 
иде мо на сла вље – каже пред сед
ник Ловач ког дру штва Фазан из Јаска 
Бори слав Гру јић.

Котлић су кува ли и они мла ђи, а међу 
њима је и дру штво Бра ни сла ва Утви ћа. 

– Кува мо већ пар годи на за редом. То 
је при ли ка да ово село жив не, пошто се 
овде рет ко шта деша ва. То нам дође, 
отпри ли ке, као жур ка – каже девет на е
сто го ди шњи Бра ни слав Утвић. 

У окви ру мани фе ста ци је, у про сто
ри ја ма Месне зајед ни це, већ тра ди
ци о нал но, орг на и зо ва на је и ликов на 
коло ни ја. 

– Пре два на ест годи на први пут смо 
орга ни зо ва ли и ликов ну коло ни ју, и ове 
сли ке су наста ле у низу годи на од 2006. 
годи не до данас. На коло ни ји углав ном 
уче ству ју ака дем ски сли ка ри, и уз њих, 
неко ли ко нас из окру же ња, ама те ра – 
рекла је Весна Радој чић, пред сед ни ца 
Цен тра за раз вој ликов не умет но сти 
Јазак, иста кав ши зна чај при бли жа ва ња 
умет но сти и кул тур них садр жа ја локал
ном ста нов ни штву. 

И ова мани фе ста ци ја није могла 
да про ђе без раз ли чи тих так ми че ња, 
попут пле са са дуњом и брзог кру ње ња 
куку ру за, а ту су, поред там бу ра шких 
орке ста ра, били и пред став ни ци фол
клор них ансам ба ла, међу који ма су се 
нај ви ше иста кли они нај мла ђи. Дру же
ње је тра ја ло до вечер њих часо ва, када 
је за све при сут не упри ли чен и наступ 
Дра ги це Радо са вље вић Цака не. 

Н.Милошевић
СтеванКазимировићСтеванКазимировић

ДЕЧЈАНЕДЕЉА

Одржанебројнеактивности
Пово дом Деч је неде ље, која 

је реа ли зо ва на под сло га
ном „Имам пра во да живим 

срећ но и здра во“ вас пи та чи ДУ 
Дечи ја радост Ириг су за децу 
орга ни зо ва ли разно ли ке и број не 
актив но сти. 

Поче так Деч је неде ље обе ле
жи ла је Кон вен ци ја о пра ви ма 
дете та, а потом и оста ле актив
но сти: пред ста ва за децу, спорт
ске актив но сти деце и роди те ља, 
дечи ја пија цапро да ја кола ча, 
дру же ње са песни ци ма, посе та 
сео ском дома ћин ству и Срп ској 
чита о ни ци, актив ност „Деца
деци“, дру же ње са роди те љи ма, 
музич ке и ликов не актив но сти 

у Вин ској ули ци, актив но сти у 
сарад њи са основ ним шко ла ма.

Деч ја неде ља је завр ше на при
је мом код пред сед ни ка Општи не 
Сте ва на Кази ми ро ви ћа. 

При јем пред шко ла ца упри ли
чен је у све ча ној сали Општи не, 
а поред пред сед ни ка, децу су 
поздра ви ли заме ник пред сед
ни ка Мио драг Бебић, начел ни
ца Општин ске упра ве Оли ве ра 
Фили по вић Про тић, а, уз оста ле 
запо сле не, деца су има ла при
ли ку да оби ђу општин ску згра ду 
и тако се упо зна ју са про сто ри ја
ма у који ма је сме ште на локал на 
само у пра ва. С.Џ. Врдничкималишаниушетњи
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Расподелапензионерскихкартица
Про шле неде ље, наста вље на је 

рас по де ла пен зи о нер ских кар ти ца 
по сели ма инђиј ске општи не, па су 

тако нај ста ри ји сугра ђа ни у Новим Кар
лов ци ма могли да подиг ну сво је леги ти
ма ци је у сре ду, 3. окто бра у Дому кул ту ре 
од 10 до 15 часо ва. У Новом Слан ка ме
ну, поде ла је извр ше на у петак у месној 
зајед ни ци, а у Ста ром Слан ка ме ну истог 
дана, али од 13 до 15 часо ва у про сто
ри ја ма месне зајед ни це. Како су пору чи
ли из Општи не Инђи ја, поде ла кар ти ца у 

оста лим мести ма врши ће се сук це сив
но и пен зи о не ри ће бити бла го вре ме но 
оба ве ште ни. У слу ча ју, да пен зи о не ри из 
наве де них места не пре у зму сво је кар
ти це у наја вље ним тер ми ни ма, то могу 
учи ни ти сва ког рад ног дана од осам до 
15 часо ва у про сто ри ја ма ПИО фон да у 
Инђи ји.

Под се ти мо да се пен зи о нер ском 
кар ти цом дока зу је ста тус кори сни ка и 
омо гу ћа ва се, да на зако нит, сигу ран 
и вали дан начин, пен зи о не ри дока зу ју 

свој ста тус, уз лич ни иден ти фи ка ци о ни 
доку мент. Фонд ПИО изра ђу је кар ти це 
за све пен зи о не ре, који су пра во на пен
зи ју сте кли у Репу бли ци Срби ји. Тако ђе, 
обез бе ђе на је зашти та пода та ка о лич но
сти, јер је на кар ти ци истак ну то само име 
и пре зи ме кори сни ка. Осим дока зи ва ња 
свог ста ту са, пен зи о не ри овом кар ти цом 
оства ру ју све при ви ле ги је, које им омо
гу ћа ва локал на само у пра ва, као што су 
бес плат ни јав ни град ски пре воз, попу сти 
за Град ски базен и дру го. М.Ђ.

СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Реконструкцијазградесуда
Чла но ви Општин ског 

већа утвр ди ли су пред
лог Одлу ке о реба лан

су буџе та општи не Инђи ја за 
теку ћу годи ну на 78. сед ни ци 
одр жа ној у четвр так, 4. окто
бра. У пита њу је тре ћи реба
ланс буџе та од почет ка годи
не, а како је иста кла Бран ка 
Наић, начел ни ца Оде ље ња 
за финан си је, било је нео
п ход но извр ши ти још један 
реба ланс како би се реа ли зо
ва ли одре ђе ни про јек ти, који 
су од зна ча ја за ту срем ску 
општи ну. У одно су на прет
ход ни, буџет је ума њен за 
472. 636. 044 дина ра. 

 Оно што бих поме ну ла 
као зна чај не пози ци је увр
ште не у буџет општи не, јесте 
про је кат за рекон струк ци ју 
згра де суда у Инђи ји, изград
ња тримста зе у Леја ма и 
дефи ни са ње нових кате го
ри ја у вези са лока ци јом 15 у 
инду стриј ској зони  иста кла 
је Наић и дода ла:

 Реба лан сом је тако ђе 
пред ви ђе но да се одре ђе ни 
про јек ти пре не су у наред ну 
буџет ску годи ну, а реч је о 
објек ту нове спорт ске хале, 
одно сно њеном пар тер ном 
уре ђе њу као и завр шет ку 
ком плет ног про јек та.

Начел ни ца Оде ље ња за 
финан си је наве ла је да ће 
се овај про је кат пре не ти у 
наред ну буџет ску годи ну, 
због сред ста ва која се оче
ку ју од виших нивоа вла
сти. Након овог реба лан са, 
буџет општи не Инђи ја изно
си 5,049.070.000  дина ра и 
посто је инди ци је да ће до 
кра ја годи не бити ура ђен 
још један, четвр ти реба ланс 
буџе та за теку ћу годи ну.

Како је наве ла начел ни ца 
за финан си је, у окви ру буџе
та посто ји одре ђе ни суфи цит 

из 2017. годи не и нерас по ре
ђе ни вишак при хо да из прет
ход них годи на.

 Износ суфи ци та за 2017. 
годи ну изно си 166.510.878,75 
дина ра, а нерас по ре ђе ни 
вишко ви из прет ход них годи
на изно се 205.108.786,10 
дина ра што у зби ру изно
си 371.619. 664,85 дина ра  
каже Наић и дода је да је то 
вео ма бит на став ка, јер се 
угра ђу је као посе бан извор 

финан си ра ња везан за суфи
цит и вишко ве из прет ход них 
годи на.

 С обзи ром, да ми посе
ду је мо намен ске кате го ри је 
где може мо да рас по ре ди мо 
та сред ства, ми смо извр ши
ли рас по де лу на јав ни ред и 
без бед ност, на живот ну сре
ди ну и утро ше не тран сфе
ре из прет ход них годи на и 
при хо де од дава ња у закуп 
пољо при вред ног земљи шта. 

То зна чи да ми ова сред ства 
може мо кори сти ти за пла ћа
ње оба ве за по свим дефи ни
са ним уго во ре ним про јек ти
ма у окви ру наших садр жа ја 
буџе та  обја шња ва на кра ју 
начел ни ца Наић и каже да 
поме ну та сред ства сто је на 
општин ском рачу ну али се не 
кори сте, с обзи ром да има ју 
сво ју наме ну.

На 78. сед ни ци Општин
ског већа у Инђи ји, поред 
реба лан са буџе та, утвр ђе на 
је и Стра те ги ја упра вља ња 
ризи ци ма општи не Инђи ја за 
пери од 20182021. годи не. 

 Стра те ги ја упра вља ња 
ризи ци ма пред ста вља стра
те шки доку мент, који упот
пу њу је даљи раз вој систе ма 
финан сиј ског упра вља ња и 
кон тро ле и има за циљ да 
се у локал ној упра ви, јав ним 
пред у зе ћи ма и уста но ва ма, 
уве де прак са упра вља ња 
ризи ци ма и успо ста ви оквир, 
којим ће се и у буду ћем пери
о ду раз ви ја ти сам про цес 
упра вља ња  рекла је Наић.

М.Ђ.

Инђиј ски већ ни ци су на 
послед њој сед ни ци утвр ди
ли број и виси ну Окто бар
ских награ да за 2018. годи
ну. Пре ма речи ма начел ни
це финан си ја Бран ке Наић и 
ове годи не при вред ним дру
штви ма и поје дин ци ма биће 
доде ље не награ де, које се 
састо је од пла ке те и нов ча
ног изно са од 50 хиља да 

дина ра. Као и прет ход них 
годи на биће уру че но укуп но 
пет Окто бар ских награ да. 
Под се ти мо, Окто бар ска 
награ да је нај ви ше при зна
ње које се доде љу је на 
тери то ри ји Општи не Инђи ја, 
пово дом обе ле жа ва ња Дана 
гра да и Дана осло бо ђе ња 
Инђи је од оку па тор ских сна
га, 22. окто бра.

Утврђенбројивисина
Октобарскихнаграда

СедницаОпштинскогвећауИнђији
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СТАМБЕНОЗБРИЊАВАЊЕСОЦИЈАЛНОУГРОЖЕНИХЛИЦА

Новкровнадглавом
Ста на ри неу слов не згра де у 

Желе знич кој ули ци број 8 у 
Инђи ји, доби ли су нови кров 

над гла вом. После деце ни ја чека
ња, неко ли ко поро ди ца пре се ље но је 
на нове лока ци је. Оде ље ње за дру
штве не делат но сти општи не Инђи ја 
19. сеп тем бра је под не ло пред лог за 
покре та ње хит ног поступ ка за при зна
ва ње пра ва на нужни сме штај лица, 
Оде ље њу за урба ни зам, кому нал но
стам бе не посло ве и зашти ту живот не 
сре ди не.

У пред ло гу је наве де но да је реше
њем Општин ске упра ве Инђи ја, Оде
ље ња за инспек циј ске посло ве, Гра
ђе вин ске инспек ци је од 27.09.2013. 
годи не забра ње но Општи ни Инђи ја 
кори шће ње стам бе не згра де у ули ци 
Желе знич кој број 8, у којој бес прав
но живи седам дома ћин ста ва, као и 

да је у току 2018. годи не дошло до 
даљег руи ни ра ња целе стам бе не 
згра де о чему је Оде ље ње за инспек
циј ске посло ве, Гра ђе вин ска инспек
ци ја сачи ни ла запи сник дана 21. 
маја 2018. годи не  иста кла је Тија на 
Дошен, начел ни ца Оде ље ња за урба
ни зам, кому нал ностам бе не посло ве 
и зашти ту живот не сре ди не.

Како начел ни ца наво ди, Оде ље ње 
за дру штве не делат но сти је пред ло
жи ло да се извр ши исе ље ње и обез
бе ди нужни сме штај за седам поро ди
ца.

 У свом пред ло гу Оде ље ње за дру
штве не делат но сти је дало спи сак 
лица са наве де не адре се по дома
ћин стви ма, са пред ло гом стам бе них 
једи ни ца у који ма ће бити обез бе ђен 
нужни сме штај и начин рас по де ле  
каже Дошен и дода је да је у скла ду са 

чла ном Зако на о пла ни ра њу и изград
њи, регу ли са но пита ње укла ња ња 
обје ка та који пред ста вља ју непо сред
ну опа сност за живот и здра вље људи, 
за сусед не објек те и за без бед ност 
сао бра ћа ја, и истим чла ном је, изме ђу 
оста лог, про пи са на оба ве за реша ва
ње пита ња сме шта ја кори сни ка објек
та, одно сно обез бе ђи ва ње нужног 
сме шта ја.

Нужни сме штај за ста на ре стам бе
не згра де у Ули ци Желе знич ка број 
8 обез бе ђен је на пери од од годи ну 
дана, при чему су кори сни ци у оба
ве зи да за вре ме кори шће ња нужног 
сме шта ја, пла ћа ју све тро шко ве кори
шће ња ста на (стру ју, воду, одно ше ње 
сме ћа, гре ја ње и оста ле кому на ли је). 
Пре се ље ња су извр ше на 20. и 21. 
сеп тем бра 2018. годи не у општин ске 
соци јал не ста но ве у Инђи ји. М.Ђ.

ОБЕЛЕЖЕНАДЕЧЈАНЕДЕЉАИУИНЂИЈИ

ПријемзађакеузградиОпштине
У окви ру обе ле жа ва ња Деч је 

неде ље, у инђиј ској општи ни 
орга ни зо ван је низ раз ли чи тих 

актив но сти. Од при ред би до раз ли
чи тих пре да ва ња у основ ним и сред
њим шко ла ма, деца су била у цен тру 
пажње и њихов глас се дале ко чуо. 
Пред став ни ци Општи не Инђи ја су, 
тра ди ци о нал но, уго сти ли децу и про
фе со ре из свих основ них и сред њих 
шко ла у згра ди локал не само у пра ве у 
петак, 5. окто бра. Мишље ња, зах те ве 
и про бле ме са који ма се сусре ћу уче
ни ци саслу ша ла је заме ни ца пред сед
ни ка Општи не Дра га на Ради но вић и 
том при ли ком од деце доби ла и сим
бо лич не покло не. 

Ана Стан ко вић, уче ни ца сед мог раз
ре да Основ не шко ле „Бран ко Ради че
вић“ из Мара ди ка, пред ло жи ла је да се 
окре че зидо ви њихо ве шко ле као и да 
се укло не недо лич ни гра фи ти. Са дру
ге стра не Неве на Бабић, која поха ђа 
при прем ну гру пу у Пред школ ској уста
но ви „Бошко Буха“ захва ли ла се заме
ни ци пред сед ни ка на лепом при је му, 
а она и њен друг Тео дор Раду љи ца, 
реци то ва ли су песму коју си при пре
ми ли пово дом Деч је неде ље. Деца из 
инђиј ских основ них шко ла има ла су и 
те како добре пред ло ге, са чим се сло
жи ла и заме ни ца пред сед ни ка општи
не Инђи ја Дра га на Ради но вић.

– Сва ког окто бра се раду је мо Деч
јој неде љи, јер зна мо да нам у госте 
дола зе наши нај мла ђи сугра ђа ни са 
кре а тив ним и кори сним пред ло зи ма – 
иста кла је Ради но вић и дода ла да све 

што локал на само у пра ва ради за нај
мла ђе ста нов ни ке те срем ске општи
не. 

– Од рекон струк ци ја шко ла, сре ђи
ва ња фискул ту р них сала, рекон струк
ци је врти ћа...све је то због њих, јер ће 
сутра и они одра сти и бри ну ти о некој 
дру гој деци – рекла је заме ни ца пред
сед ни ка општи не Инђи ја.

Под се ти ће мо, Општи на Инђи ја је 
ове годи не спро ве ла обим не радо ве у 
свим шко ла ма и објек ти ма врти ћа како 
би се деци обез бе ди ли бољи усло ви 
за бора вак и уче ње.

На кра ју све ча но сти, пред школ ци
ма и уче ни ци ма, поде ље ни су поклон 
паке ти које је за њих при пре ми ла 
локал на само у пра ва. М.Ђ.

ПријемђакаповодомДечијенедеље



22 10. OKTOBAR 2018.  M NOVINE СТАРАПАЗОВА:ГРАДПОДЛУПОМ

ЂОРЂЕРАДИНОВИЋУГРЧКОЈ

Стогодишњицапробоја
Солунскогфронта
Сеп тем бар ове 2018. 

годи не оста ће забе ле
жен по вели ком јуби ле ју 

од зна ча ја за Репу бли ку Срби
ју, који је на нај ви шем држав
ном нивоу обе ле жен на остр
ву Крфу у Грч кој, пово дом 100 
годи на од про бо ја Солун ског 
фрон та. Цен трал ни коме мо
ра тив ни скуп пово дом сећа ња 
на вели ки исто риј ски моме
нат, одр жан је кра јем месе ца 
на неко ли ко лока ци ја, прво на 
остр ву Виду, а затим и на срп
ском вој нич ком гро бљу Зеј тин
лик, уз при су ство зва нич ни ка 
из Репу бли ке Срби је и зема ља 
саве зни ца, као и више хиља да 
гра ђа на, пошто ва ла ца и пото
ма ка вите шких Солу на ца. 

Обе ле жа ва њу сто го ди шњи
це јед ног од нај слав ни јих тре
ну та ка срп ске исто ри је, који 
се у све ту пам ти као сим бол 
вели ке хра бро сти и пожр
тво ва но сти срп ског наро да, 
и побе де силе Антан те над 
сила ма Осо ви не, нај леп ше 
се виде на Крфу и са Крфа. 
Та јуна штва и пожр тво ва ност 
и данас надах њу ју, опо ми њу 
на љубав пре ма Отаџ би ни и 
роду, саби ра ју потом ке, а два 
наро да упу ћу ју јед не на дру ге. 

Поред пред сед ни ка Општи
не Ста ра Пазо ва Ђор ђа 
Ради но ви ћа, вели ком јуби ле
ју, који је садр жао више зва
нич них дога ђа ја, у име Репу
бли ке Срби је све ча но сти ма 
су при су ство ва ли иза сла ник 
пред сед ни ка Срби је Нико ла 
Села ко вић, мини стар одбра
не Алек сан дар Вулин, гра до
на чел ник Новог Сада Милош 
Вуче вић, уз пред став ни ке 
дру гих при ја тељ ских зема ља, 
попут пред став ни ка Вла де 
Фран цу ске и грч ког пред сед
ни ка Жене ви јев Дари је сек и 
Мариа Коља Цару ха. Посе бан 
печат обе ле жа ва њу јуби ле ја 
дала је деле га ци ја ФК Црве
на Зве зда која је у пред ве чер
је јуби ле ја, после 102 годи не 
оди гра ла фуд бал ску утак ми цу 
на Крфу изме ђу Срба и Грка 
Крфља на, која се сим бо лич ки 
насла ња на утак ми цу, коју су 
оди гра ли наши пре ци на Вели
ки Четвр так 1916. годи не. 

У писа њу нове исто ри
је брат ских одно са Срба и 
Крфља на, свој допри нос 
дале су леген де нашег фуд
ба ла, Душан Савић, Вла ди
мир Петро вић Пижон, Милош 
Шестић, Јован Куле Аћи мо вић 

и мно ги дру ги. Иде ја за овај 
мини спорт ски, али и исто риј
ски битан дога ђај, поте кла је 
упра во из зајед нич ког зала га
ња пред сед ни ка Ђор ђа Ради
но ви ћа, њего вих при ја те ља 
фуд бал ских асо ва, вете ра на 
ФК Црве не Зве зде и Патри
јар ши је Срп ске Пра во слав не 
Цркве, која је ту на крф ском 
тлу годи на ма уна зад, са нај бо
љим ђаци ма из Срби је и реги
о на, при сут на путем про јек та 
Сто па ма наших пре да ка. 

У петак, 28. сеп тем бра, у 
при су ству више хиља да људи, 
одр жа на је цен трал на цере
мо ни ја на остр ву Виду. Након 
спе ци јал ног иза сла ни ка пред

сед ни ка Срби је Нико ле Села
ко ви ћа, мини стра одбра не 
Алек сан дра Вули на, гра до на
чел ни ка Новог Сада Мило ша 
Вуче ви ћа, вен це од лово ро вог 
листа, на одар стра да лим пре
ци ма чије су кости похра ње не 
у спо мен ко стур ни ци, поло
жи ли су пред сед ник општи не 
Ста ра Пазо ва са сарад ни ци
ма, затим у име ФК Црве на 
Зве зда Дуле Савић, Вла ди мир 
Петро вић Пижон, Јован Куле 
Аћи мо вић. Пре ци ма су се 
поча шћу оду жи ли и пред став
ни ци Срп ске Патри јар ши је. 

После остр ва Видо сви при
сут ни су испло ви ли на три 
бро да упу тив ши се ка Пла вој 

гроб ни ци, у којој је сахра ње
но пре ко 10.000 срп ских вој
ни ка, где су тако ђе поло же ни 
вен ци. Ова вели ка деле га ци ја 
из Срби је посе ти ла је још спо
ме ник Гво зде ном пуку Морав
ске диви зи је у Като Кора ки а
ни, спо ме н–о бе леж је Дрин ске 
диви зи је у Аги ос Мате о су и 
луку Гуви ја где се искр ца ва ла 
срп ска вој ска од фебру а ра до 
апри ла 1916. годи не.

Гово ри зва нич ни ка били су 
срдач ни, са освр ти ма на осве
до че но веков но при ја тељ ство 
два наро да. 

– Пру же на рука Срби је сто
ји и данас као и 1918. годи не. 
Као и пре 100 годи на, не жели
мо да има мо непри ја те ље већ 
да гра ди мо при ја тељ ства. 
Нала зи мо се на јед ној од нај
ве ћих све ти ња које Срби ја има 
 на срп ском вој нич ком гро бљу 
на Зеј тин ли ку  месту где 7.441 
срп ски јунак за сло бо ду почи
ва зајед но са сво јим саве знич
ким сабор ци ма, пору чио је 
Нико ла Села ко вић, гене рал ни 
секре тар пред сед ни ка Репу
бли ке Срби је. 

У субо ту, 29. сеп тем бра одр
жан је и све ча ни део про гра ма 
јуби ле ја на срп скомвој нич
ком гро бље на Зеј тин ли ку у 
Солу ну где се нала зе гро бо ви 
срп ских, фран цу ских, ита ли
јан ских, енгле ских и руских 
вој ни ка поги ну лих у бор ба ма 
и про бо ју Солун ског фрон та у 
Првом свет ском рату. Гра до
на чел ник Новог Сада Милош 
Вуче вић овом при ли ком на Зеј
тин ли ку, нагла сио да је упра во 
тај вели ки јуби леј увод у ско
ра шње обе ле жа ва ње века од 
при са је ди ње ња Вла шке, Бана
та, Бара ње и Сре ма, Срби ји. 

Гра ђа не који су, од раног 
јутра, при сти за ли из свих 
дело ва Грч ке, као и из Срби је 
и Репу бли ке Срп ске, на капи ји 
је доче ки вао нада ле ко позна
ти, чувар Зејт ни ли ка, деда 
Ђор ђе Миха и ло вић. 

Про бој Солун ског фрон та 
почео је у зору 14. сеп тем бра 
1918. годи не, и резул тат те 
опе ра ци је били су капи ту ла
ци ја Бугар ске, АустроУгар ске 
и Немач ке, осло бо ђе ње Срби
је, пре ла зак срп ске вој ске у 
пре ко дрин ске кра је ве и ства
ра ње Кра ље ви не Срба, Хрва
та и Сло ве на ца, зајед нич ке 
држа ве јужних Сло ве на, која 
је про гла ше на у Бео гра ду 1. 
децем бра 1918. годи не. 

ЂорђеРадиновићиМилошШестић

ПредседникРадиновићуГрчкој
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ОШ„СИМЕОНАРАНИЦКИ“

Обележенданшколе

Ста ро па зо вач ка Основ на шко ла „Симе он 
Ара ниц ки“, нај мла ђа шко ла у овом месту, 
обе ле жи ла је Дан шко ле уз при го дан про
грам и доде лу захвал ни ца при сут ним 
сарад ни ци ма и пред став ни ци ма јав них 
пред у зе ћа, а дога ђа ју су при су ство ва ли и 
пред став ни ци Покра јин ске вла де. Дан 
Основ не шко ле „Симе он Ара ниц ки“, 1. 
окто бар, али и поче так Деч је неде ље, обе
ле же ни су све ча но шћу као осврт на пуних 
девет годи на рада шко ле, која је ушла у 
сво ју десе то го ди шњи цу од осни ва ња.  

Шта је све ура ђе но кроз 10 годи на при ка
зао је кра так спот који су спре ми ли уче ни ци 
са сво јим настав ни ци ма. Надо град ња шко
ле пот кро вљем како би се наста ва одви ја
ла у јед ној сме ни, али и еко учи о ни ца, само 
су део пла но ва за ско ри ју будућ ност. Број
ни про јек ти уз помоћ покра јин ских и репу
блич ких сред ста ва ову шко лу свр ста ва ју у 
ред нај са вре ме ни јих у општи ни. Диги тал
на учи о ни ца про је кат је који се спро во ди од 
ове школ ске годи не, али и мно ги дру ги. 
Нај мла ђа ста ро па зо вач ка шко ла рађе на је 
по свим европ ским стан дар ди ма од без бед
но сти до опре мље но сти, а буџет ска сред
ства гра ђа на посред ством локал не само у
пра ве уло же на су на пра ви начин. Наста ву 
у овој основ ној шко ли поха ђа 530 уче ни ка у 
24 оде ље ња.

НОВАПАЗОВА

Космо,одаклесмо
Мани фе ста ци ја Дани досе ље ни ка тра ди

ци о нал но се обе ле жа ва у Новој Пазо ви у 
част свих оних који су се овде досе ли ли 
након Дру гог свет ског рата. Ово го ди шња 
мани фе ста ци ја састо ја ла се из књи жев не 
вече ри на којој је маги стар Гор да на Беја ро
вић пред ста ви ла сво ју сту ди ју Ко смо, ода
кле смо и кон це ра та Куда Мла до сти и 
Окуда Све ти Сава са госту ју ћим кул тур но 
умет нич ким дру штви ма из При је до ра и 
Румен ке

Тема поме ну те књи ге су чети ри поро ди
це: Беа ра, Стри жак, Нова ко вић и Козли ца 
које су се у Нову Пазо ву досе ли ле из око ли
не Спли та. Аутор ка је узе ла сво ју поро ди цу 
за истра жи вач ки рад који је тра јао две и по 
годи не, али они су пред став ни ци и свих 
дру гих поро ди ца који су се наста ни ли у 
Новој Пазо ви, јер су при че свих досе ље ни
ка слич не. Мотив за писа ње, како каже, 
изви ре из чисте радо зна ло сти и жеље да 
се очу ва сећа ње на прет ке, а овај родо слов 
сво је поро ди це гле да као осно ву коју ће 
њени рођа ци моћи да допу њу ју и шире. 
Дани досе ље ни ка одр жа ва ју се већ шести 

пут у циљу очу ва ња успо ме не на дола зак 
првих коло ни ста у Срем, а као и сва ке годи
не, мани фе ста ци ја је све ча но затво ре на уз 
игру и песму ново па зо вач ких кул тур но
умет нич ких дру шта ва Мла дост и „Све ти 
Сава“ са гости ма.

КОНКУРС

Наградеза
ромскеученике

До 24. окто бра отво рен је позив за доде
лу два де сет награ да од по 12.000 дина ра 
који ће бити доде ље ни нај бо љим ром ским 
уче ни ци ма са тери то ри је општи не Ста ра 
Пазо ва. Пра во на награ ду има ју сви уче ни
ци од прве до четвр те годи не сред ње шко
ле, који су у прет ход ној школ ској годи ни 
оства ри ли про сек нај ма ње 3,00. Потреб но 
је да има ју пре би ва ли ште на тери то ри ји 

ове општи не и да су у овој школ ској годи ни 
упи са ни по први пут као редов ни уче ни ци. 
При ку пље на доку мен та ци ја под но си се у 
општи ни, а детаљ ни је инфор ма ци је могу се 
про на ћи на зва нич ном сај ту општи не Ста ра 
Пазо ва у одељ ку Јав ни пози ви и кон кур си.

БЕЛАЗГРАДА

Комеморацијаза
ДраганаБурсаћа

Коме мо ра ци ја пово дом смр ти нови на ра 
Дра га на Бур са ћа одр жа на је у Све ча ној 
сали Беле згра де у Ста рој Пазо ви уз при су
ство чла но ва њего ве поро ди це, коле га, 
спор ти ста и пред став ни ка локал не само у
пра ве. Мину том ћута ња почео је коме мо ра
тив ни скуп на којем су коле ге и спорт ски 
рад ни ци иста кли да га пам те као врхун ског 
про фе си о нал ца у пот пу но сти посве ће ног 
послу са изра зи то објек тив ним ста во ви ма. 

 – Бур саћ је био нови нар чије тек сто ве 
није тре ба ло про ве ра ва ти, а хирур шки пре
ци зно и непо гре ши во све до че ње спорт ских 
дога ђа ја његов су сино ним, иста као је 
дирек тор РТВ Ста ра Пазо ва Милош Лазић. 

Сво је спорт ско зна ње несе бич но је пре
но сио на мла ђе коле ге. Спорт ски хро ни чар 
али и ван се риј ски човек, како кажу њего ви 
при ја те љи. Ста ра Пазо ва изгу би ла је чове
ка који је нај за слу жни ји за одр жа ва ње тра
ди ци је доде љи ва ња пре сти жне награ де 
Спор ти ста годи не општи не Ста ра Пазо ва. 

Бур саћ је рођен у Крње шев ци ма, након 
Гим на зи је завр шио је Факул тет поли тич ких 
нау ка у Бео гра ду. Про фе си о нал но се бавио 
спорт ским нови нар ством на ради ју, а касни
је и на РТВ Ста ра Пазо ва више од 30 годи
на. Био је аутор и води тељ еми си ја Леген де 

спор та и Спорт спе ци јал, реа ли зо вао је 
пре но се број них спорт ских дога ђа ја. Пре
ми нуо је услед изне над не боле сти у 60. 
годи ни живо та.

ШКОЛСТВО

Повећање
безбедностиученика

Оба врти ћа, свих 10 основ них и три сред
ње шко ле на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва упу ти ле су апел да се због поку ша ја 
отми це уче ни ка у обли жњим мести ма пре
по ру чу ју додат не мере у циљу без бед но сти 
деце на путу од куће до шко ле и обр ну то. 
Над ле жни апе лу ју да роди те љи мла ђих 
уче ни ка у скла ду са сво јим могућ но сти ма 
дово де и одво де децу у шко лу, а да  ста ри
ји уче ни ци не иду сами, већ у гру па ма, не 
при ча ју са непо зна ти ма и не при бли жа ва ју 
се сум њи вим вози ли ма. Апел је мера коју је 
Покра јин ски секре та ри јат за обра зо ва ње 
нало жио као хит ну свим про свет ним 
инспек ци ја ма широм Вој во ди не у циљу 
пове ће ња кон тро ле мера без бед но сти у 
свим обра зов ним уста но ва ма а пово дом 
поку ша ја отми це у поје ди ним мести ма. 
Под се ти мо, од почет ка ове годи не пре ма 
пода ци ма поли ци је неста ло је бли зу 500 
деце.

БИБЛИОТЕКА
„ДОСИТЕЈОБРАДОВИЋ“

Бесплатне
чланскекарте

Пово дом деч је неде ље, деци из пред
школ ске уста но ве Поле та рац, Народ на 
библи о те ка „Доси теј Обра до вић” дели ла је 
бес плат не члан ске кар те. Бес плат но учла
ње ње пред шко ла ца у библи о те ку за вре ме 
дечи је неде ље тра ди ци ја је која се одви ја 
већ годи на ма уна зад, а циљ је да се од нај
ра ни јег узра ста ство ри нави ка чита ња код 
деце. Днев но библи о те ку посе те две до три 
гру пе пред шко ла ца, а ове годи не биће 
учла ње но пре ко две сто ти не деце.
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УРЕЂЕЊЕКОРИТАКАНАЛАШИДИНА

Чистпоток,чистград
Шид, без кана ла (пото ка) Шиди не 

не би био пот пун. Сим бол Шида, 
о коме ни ста ри ји баш не зна ју 

поје ди но сти, кра јем овог лета је добио 
нови изглед. Гото во у цен тру Шида, про
те же се Шиди на у дужи ни од три кило ме
тра. Шиђа ни су нави кли да комен та ри шу 
како је поток запу штен, тј. њего во кори
то, дру ге је баш било бри га и баца ли су 
разно ра зне ства ри у њега и нико по том 
пита њу није остао рав но ду шан. Слив 
пото ка Шиди не нала зи се у крај њем 
запад ном делу Сре ма и целом сво јом 
дужи ном при па да општи ни Шид. Изви
ре на пади на ма Фру шке Горе, север но 
од насе ље ног места Љуба, а ули ва се у 
реку Босут код Вишњи ће ва. Укуп на дужи
на пото ка је 40 кило ме та ра, а повр ши на 
сли ва 79 кило ме та ра ква драт них. И тако 
живе Шиђа ни са Шиди ном, а тако мало 
воде бри гу како га и сачу ва ти. Годи на ма 
се води ла кам па ња, да се више бри ге 
посве ти овом пото ку и то посеб но у делу 
који је урбан, а баш ти урба ни сугра ђа ни 

ШИД:ПРИЈЕМДЕЦЕКОДПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ

Питањазапредседника

Број ним мани фе ста ци ја ма и у 
Шиду је, у пери о ду од 1. до 7. 
окто бра, обе ле же на Деч ја неде

ља. Оно што поред број них при ред
би, ради о ни ца и дру же ња, обе ле жа ва 
овај дога ђај је и при јем код пред сед ни
ка општи не. Деца узра ста од врти ћа, 
па до сред ње шко ле, при су ство ва ли 
су у сре ду, 3. окто бра у сали Скуп шти
не општи не, тра ди ци о нал ном при је му 
код пред сед ни ка општи не Пре дра га 
Вуко ви ћа. Оно што карак те ри ше ове 

сусре те су пита ња, која деца поста
вља ју првом чове ку општи не. У опу
ште ној атмос фе ри сви су има ли пита
ње за које су сма тра ли да заслу жу ју 
и пра ви одго вор. Нај ста ри ји су има ли 
пита ња која се одно се на финан си
ра ње кар ти за пре воз уче ни капут ни
ка, да ли посто ји могућ ност рефун
ди ра ња, како орга ни зо ва ти завр шни 
матур ски плес, који се годи на ма орга
ни зу је у неким дру гим гра до ви ма, про
блем гре ја ња, како у шко ла ма тако и 

у спорт ској хали у Шиду, до пита ња 
које се одно си ло на самог пред сед
ни ка, њего во обра зо ва ње и чиме се 
бавио пре него што је почео да оба
вља функ ци ју пред сед ни ка општи не. 
На сва пита ња уче ни ци су доби ли 
одго вор, а као знак пажње, пред сед
ник је добио и сим бо лич не покло не. 
Пре драг Вуко вић је после сусре та са 
децом изја вио:  

– Ово је Деч ја неде ља, која се обе
ле жа ва и код нас, као и у све ту и деци 

Председниксадецом
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тре ба посве ти ти 365 дана у годи ни. 
Про шле и ове годи не смо обно ви ли 
три шко ле, а то ћемо наста ви ти и у 
будућ но сти да нашој деци обез бе ди мо 
што леп ше и без бри жни је одра ста ње. 

За Вале ри ју Ходач, уче ни цу Тех нич
ке шко ле „Нико ла Тесла” је посеб но 
био зани мљи вим овај при јем. 

– Први пут при су ству јем ова квом 
дога ђа ју и заи ста ми је инте ре сан тан. 
До сада нисам ни виде ла пред сед ни
ка општи не. Лепа је ово при ли ка коју 
може мо да иско ри сти мо и нешто про
ме ни мо, а овај сусрет са наше деч је 
стра не је вели ка ствар.

 Ово го ди шњи сло ган Деч је неде ље 
је Моје је пра во да живим срећ но и 
здра во. Ина че, ова мани фе ста ци ја се 
одр жа ва прве неде ље у окто бру, како 
би се скре ну ла пажња на децу и мла
де и њихо ва пра ва, како би се ство
ри ли усло ви за њихо во одра ста ње у 
нај бо љим могу ћим усло ви ма.

Д.Попов

ВалеријаХодач

нај ви ше су се огре ши ли о Шиди ну. Баца
ли су у кори то овог пото ка све што им је 
у кући сме та ло, од кеса са сме ћем, до 
апа ра та беле тех ни ке. И увек кад се уре
ди и очи сти Шиди на, вер бал но се одре
ди мо „како је све то непри мер но, ружно” 
и да ће после бити боље, а увек се иста 
при ча пона вља. У пла ну и про гра му 
рада Месне зајед ни це Шид, утвр ђе но 
је,  а ових дана и спро ве де но чишће ње 
и уре ђе ње кори та Шиди не. Пред сед ник 
Месне зајед ни це Шид др Крсто Куреш је 
рекао: – Издво је но је 495.000 дина ра за 
ове радо ве. До сада је уре ђе но око 450 
мета ра, а оста ло је још 150 мета ра кори
та да се уре ди. Пре ма пла ну, биће поста
вље не и нове клу пе на бето ни ра ном про
сто ру око спорт ске хале. Нарав но, клу пе 
су биле поста вље не и рани је, али су их 
ван да ли поки да ли. И тако у круг. Месна 
зајед ни ца се тру ди да живот ни про стор у 
гра ду на неки начин опле ме ни, а нарав
но има и оних дру гих, који ће поно во сме
ће баца ти у поток и оних, који ће поно во 
поку ша ти да сав труд људи у локал ној 
само у пра ви пони ште сво јим ван дал ским 
пона ша њем.

Уре ђе њем Шиди не нај ви ше су задо
вољ ни гра ђа ни, који живе у непо сред ној 
бли зи ни пото ка. Д.Попов

НОВАОПРЕМАЗАВАТРОГАСЦЕ

Улагањеу
безбедностграђана

Пред сед ник општи не Пећин ци 
мр Жељ ко Трбо вић уру чио је 3. 
окто бра Про фе си о нал ној ватро

га сноспа си лач кој једи ни ци у Пећин
ци ма нову опре му за гаше ње пожа ра 
вред ну 340.000 дина ра, чију купо ви ну 
је финан си ра ла пећи нач ка локал на 
само у пра ва. Опре му је у име ватро
га сне једи ни це при мио начел ник Оде
ље ња за ван ред не ситу а ци је у Срем
ској Митро ви ци Сте ван Пејић, зајед но 
са коман ди ром пећи нач ких ватр о га са
ца Мила ном Ста ни ћем.

Пејић је том при ли ком рекао да је 
опре ма коју кори сте ватр о га сци спа
си о ци, због вели ког дија па зо на интер
вен ци ја у који ма уче ству ју, изло же на 
ради кал ним ути ца ји ма попут висо ких 
тем пе ра ту ра, при ти са ка и физич ких 
оште ће ња, те да је због тога нео п ход
но да буде ква ли тет на, а самим тим и 
ску па.

– Мини стар ство уну тра шњих посло
ва нас редов но, пре ма уна пред напра
вље ном пла ну снаб де ва опре мом, али 
због тешких усло ва рада опре ма се 
оште ћу је и увек је тре ба зана вља ти. 
Пра ва је бла го дат када има те локал
ну само у пра ву која пре по зна је потре
бу да се ула же у набав ку опре ме, јер 
то је ула га ње у без бед ност гра ђа на и 
њихо ве имо ви не. Једи ни ца у Пећин ци
ма спа да у јед ну од мањих у Срем ском 
управ ном окру гу, а про шле годи не је 
била тре ћа по бро ју интер вен ци ја, што 
је пред ста вља ло вели ко опе те ре ће
ње и за људе и за опре му. Пећи нач

ка једи ни ца је изу зет но добра, чине је 
рела тив но мла ди људи, слич них годи
на, који се одлич но сла жу, а иста као 
бих и лидер ство коман ди ра Мила на 
Ста ни ћа – рекао је Пејић.

Пред сед ник Трбо вић је нагла сио 
да је ула га ње у ватр о га сну једи ни цу, 
запра во ула га ње у без бед ност ста нов
ни ка општи не, јер ватр о га сци спа ша
ва ју људ ске живо те и имо ви ну гра ђа
на.

– Поред тога, пећи нач ки ватр о га сци 
су заду же ни и за без бед ност инду
стриј ске зоне у Шима нов ци ма и у пер
спек ти ви за без бед ност инду стриј ске 
зоне Сибач, чији је раз вој сада већ 
изве стан. Зна мо коли ко је тежак и 
одго во ран посао који оба вља ју и зато 
је локал на само у пра ва увек спрем на 
да помог не да буду боље опре мље ни 
и још ефи ка сни ји у интер вен ци ја ма, 
јер на тај начин пове ћа ва мо без бед
ност жите ља наше општи не и њихо ве 
имо ви не – нагла сио је Трбо вић.

Пећи нач ка локал на само у пра ва је 
ватро га сно спа си лач кој једи ни ци ово
га пута дони ра ла апа ра те за гаше ње 
пожа ра са пра хом, ватро га сна цре
ва, напрт ња че и метла ри це за гаше
ње пољ ских пожа ра, међу ме ша ли цу 
за ства ра ње пене, раз дел ни цу која 
дели воду са глав ног цре ва на више 
мањих мла зе ва, две мла зни це који ма 
се регу ли ше облик мла за и хидрант
ски наста вак који слу жи за пуње ње 
ватро га сних вози ла водом са под зем
них хидра на та.

Новаопремазаватрогаснујединицу
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МЕРЕПОДРШКЕПОРОДИЦИ

Помоћзановорођенчад
У петак, 5. окто бра,  пред

сед ник општи не Пећин
ци мр Жељ ко Трбо вић и 

начел ни ца Оде ље ња за дру
штве не делат но сти општин ске 
упра ве Општи не Пећин ци Сне
жа на Гагић су уру чи ли јед но крат
ни нов ча ни дода так поро ди ца ма 
које су при ја ви ле ново ро ђен чад 
у пери о ду од 12. маја до 30. сеп
тем бра ове годи не.

Помоћ у изно су од 40.000 
дина ра доби ле су 72 поро ди це 
са при но вом у општи ни Пећин
ци, а пре ма речи ма пред сед ни
ка Општи не мр Жељ ка Трбо ви
ћа, ово је само јед на од мера 
подр шке поро ди ци које при ме
њу је пећи нач ка локал на само у
пра ва.

– Поно сан сам што сам у при
ли ци да вам уру чим овај скро
ман поклон. Све сни смо да 
роди те љи ма није лако и зато 
се Општи на Пећин ци тру ди да 
води рачу на о сва ком дете ту и 
да помог не сва ком роди те љу 
– од самог рође ња, пре ко врти
ћа и шко ло ва ња до запо сле ња. 
Жели мо да ове бебе јед ног дана 
поста ну вред ни људи и да оста
ну у нашој општи ни, па у том 
сме ру и раз ви ја мо нашу инду
стриј ску зону у Шима нов ци ма, 
а ево отва ра мо и зону у Пећин

ци ма. Ми смо ту да помог не мо 
коли ко год може мо, као и Вла да 
Репу бли ке Срби је која је поче ла 
са при ме ном зна чај них мера за 
под сти ца ње рађа ња, јер не сме
мо дозво ли ти да нега ти ван при
род ни при ра штај поста не тренд. 
Ја вам чести там и желим вам 
да осе ти те радост вишеч ла не 
поро ди це, јер и сам сам отац 
тро је деце и то трој ки. Надам 
се да се наред не годи не види
мо на овом истом месту истим 

пово дом – рекао је пред сед ник 
Трбо вић.

Општи на Пећин ци финан си
ра бора вак јед ног дете та у врти
ћу поро ди ца ма са бли зан ци ма, 
као и бора вак тре ћег и четвр
тог дете та у поро ди ци. Уче ни ке 
гене ра ци је награ ђу је са 30.000, 
а носи о це Вуко ве дипло ме са 
30.000 дина ра. Уче ни ке који су 
оства ри ли успе хе на школ ским 
так ми че њи ма награ ђу је екс
кур зи јом. Регре си ра тро шко ве 

пре во за сред њо школ ци ма и 
сту ден ти ма, а нај у спе шни је сту
ден те и сти пен ди ра. Уче ни ке 
који постиг ну нај бо ље резул та
те у уче њу и у школ ском спо р
ту награ ђу је бес плат ним лето
ва њем. За све заин те ре со ва не 
уче ни ке сва ког лета орга ни зу је 
бес плат ну шко лу пли ва ња, а 
улаз на пећи нач ке базе не је за 
уче ни ке који постиг ну одли чан 
успех бес пла тан током целе 
купа ли шне сезо не.

Уручењеједнократнепомоћипородици

ДОЊИТОВАРНИК

Мотивиловачкогдомауакварелу
У четвр так, 4. окто бра, у дво ри шту ловач

ког дома у Доњем Товар ни ку одр жа на 
је деч ја ликов на коло ни ја под мотом 

Радост живо та, на којој су уче ство ва ли 
основ ци из све три основ не шко ле са тери
то ри је пећи нач ке општи не, као кори сни ци 
услу га Днев ног борав ка за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју из Субо ти шта. Четр де
сет дво је тален то ва не деце су радост живо та 
при ка за ли на сво јим радо ви ма, осли ка ва ју ћи 
моти ве из дво ри шта ловач ког дома.

Мали ша ни ма из целе пећи нач ке општи
не дома ћи ни су били пред сед ник Ловач ког 
дру штва Доњи Товар ник Мило рад Пан тић и 
пред сед ник Саве та Месне зајед ни це Милан 

Алек сић, који су уче ни ке поча сти ли соко ви
ма и слат ки ши ма. Мило рад Пан тић је након 
дру же ња са основ ци ма рекао да су они сво
јим при су ством укра си ли зда ње товар нич ког 
ловач ког дома.

– Вели ко задо вољ ство нам је било да се 
дру жи мо са децом која су пока за ла изу зе тан 
труд и кре а тив ност у сли ка њу моти ва упра
во нашег ловач ког дома. Њихо ви ура мље ни 
радо ви, које ће покло ни ти лов ци ма, биће 
изло же ни у нашем ловач ком дому и кра си ти 
га до сле де ће ликов не коло ни је – изја вио је 
Пан тић.

Орга ни за тор ове лепе мани фе ста ци је је 
пећи нач ка Основ на шко ла „Сло бо дан Бајић 

Паја“, зајед но са под руч ном шко лом у Доњем 
Товар ни ку, а како је рекла Весна Луко вић, 
настав ни ца ликов ног, иде ја је поте кла упра
во из чиње ни це да у пећи нач кој општи ни 
посто ји вели ки број тален то ва не деце.

– Тема ове годи не је Радост живо та, с тим 
што деца овде радост живо та осе ћа ју у овом 
див ном амби јен ту Ловач ког дома. Деца тех
ни ком аква ре ла сли ка ју моти ве из дво ри шта, 
а ми смо реши ли да радо ве са ове ликов не 
коло ни је ура ми мо и покло ни мо Ловач ком 
дому као нашим дома ћи ни ма. Надам се да 
ћемо се дру жи ти и наред не годи не и да ће 
ово поста ти јед на лепа тра ди ци ја за нашу 
општи ну – рекла је Луко вић.

Током дво сат ног дру же ња уче сни ка Ликов
не коло ни је, дво ри ште Ловач ког дома кра си
ла је и изло жба чла ни ца товар нич ког Удру
же ња жена Сун чев цвет, које су на више 
штан до ва изло жи ле сво је радо ве посве ће не 
исто ри ји и тра ди ци ји Сре ма, али и при пре
ми ле штру длу с маком за све уче сни ке коло
ни је, а у знак захвал но сти за послу же ње и 
лепу изло жбу уче сни ци коло ни је су покло
ни ле Удру же њу радо ве са про шло го ди шње 
коло ни је.

На кра ју дру ге деч је ликов не коло ни је 
награ ђе ни су нај кре а тив ни ји и нај сна ла жљи
ви ји уче ни ци: Бојан Јова но вић из Субо ти шта, 
Мила на Тома со вић из Шима но ва ца, Бра ни
сла ва Ђури чић из Купи но ва, Мари ја Нај ић 
из Пећи на ца, Сара Ста но је вић из Пећи на
ца, Неве на Игња то вић из Доњег Товар ни ка и 
Иво на Васо вић из Пећи на ца.

Детаљсаколоније
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Курзовинафест

У духу јесе ни и тра ди ци
је Сре ма, у субо ту, 6. 
окто бра, је Ога ру у дво

ри шту Аксен ти је вог кућер
ка одр жа на мани фе ста ци ја 
Кур зо ви на фест, дру га по 
реду, у орга ни за ци ји Тури
стич ке орга ни за ци је општи не 
Пећин ци, а под покро ви тељ
ством Општи не Пећин ци и 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за пољо при вре ду, шумар
ство и водо при вре ду.

Мани фе ста ци ју посве ће
ну куку ру зу и куку ру зо ви ни, 
одно сно кур зо ви ни како кажу 
Срем ци, отво рио је Зоран 
Вој кић, заме ник пред сед ни
ка општи не Пећин ци, који 
се том при ли ком захва лио 
Тури стич кој орган за ци ји на 
орга ни зо ва њу ова кве мани
фе ста ци је, као и сви ма који 
су помо гли да дру ги Кур зо ви
на фест зажи ви у Ога ру.

– Пећи нач ка локал на 
само у пра ва увек ће подр жа
ти ова кве мани фе ста ци је, 
које на један тра ди ци о на лан 
начин пред ста вља ју нашу 
општи ну и које за циљ има ју, 
не само очу ва ње тра ди ци је 
и кул ту ре нашег кра ја, него 
и допри но се раз во ју тури
стич ке посе те нашој општи
ни. Желим да се захва лим 
сви ма који су уче ство ва ли 
у орга ни за ци ји Кур зо ви на 
феста, свим изла га чи ма и 
спон зо ри ма, као и свим посе
ти о ци ма који су сво јим при
су ством уве ли ча ли ову мани
фе ста ци ју – рекао је Вој кић.

Дво ри ште Аксен ти је
вог кућер ка било је пре пу
но изла га ча и посе ти о ца, а 
како нам је рекла дирек тор
ка Тури стич ке орга ни за ци је 
Љуби ца Бошко вић број је 
пре ма шио њихо ва оче ки ва
ња.

– Изу зет но смо задо вољ

ни што је наш дру ги Кур зо
ви на фест наи шао на ова
кав одзив, како изла га ча и 
спон зо ра тако и посе ти ла ца. 
Успе ли смо да реа ли зу је мо 
све што смо пла ни ра ли, раз
не интер ак тив не садр жа је, 
кул тур нозабав ни про грам, 
зани мљи ва так ми че ња и 
инте ре сант на послу же ња за 
посе ти о це. Потру ди ли смо се 
да увр сти мо садр жа је за све 
узра сте од седам до 77 годи
на и надам се да су сви ужи
ва ли. Са циљем него ва ња 
народ не тра ди ци је орга ни зо
ва ли смо так ми че ња у брзом 
руч ном кру ње њу кли па куку
ру за, пра вље њу нај ве ћег 
чар да ка од чока ња, као и у 
пома ло забо ра вље ној игри 
Мице на вели ком поли го ну, 
где су фигу ри це били кли по
ви куку ру за и тикве. Тако ђе, 
вели ку пажњу посе ти ла ца 
при ву кле су и две ради о ни
це  пусто ва ња вуне и шара
ња тикви, док су нај мла ђи 
били у при ли ци да ужи ва ју у 
вожњи фија ке ром – изја ви ла 
је Бошко вић.

Про грам дру гог Кур зо ви на 
феста запо чео је при год ним 
про гра мом уче ни ка Основ
не шко ле „Сло бо дан Бајић 
Паја“ из Ога ра, пола зни ка 
Пред школ ске уста но ве „Вла
да Обра до вић Каме ни“ тако
ђе из Ога ра и уче ни ка ОШ 
„Душан Вука со вић Дио ген“ 
из Купи но ва, а за фол клор ни 
део про гра ма били су заду
же ни чла но ви пећи нач ког 
Дру штва за него ва ње народ
не тра ди ци је.

Мани фе ста ци ју Кур зо ви на 
фест укра си ли су штан до ви 
17 удру же ња жена који су 
били пре пла вље ни тра ди ци
о нал ним срем ским кола чи ма 
на куку ру зо ви ни и пред ме ти
ма изра ђе ним од куку ру зо ви

не и куку ру за, тако да су се 
боје јесе ни лепо укло пи ле у 
шаре ни ло дво ри шта Аксен
ти је вог кућер ка.

Љиља на Јако вље вић 
пред сед ни ца Удру же ња 
жена Огар чан ке, које је било 
и суор га ни за тор мани фе ста
ци је, била је задо вољ на пре 
све га одзи вом при ја тељ ских 
удру же ња жена.

– Дра го нам је што су нам 
се наше при ја те љи це из 
удру же ња жена из Сре ма и 
Мачве ода зва ле и уве ли ча
ле ову нашу мани фе ста ци ју. 
Нада мо се да ћемо и у будућ
но сти има ти још више при ја
те ља и да ћемо бити добри 
гости и још бољи дома ћи ни – 
задо вољ но је изја ви ла Јако
вље вић.

Број ни посе ти о ци дру гог 
Кур зо ви на феста били 
у при ли ци и да се поча

сте тра ди ци о нал ним срем
ским слат ки ши ма укљу чу ју ћи 
и попу лар ни колач на куку ру
зо ви ни, а чла но ви ловач ког 
дру штва из Ога ра су за све 
уче сни ке при пре ми ли папри
каш за вече ру.

Међу изла га чи ма јуче су 
били и Мали подрум Ста
мен ко вић из Пећи на ца, 
дести ле ри ја Срп ска трој ка 
из Субо ти шта, Удру же ње 
пољо при вред ни ка општи
не Пећин ци, пред став ни ци 
НС семе на, Ста ра кор па из 
Косје ри ћа и про из во ђа чи 
меда из Ога ра Радо ше вић, 
а мани фе ста ци ју су подр жа
ли и Ловач ко дру штво Огар, 
Дра ган Цве ти но вић, Горан 
Нико лић, Сла ви ша Лазић, 
Сини ша Обра до вић, Ина 
Бла го је вић, Милош Кова че
вић, Гаври ло Поп но ва ков, 
Мило ван Сте па но вић, Зоран 
Бог да но вић и план та жа јабу
ка Микро 3 из Ога ра.

Детаљсаманифестације

ДОНАЦИЈА

Информатички
кабинету
свакојшколи

Ком па ни ја Суно ко дони ра ла 
је 3. окто бра десет рачу на ра 
Општи ни Пећин ци, наме ње них 
обра зов ним уста но ва ма на 
њеној тери то ри ји. Дона ци ју, 
коју је уру чио Љуби ша Раден
ко вић, дирек тор ком па ни је 
Суно ко, у име пећи нач ке 
локал не само у пра ве при мио је 
пред сед ник општи не мр Жељ
ко Трбо вић, који се захва лио 
овој ком па ни ји и нагла сио да је 
ова дона ци ја део јед не шире 
акци је, која за циљ има да сва
ка шко ла у пећи нач кој општи ни 
доби је инфор ма тич ки каби нет.

– Оби ла зе ћи шко ле у нашој 
општи ни при ме ти ли смо да им 
недо ста је рачу нар ска опре ма, 
што је у дана шње вре ме недо
пу сти во. Сто га смо покре ну ли 
акци ју која за циљ има да сва
ка шко ла у нашој општи ни 
доби је ква ли тет но опре мљен 
инфор ма тич ки каби нет са 20 
рачу на ра, на који ма ће наши 

уче ни ци моћи да се инфор ма
тич ки обра зу ју. Обра ти ли смо 
се при вред ним субјек ти ма који 
послу ју на тери то ри ји наше 
општи не и наи шли на добар 
одзив дру штве но одго вор них 
ком па ни ја и пред у зе ћа, који су 
до сада дони ра ли укуп но 146 
рачу на ра. У нашој општи ни 
шко ла посто ји у сва ком од 15 
насе ља, што зна чи да смо до 
сада при ку пи ли поло ви ну од 
укуп но 300 рачу на ра, коли ко је 
потреб но да би сва ка шко ла 
доби ла инфор ма тич ки каби нет. 
Акци ја се наста вља и ја се 
надам да ћемо до кра ја годи не 
успе ти да при ку пи мо свих 300 
рачу на ра. Са ком па ни јом 
Суно ко, која послу је у Пећин
ци ма, има мо одлич ну сарад њу 
и захва лан сам им што су пре
по зна ли зна чај ове акци је и 
подр жа ли је – рекао је пред
сед ник Трбо вић.

Љуби ша Раден ко вић је изја
вио да је ком па ни ји Суно ко 
задо вољ ство што је у при ли ци 
да јед ном ова квом дона ци јом, 
вред ном 650.000 дина ра, 
помог не обра зо ва ње мла дих 
на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не.
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ТАМАРАДРАГИЧЕВИЋ,ГЛУМИЦА

Требанаћивременазадобру
књигуипозоришнупредставу
Тама ра Дра ги че вић при па да мла

дој гене ра ци ји наших глу ма
ца, која је вели ку попу лар ност 

сте кла још на Ака де ми ји, игра ју ћи у 
позна том сери ја лу и фил мо ви ма Мон
те ви део, али и Мири су липа на Бал ка
ну и Вој ној ака де ми ји. Често глу ми са 
коле га ма из кла се про фе со ра Дра га на 
Петро ви ћа Пеле та од којих је доста 
њих попу лар ност, као и Тама ра, сте
кло упра во у про јек ту о нашим фуд ба
ле ри ма на првом свет ском првен ству 
у Мон те ви деу. Тама ра је и стал на чла
ни ца ансам бла Ате љеа 212, а виде ли 
смо да добро пева и игра у сери ја лу 
Тво је лице зву чи позна то.

Рум ска публи ка је има ла при ли ке 
да је недав но види у новој пред ста ви 
матич ног позо ри шта Ноћ на стра жа.

МНовине: Тамара,вишепутасте
гостовали у Руми. Каква је румска
публика?
Тамара Драгичевић: Див но је, ово 

је јед на од већих сала у којој игра
мо на нашим госто ва њи ма по Срби ји. 
Воли мо да игра мо за пуну салу и пуно 
публи ке, буде то дру га чи ји осе ћај, иста 
је то пред ста ва и енер ги ја, али и публи
ка доне се нову енер ги ју, тако да је било 
див но. Публи ка је сјај но реа го ва ла, на 
кра ју смо доби ли ова ци је и ста ја ње 
публи ке, то је баш лепо виде ти.

Често гостујете и путујете по
Србији, како Вам се чини ситуаци-
јаукултуриимајућиувидусвеове
ријалити програме на бројним ТВ
каналима,каоиполемикеокотога?

– И ја сма трам да је ситу а ци ја на 
гло бал ном нивоу про бле ма тич на, када 
је тај ТВ про грам у пита њу и шта нам 
се нуди. Мислим и да се нека ко публи
ка пот це њу је и да се то наме ће, а онда 
се иде са тим да то публи ка воли да 
гле да. Публи ка гле да оно што им се 
пону ди, а када је нешто добро и ква
ли тет но, ја мислим да би то публи ка 
гле да ла. Мислим да је боља ситу а ци
ја у кру гу позо ри шта, ми смо у доди
ру са позо ри шном публи ком и ту нема 
про бле ма. Ствар но се оду ше вим када 
видим, да је пуна сала, да људи жељ
но чека ју пред ста ве које им дола зе и 
то је див но. Мислим да чак буду пуни је 
сале, јер људи оче ку ју та госто ва ња. 
У Бео гра ду има публи ке, али пошто је 
више про гра ма и позо ри шта, нису увек 
пуне сале, али надам се да ће бити 
боље, тре ба на томе ради ти и бори ти 
се за то.

Чиниседасадакњигечитајусамо
професори књижевности, књи-

жевни критичари и глумци који се
спремају за улоге, а млади људи
свемање. Такође, с обзиромна то
да долазите у додир са значајним
делима наше и светске књижевно-
сти,далитоутичеинанекеваше
животнеставовеимождаихмења?

– Мења, нарав но, нека ко те опле
ме ни и обо га ти и при ја за душу. Тре
ба заи ста чита ти, ми смо у доди ру 
са лите ра ту ром и разним драм ским 
дели ма, кроз позо ри ште, фил мо ве, ту 
су и ста ри и нови кома ди, дра ме које 
су писа не дав но, пуно чита мо и зна
мо доста кома да. Мислим да људи 
који се не баве глу мом не тре ба то 
све да зна ју, али тре ба да чита ју. Све 
се нека ко изме ни ло, све је доступ но 
данас, на жалост сви ми дође мо у 
ситу а ци ју да, када смо код куће, пре 
смо на теле фо ну него да отво ри мо 
неку књи гу и иско ри сти мо сатдва 
сло бод ног вре ме на да про чи та мо 

педе се так стра ни ца неке књи ге. Брзо 
се живи, људи нема ју вре ме на и ти 
теле фо ни нас уни шта ва ју. Мислим да 
је позо ри ште спас, добри фил мо ви, 
добре пред ста ве и да људи тре ба да 
одво је бар неко вре ме и оду у позо ри
ште и погле да ју неку добру пред ста ву.

Ви сте стална чланица Атељеа
212. Колико је то битно имајући у
видуситуацијуу културиусмислу
неке сигурности за младу глумицу
која има своју породицу и којој је
исупругглумац.Свечешћеисами
глумци раде неке своје пројекте и
представеигостујупоСрбији.

– За ова кве про јек те се више опре
де љу ју глум ци који не доби ју при ли ку 
да игра ју у позо ри шту, а желе ли би то. 
Све чешће се виде неке при ват не про
дук ци је које пру жа ју више могућ но сти 
за госто ва ња по Срби ји, што је добро 
због публи ке. Ја сам ради ла и волим 

M NOVINE :

ТамараДрагичевић
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да радим такве пред ста ве са мени бли
ским коле га ма и при ја те љи ма, људи ма 
са кла се са који ма се и при ват но дру
жим. Ради ли смо тако пар неких пред
ста ва, али не мно го, баш зато што сам 
стал ни члан Ате љеа 212 и играм тамо 
доста пред ста ва, тако да немам баш 
пуно сло бод них тер ми на за то. Виде
ће мо, никад се не зна.

Поред глуме, випеватеииграте.
У музичком серијалу „Твоје лице
звучи познато“ добили сте изузет-
но добре критике. Постоји ли још
таконештоуплануилићесетајдар
више исказивати у представама,
каоштоједеломиова?

– То је био тај тре ну так који сам иско
ри сти ла, дра го ми је што сам била део 
тога. Никад се не зна каква нас пону да 
негде чека тамо иза ћошка. Не кажем 
да не бих у тако нечем уче ство ва ла, 
али за сада нема ништа у наја ви тог 
типа. Сери је, позо ри ште, то је сада 
акту ел но.

Где ће ускоро публика моћи да
Васпоновогледа,кадајеТВупита-
њу?Дакажемодаиупозориштуи
наТВчестоглумитесаколегамаиз
класекојејеводиоДраганПетровић
Пеле,доставасјенапредовало,сте-
клозначајнупопуларност.

 – Кре ће еми то ва ње четвр те сезо не 
попу лар не сери је Вој на ака де ми ја, а 
гле да ће ме и у сери ји Жиго са ни у реке
ту, која кре ће на јесен.

Нас пар, дру штво са кла се, је и у 
тим сери ја ма зајед но, тако да се често 
покло пи да сам зајед но са неким од 
мојих „кла си ћа“ у про јек ти ма.

С.Џакула

ТамараДрагичевићупредстави
Ноћнастража/фотоЛ.Јергић/

ИЗЛОЖБАУМУЗЕЈУСРЕМА

Дипломатскиодноси
АмерикеиСрбије

Музеј Сре ма је про шлог четврт
ка, 4. окто бра, био дома ћин на 
отва ра њу изло жбе о дипло

мат ским и кул тур ним одно си ма САД и 
Срби је од 1918. до 2018. годи не, ауто
ра Боре Дими три је ви ћа и Мила ди на 
Мило ше ви ћа. Том при ли ком, више 
гене ра ци ја Митров ча на, од нај мла ђих, 
до оних нај ста ри јих, могло је да види 
фото ко пи је број них доку ме на та који 
све до че о дуго го ди шњој сарад њи ове 
две земље. 

Пре ма речи ма коа у то ра изло жбе, 
Мила ди на Мило ше ви ћа, посеб но је 
зани мљи во што је сарад њу Срби је 
и САД карак те ри са ла исто вре ме на 
сарад ња два раз ли чи та дру штве на 
уре ђе ња. 

– Век којим се ова изло жба бави 
обе ле жи ла су два свет ска рата, током 
којих су вла да ли јаки саве знич ки одно
си Срби је и САД, али и два раз ли чи
та дру штве на уре ђе ња. Одно си две 

земље су били обо га ће ни и због људ
ске везе изме ђу Аме ри ка на ца и Срба, 
да не гово ри мо о нашим вели ка ни ма 
који су обо га ти ли Аме ри ку, као што 
су Нико ла Тесла или Михај ло Пупин, 
као и Аме ри кан ци ма, који су ради ли 
све што су могли да помог ну Срби ји – 
рекао је Мило ше вић. 

Дирек тор Музе ја Сре ма, Саша Буга
џи ја, изра зио је задо вољ ство отва
ра њем ове изло жбе и ука зао на њен 
зна чај. 

– Изло жба Сто годи на аме рич ке 
дипло ма ти је у Срби ји пред ста вља 
тему која може да заин три ги ра наше 
сугра ђа не, како оне нај мла ђе, тако и 
ста ри је. Врло је еду ка тив на, а биће 
доступ на у вели кој сали нашег Музе ја 
и тра ја ће све до кра ја окто бра. Пози
вам све Митров ча не и  гра ђа не оста
лих места, да дођу и погле да ју ову 
зани мљи ву изло жбу – рекао је Саша 
Буга џи ја.  Н.Милошевић

Детаљсаизложбе

Послед њи сеп тем бар ски дан у Сур
ду ку био је у зна ку коњич ког спор та и 
сада већ тра ди ци о нал не 25. по реду 
Фија ке ри ја де која се одр жа ла на ста
ди о ну Фуд бал ског клу ба Борав у орга
ни за ци ји Коњич ког клу ба Кон вер за но, 
под покро ви тељ ством општи не Ста ра 
Пазо ва. Коњи из 45 клу бо ва так ми чи
ли су се у кате го ри ја ма дво прег и 
четво ро прег на капи је на 1.500 мета ра 
који су у овој годи ни на фија ке ри ја да
ма широм Срби је осво ји ли нај ве ћи 
број пое на. Отво ре но Прве ство Срби је 

у вожњи парад них коњич ких запре га 
оку пи ло је љуби те ље коњич ког спор та 
на фуд бал ском ста ди о ну у Сур ду ку. 
Фија ке ри ја да у Сур ду ку од ове годи не 
мани фе ста ци ја је од општин ског зна
ча ја и орга ни зу је се под покро ви тељ
ством општи не Ста ра Пазо ва, а у бога
том кул тур но – умет нич ком про гра му 
посе ти о ци и уче сни ци ужи ва ли су у 
народ ној тра ди ци ји, там бу ра шкој 
музи ци и насту пу мажо рет ки ња, док су 
у реви јал ном делу насту пи ли коњи у 
дво реп гу и пето пре гу.

СУРДУК

Одржана25.Фијакеријада
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У при су ству вели ког 
бро ја стра нач ких акти
ви ста, сим па ти зе ра и 

гости ју, у Мачван ској Митро
ви ци у објек ту „Радо сни ца“ 
у четвр так 4. окто бра, све
ча но је обе ле же на десе
то го ди шњи ца фор ми ра ња 
митро вач ког одбо ра Срп ске 
напред не стран ке. Гости 

на све ча но сти су били пот
пред сед ник СНС Милош 
Вуче вић, члан Пред сед ни
штва СНС Дамир Зобе ни ца, 
Андреј Вучић као и висо ко 
пози ци о ни ра ни функ ци о
не ри стран ке, међу који ма 
Дми тар Ста ни шић, Милан 
Кова че вић, као и мно ги дру
ги чла но ви стран ке, који 

врше одго вор не функ ци
је у Гра ду, дирек то ри јав
них пред у зе ћа и уста но ва и 
начел ни ци град ских упра ва.

Члан Пред сед ни штва 
СНС и пове ре ник Град ског 
одбо ра у Срем ској Митро ви
ци Бра ни слав Неди мо вић, 
том при ли ком поде лио је 
захвал ни це пред став ни ци

ма месних одбо ра СНС из 
свих села и град ских месних 
зајед ни ца, напо ми њу ћи 
да без добре орга ни за ци
је стран ке и људи, нема ни 
резул та та. 

Пот пред сед ник СНС 
Милош Вуче вић је рекао, 
да је ово при ли ка да се сви 
чла но ви при се те поче та ка.

МАЧВАНСКАМИТРОВИЦА

Обележено10годинапостојања
Српскенапреднестранке
уСремскојМитровици

БраниславНедимовић МилошВучевић
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– При се ти мо се поче та
ка наше стран ке, како се 
ника да нисмо сти де ли овог 
наро да, како смо увек има
ли визи ју сна жне и бога те, 
суве ре не Срби је. Мно ги су 
на почет ку били скеп тич ни. 
И тада када смо били на 
почет ку, никад нисмо бежа
ли ни од јед них избо ра. Увек 
смо изла зи ли, побе ђи ва ли, 
губи ли и из пора за изла зи
ли јачи. Наша сре ћа је што 
је Алек сан дар Вучић имао 
визи ју, шта зна чи шири на 
јед не стран ке. Ово је стран
ка отво ре них вра та. Радом 
смо сте кли пове ре ње гра
ђа на које смо стал но про ве
ра ва ли и оно је бива ло све 
јаче и веће. Изла зи ли смо 
на избо ре и када није било 
поли тич ке логи ке, када је 
пред сед ник Вучић доно сио 
нај те же одлу ке за држа ву, 
ми смо и тада изла зи ли и 
побе ђи ва ли са још већом 
раз ли ком. Побе ђи ва ли смо 
зато што смо уз народ и са 
наро дом, рекао је Милош 
Вуче вић и наја вио цен трал

ну про сла ву у Кра ље ву, на 
којој ће Алек сан дар Вучић 
пред ста ви ти про грам за 
наред них десет годи на.

Бра ни слав Неди мо вић се 
запи тао да ли је неко пре 10 
годи на могао да поми сли да 
ће све изгле да ти ова ко.

– Неки јесу, неки нису. 
Овде су људи који су мно
го дали за ову стран ку. Сви 
су овде зато што желе свом 

гра ду и држа ви добро. Без 
добре орга ни за ци је и рада 
стран ке, успе си нису могу
ћи. Наши чла но ви се боре 
за сва ки глас, у Беше но ву, 
Рачи, Ман ђе ло су, Лаћар ку... 
Све што смо обе ћа ли, ми 
смо и ура ди ли. Под во жњак, 
ено га сто ји и сви су забо ра
ви ли како су чека ли по сат 
вре ме на да воз про ђе. Град
ски базен, мука је само да 

ли је тем пе ра ту ра 26 или 28 
сте пе ни. Пут кроз Лаћа рак 
смо ура ди ли и то је вели ка 
ствар. Дово ди мо инве сти
то ре не само у град него и 
у митро вач ка села. Али, ми 
не може мо ста ти. Нас тек 
чека ју пра ви иза зо ви. А те 
иза зо ве не може мо реши
ти без људи и орга ни за ци је. 
Мора мо бити сви јед но, јер 
иду тешка вре ме на за нас и 
за нашег пред сед ни ка Алек
сан дра Вучи ћа и тре ба нам 
вели ка подр шка, рекао је 
Неди мо вић.

Он се захва лио акти ви
сти ма стран ке на пре да ном 
раду, без којег не би било ни 
успе ха.

Члан Пред сед ни штва 
СНС Дамир Зобе ни ца је 
изја вио, да ће читав окто бар 
бити у зна ку обе ле жа ва ња 
десе то го ди шњи це стран ке. 

– Ово је леп повод да се 
захва ли мо људи ма који 
раде на тере ну и који су 
допри не ли да СНС буде на 
вла сти већ шест годи на. 
Ми, који смо чла но ви стран
ке од почет ка смо апсо лут
но веро ва ли да може мо да 
про ме ни мо неке ства ри у 
Срби ји. Али, да ће Алек сан
дар Вучић поста ти нај у ти
цај ни ји поли ти чар, не само 
у Срби ји него и у реги о ну, то 
је нешто што нисмо могли 
да оче ку је мо. Ја сам пре за
до во љан орга ни за ци јом и 
радом стран ке, пого то во у 
Вој во ди ни. Наша стран ка је 
на вла сти у свих 45 локал
них само у пра ва у Вој во ди
ни, и то нико до сада није 
успео. Нема мо наме ру да 
мења мо пози ци ју и наста ви
ће мо да ради мо све оно што 
је добро за Срби ју и ја веру
јем да ће гра ђа ни и у будућ
но сти има ти пове ре ња у 
нас, закљу чио је Зобе ни ца.

С.Ц.

ДамирЗобеница

Гостинасвечаности

РанкоТривуновићпримазахвалницу
испредМесногодбораМанђелосБраниславНедимовићиМиланКовачевић
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КАФАНЕИЉУДИ

Једнасликапијачнекафане

Сва ко ко је бар јед ном про шао 
пија цом у Срем ској Митро ви ци, 
морао је, бар кра јич ком ока, али 

и ува, при ме ти ти шаре ни ло при зо ра 
и речи које изби ја из неко ли ко спе ци
фич них лока ла покрај тезги са зеле ни
шем. Начич ка не јед на до дру ге, сва ка 
са по чети рипет сто ло ва и коно ба ри
ца ма, које се, ваљ да по пра ви лу зову 
Ружа, пијач не кафа не сте ци ште су 
локал них, исто тако пијач них, бое ма и 
фило зо фа. 

Оно што чове ку посеб но упад не у 
очи је број кален да ра ока че них по 
зиду кафа не. Има ту и оних цркве них, 
и Тита, и Дра же и Рале та гене ра ла. 
Лам пе ри ја на зиду до пола, а пића се 
`ладе у рас хлад ној витри ни (а не као 
тамо у оној кафа ни пре ма Радин ци ма 
где `ладе пиво у замр зи ва чу сан ду ча
ру), која, иако пола века ста ра, и даље 
има сво ју функ ци ју. 

И док у поза ди ни лага но пичи тужни 
мелос Љубе Али чи ћа, из ћошка се чује 
пла то нов ска рас пра ва о држа ви, коју 
локал ни Сократ води са сво јим полу
од сут ним саго вор ни ком. 

– Слу шај при ја те љу, ја да ти кажем. 

Нема народ `леба да једе, а неће, бре, 
нико ни да ради. У оно вре ме...  – при
ча Сократ, рад ник (или можда није?), 
стал но под се ћа ју ћи саго вор ни ка да 
га слу ша, јер, нека ко, изге да да човек 
када га ухва ти гас стал но има осе ћај 
да га нико не слу ша. Честа је то поја
ва, па се зато у гото во сва кој бир ти ји 
из неког при крај ка чује то чуве но Слу
шај ме!

Седиш тако у свом ћошку, пујуц каш 
сво је пиће, кад негде око под не, зачу је 
се нека дре ка са вра та. Па где си ти 
мени Ружо? – Ево насу ла себи јед ну 
чаши цу, душу да одмо рим, одго ва ра 
она и пита: Нећеш раки ји цу? – А, јок, 
данас чашу воде, одго ва ра галам џи ја 
са вра та. – Нека, боље тако, него к`о 
онај синоћ да ми се скљо каш овде. 
Пао, буда ла, и гла ву раз био. Ај` што је 
гла ву, него ми све по кафа ни поло ми, 
наста вља Ружа раз го вор, који се пола
ко, у неком свом ћошку, ста па са зву ци
ма: Не дирај оног чове ка за сто лом...
Нарав но, уз чаши цу раки је, коју грла ти 
гост овог пута није одбио.

Када човек седи у пијач ној кафа ни 
у току пре по дне ва, ствар но може да 

види и чује сва шта, али нај ја чи ути
сак на њега сигур но оста вља тре ну так 
када схва ти да сва ка од ових кафа на 
има сво је стал не госте. То су људи који 
су ту сва ки дан. Не, не иду они сва ки 
дан на пија цу да би купи ли намир ни
це, гаће, сун ђе ре и оста ло. Они су ту 
баш због кафа не и у њој су поста ли 
инвен тар. Пита ње је и да ли неко од 
ових људи ради, јер у пијач ном кафан
ском амби јен ту про во де по цео дан. 
Сва ки дан. А и шта ће им посао? Раки
ји ца 50 дина ра, па и соци ја ла може то 
да покри је. Јебеш га, фило зо фи ја као 
нау ка и није нешто про фи та бил на. 

И тако, око под не, већи део еки
пе уста је да про тег не ноге по пија ци, 
чисто да види кога има, док наша Ружа 
оста је сама, са јед ним од ста ри јих 
фило зо фа који, очи то, посе ду је искон
ску мудрост, па је тако као ство рен да 
уде ли савет. Ружа, која је у овом слу ча
ју мла ђа, при ча сво ју при чу локал ном 
мудра цу.

– Е, шта ти је живот. Знаш ли ти шта 
је мени Љуби ша (да га тако назо ве мо) 
ура дио. `Ајде што ме варао, што се 
вукао око ло, него није ни човек испао. 

Не,неидуонисвакиданнапијацудабикупилинамирнице,гаће,сун-
ђереиостало.Онисутубашзбогкафанеиуњојсупосталиинвентар
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Па могао је бар да ми каже – жали се 
Ружа, док мудрац зами шље ног погле
да, наги њу ћи фла шу, пре сло жив ши 
мисли у сво јој гла ви, јед но став но одго
во ри: Јеби га...Пи*ка му мате ри на. 
Чуд но коли ко мно го може да ста не у 
тако мало речи. 

Након крат ког штра па ци рун га, у 
кафа ну се лага но вра ћа фило
зоф ска еки па, један по један. 

Сва ко поно во зау зи ма сво је место. 
Када уђеш, про сто имаш осе ћај да су 
сва места резер ви са на, а код чове ка 
се ства ра осе ћај као да је упао у нечи
ју кућу. И погле ди уку ћа на најед ном 
поста ју збу ње ни, а кад сед неш, стал
но имаш осе ћај да те неко посма тра и 
пра ти сва ки твој корак. Ипак си ти ту 
стра нац, непо знат. 

Међу гости ма (или дома ћи ни ма?) 
није само мушка еки па. Свра ти ту и 
поне ка госпо ђа, она ко, касни јих сред
њих годи на. Она неће нару чи ти раки
ји цу или пиво, него кафи цу и чашу 
`ладне воде, охла ђе не у фла ши од 
Фан те. И, иако се у почет ку тако не 
чини, она ипак није непо зна та локал
ној еки пи. И она је њен део, и сви се 
добро позна ју. 

Након њеног одла ска, негде око три 
попод не, када се и пијач ни дан завр
ша ва, локал на еки па фило зо фа и 
даље оста је у кафа ни, све негде до 
поно ћи, када Ружа почи ње да је рас
те ру је јер, и она има душу, па би могла 
да одмо ри. Ипак, за њих то и није нека 
ште та. Већ сутра, око 7:00, пола ко се 
оку пља иста еки па, на истом месту и 
науч на три би на поно во може да поч не.

Н.Милошевић

УЖАСУВРДНИКУ

Подводиоћерку
ометенууразвоју
При пад ни ци Поли

циј ске упра ве у 
Срем ској Митро

ви ци, ухап си ли су Имра 
Л. (64) из Врд ни ка, због 
осно ва не сум ње да је 
напра вио кри вич но дело 
трго ви на људи ма. Он се 
тере ти да је током ове 
годи не под во дио, сво ју  
оме те ну у раз во ју ћер ку 
Мир ја ну (26), позна ни
ци ма. Поред оца, у овој 
акци ји ухап ше ни су и М. 
С. (66), В. М. (74), В. А. 
(78) и М. Б. (69), сви из 
Врд ни ка, због посто ја ња 
осно ва не сум ње да су 
извр ши ли кри вич но дело 
обљу ба над немоћ ним лицем, које 
су сек су ал но иско ри шћа ва ли у ста
ну Мир ја ни ног оца, подру му згра де 
и напу ште ном мага ци ну. Код осум
њи че ног М. С. су чак у теле фо ну 
про на ђе не фото гра фи је обна же не 
девој ке. Сви осум њи че ни су, након 
про ве де них 48 сати у при тво ру, 
уз кри вич ну при ја ву, саслу ша ни  у 
Тужи ла штву. 

Из ста на у Желе знич кој ули ци у 
овом бањ ском месту Врд ник, зад
њих десе так дана нису се чули ника
кви кри ци и цика, што је како при ча
ју ком ши је згра де било уоби ча је но. 
Мир ја на је од 27. сеп тем бра изме
ште на  из ове поро ди це, али чак ни 
њена мај ка не зна где, од тада није 
је ни виде ла ни чула.

 Она је у поли ци ји испри ча ла да 
су јој дава ли паре, а онда сек су ал
но иско ри сти ли. Ја сам зна ла за то, 
страх ме је био само да не затруд ни. 
Мир ја на би прво тра жи ла паре од 
оца, а кад јој он не би дао, тра жи ла 
би од дру гих који су је тако иско ри
шћа ва ли. Нисам ја ту ништа могла 
 гово ри у поро дич ном ста ну, за наш 
лист Весна Л. мај ка оште ће не девој
ке.

На наше пита ње где јој је супруг 

Имре, каже да га је поли ци ја при тво
ри ла 4. окто бра у касним попо днев
ним сати ма, али да не зна зашто. 
Она неги ра да је њен супруг под во
дио сво ју ћер ку, већ да је она сама 
добро вољ но при ста ја ла на секс због 
нов ца.

– Ми живи мо од супру го ве пен зи
је која месеч но изно си 17.000 дина
ра, оста лих при хо да нема мо. Нисмо 
кори сни ци Цен тра за соци јал ни рад, 
а ни за ћер ку ништа не доби ја мо, 
иако је она боле сна – твр ди Весна.

За Имра, који је нека да радио као 
машинбра вар у врд нич кој фир ми 
Фадап, кажу да је склон алко хо лу, те 
да их ова вест ни мало не чуди. Они 
су изне на ђе ни како држав ни орга ни 
нису и рани је реа го ва ли.

–  Она је често била са оцем у дру
штву, по пар ку и у дру штву ста ри јих 
осо ба. О томе се одав но спе ку ли са
ло да је он под во ди и узи ма паре, да 
би имао за алко хол. Да ли је то исти
на Тужи ла штво ће утвр ди ти – каже 
један од ком ши ја из ове згра де, који 
није желео да му име поми ње мо.

Пре ма нашем изво ру из поли ци је, 
отац је под во дио сво ју ћер ку, а затим 
би новац делио на пола са њом.

С.Костић

САОПШТЕЊАПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ

Недозвољенпрометакцизнихпроизвода
При пад ни ци Мини стар ства уну тра

шњих посло ва у Инђи ји су, при ли ком 
пре тре са викен ди це у око ли ни Инђи
је, про на шли и оду зе ли три клип не 
пум пе висо ког при ти ска за пре та ка ње 
гори ва, цистер ну запре ми не 1.000 
лита ра и 440 лита ра дизел гори ва. 

Због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело недо зво љен 
про мет акци зних про из во да, у сарад
њи са поре ском поли ци јом, про тив 
четр де сет сед мо го ди шњег вла сни ка 
викен ди це биће под не та кри вич на 
при ја ва, над ле жном тужи ла штву. 

Зградаукојојживижртва
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ЧОРТАНОВЦИ

Најпознатијеизлетиште
уинђијскојопштини
Чор та нов ци, нај по зна ти је изле ти

ште у општи ни Инђи ја, сме ште
но је на пади на ма Фру шке горе и 

део је Наци о нал ног пар ка Фру шка 
гора. Сео ско насе ље сме ште но је на 
самој оба ли Дуна ва, и поред при род
них вред но сти и лепо та, то је про стор 
богат и кул тур ноисто риј ским спо ме
ни ци ма: оста ци насе ља из нео ли та, 
оста ци рим ског утвр ђе ња, Све ти извор 
Сави нац на коме је бора вио Све ти 
Сава на свом путо ва њу до Ковиљ ског 
мана сти ра и Вила Стан ко вић  вила 
кра љев ског наме сни ка Раден ка Стан
ко ви ћа. 

Чор та нов ци има ју јед ну од нај леп
ших пла жа на овом делу тока Дуна ва, 
са атрак тив ним пешча ним спру до ви ма 
и остр ви ма, при род ним амби јен том 
Миха ље вач ке шуме, те се пре по ру чу је 
љуби те љи ма спор та и рекре а ци је  
актив ног одмо ра у при ро ди. С дру ге 
стра не, лева оба ла пред ста вља нетак
ну то шум ско про стран ство које је део 
Зашти ће не зоне при ро де „Ковиљ ско
петро ва ра дин ски рит“. При ли ком висо
ког водо ста ја, пло вид бом кроз нетак
ну ту при ро ду нека да шњег тока Дуна ва 
(рукав цем под нази вом Ста ри Дунав), 
може се сти ћи до мана сти ра Ковиљ. 

У Чор та но вач кој шуми се нала зе 
оста ци рим ског гра да Castra Her cu lis, 

чије су две тре ћи не стра да ле од кли
зи шта у деве том веку, тако да је на 
лока ци ји Рим ског утвр ђе ња остао 
мањи део, који се може виде ти голим 
оком. 

– У окви ру тих кула нала зи ла се 
дрве на кон струк ци ја, где се вој ска 
пења ла како би осмо три ла напа де 
непри ја те ља – при ча Живан Пашић, 
локал ни хро ни чар и дода је да је на 

Чортановци

Остациримскогградаучортановачкојшуми
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чита вом поте зу око утвр ђе ња иско па
но доста екс по на та у виду грн ча ри је и 
рим ских нов чи ћа.

Пре ма Паши ће вим речи ма, за оне 
који не зна ју за овај лока ли тет, пре 
неко ли ко годи на поста вље не су табле 
да се лак ше сна ђу.

– Поста вље не су табле са путо ка зи
ма, па сви тури сти, жељ ни шет ње 
кроз исто ри ју, могу да дођу и погле да
ју ста ру рим ску гра ђе ви ну. Ово јесте 
један од важних архе о ло шких и исто
риј ских лока ли те та, који све до чи о 
живо ту Римља на у овим кра је ви ма, а 
нео п ход но је да над ле жне инсти ту ци
је пре по зна ју зна чај ула га ња у ова ква 
и слич на места, којих несум њи во има 
широм Сре ма – исти че чор та но вач ки 
хро ни чар и нагла ша ва да нису само 
оста ци рим ског гра да оно што се може 
виде ти у шуми. Како каже, на пла жи је 
сни ман и део фил ма „Вар љи во лето 
1968.“

Мешта ни Чор та но ва ца посеб но су 
поно сни на Андри ју Андру Јови ћа, 
осни ва ча Олим пиј ског коми те та Срби
је и једи ног њего вог чла на „из пре ка“. 
Инже њер Јовић, као свет ски човек, 
био је вођа деле га ци је која је 1912. 
испо сло ва ла при јем срп ског клу ба у 
МОК и наступ на ОИ. Чика Андра је од 
пен зи о ни са ња до сво је смр ти живео у 
Чор та нов ци ма, а Пашић за њега каже 
да је био пошто ван, како у свом селу, 
тако и „код стра на ца“.

– Чика Андрин отац Лука, био је 
беле жник и одлу чио је да сина шко лу
је, па га је послао у Беч, где је завр
шио машин ски факул тет – обја шња ва 
Пашић и дода је:

– Када га је при вео кра ју и постао 
струч њак за желе зни цу, али и офи цир 

Аустро у гар ске вој ске, крат ко је слу
жбо вао у Бечу и Пешти. Убр зо пре ла
зи у Бео град, где сво ја зна ња и вешти
не ста вља на рас по ла га ње срп ском 
наро ду. Запо шља ва се у Мини стар
ству сао бра ћа ја, као савет ник мини
стра.

Андри ју Јови ћа нису мимо и шли ни 
бал кан ски, а ни Први свет ски рат, у 
који ма доби ја низ одли ко ва ња. Нај ве
ћа љубав, и поред све га, била му је 
спорт. Као сту дент, поред там бу ре, 
коју је лепо сви рао, посве тио се и 
фуд ба лу, а ни атле ти ка му није била 
стра на.

– Упра во у спор ту оста вио је нај ду
бље тра го ве. Када је, 1911. годи не, а 
где би даље него у кафа ни, познат ној 
Жене ви, осни ван Бео град ски спорт ски 

клуб  попу лар ни БСК, Андри ја је 
постао његов први, а касни је и дожи
вот ни пред сед ник. Како и не би, када 
је упра во он у Бео град донео прву 
пра ву фуд бал ску лоп ту и гар ни ту ру 
дре со ва – каже чор та но вач ки хро ни
чар и дода је:

– Нека да, у шали, кажем дру га ри ма 
из Бео гра да, да би још игра ли „тру ле 
коби ле”, да им ми Срем ци нисмо 
доне ли лоп ту. Није ни чудо што су га у 
Срп ском олим пиј ском клу бу, чији је 
један од осни ва ча био, анга жо ва ли 
када су кра јем 1911. годи не сазна ли 
за посто ја ње МОК и пошто су с том 
орга ни за ци јом „ухва ти ли везу”.

Филм ска рад ња се наста вља, а циљ 
је био да спор ти сти из Кра ље ви не 
Срби је уче ству ју на Олим пиј ским 
игра ма у Сток хол му сле де ће годи не, 
као и да бео град ски Клуб исто вре ме
но буде при мљен у Међу на род ни 
олим пиј ски коми тет. Налог за испла ту 
4.000 дина ра помо ћи клу бу пот пи сао 
је, запи са ли су хро ни ча ри, мини стар 
Нико ла Пашић. Деле га ци ји, на чијем 
је челу био пеша диј ски капе тан Све то
мир Ђукић, дирек тор Срп ског олим
пиј ског клу ба, струч ни вођа био је 
упра во Андра Јовић, иску сан, свет ски 
човек.

– На пут су кре ну ли 12. јуна 1912. 
годи не возом за Сток холм, испра ће ни 
са бео град ске ста ни це уз пуца ње 
пран ги ја. О томе коли ко је пут био 
успе шан и како се у ино стран ству 
добро сна шао, чика Андра, рани ји 
ста нов ник Беча и Пеште, нај бо ље све
до чи то што је добио захвал ни цу 
швед ског кра ља, за дово ђе ње деле га
ци је Срби је и спор ти ста на Олим пиј
ске игре – каже Пашић за крај. М.Ђ.

АндријаАндраЈовић,
оснивачОлимпијскогкомитета

ВилаСтанковић
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Велетрговина
иседмауметност Пише:

МаријаВукајловић

АРХИТЕКТУРАСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ:СТАРЕКУЋЕ,ПРИЧЕИСЕЋАЊА

За град, који је почет ком 20. века 
имао пре ко десет хиља да ста
нов ни ка, потре бе за свим врста

ма роба биле су вели ке. Богат ство 
кра ја, пово љан гео граф ски и еко ном
ски поло жај на гра ни ци две Царе ви не 
и пове ћан број ста нов ни ка, усло вио је 
раз вој инду стри је и трго ви не, пре све
га дрв не. Митро ви ца је, као ни јед но 
дру го место изме ђу Саве и Дуна ва, 
раз ви ла све фазе у обра ди дрве та 
од тран спор та, гра ђа ра, пила на, до 
фабри ка и пого на за хемиј ску пре ра
ду дрве та и финал ну про из вод њу. То 
је при ву кло један број стра них, бога
тих трго ва ца, пред у зет ни ка и инду
стри ја ла ца да ула жу сво ја сред ства 
у при вред ни раз вој гра да. Трго ви на 
дрве том била је раз ви је на у гра ду још 
у 18. веку, када је 19 дрвар ских трго ва
ца уво зи ло вели ку коли чи ну дрве та за 
огрев и гра ђу са бал кан ског тржи шта 
и тран спор то ва ло га даље за потре бе 
гра ђа на као и за извоз у све дело ве 
Аустроугар ске Монар хи је. 

Хајн рих Шмит сe у ове кра је ве досе
лио са гра ни ча ри ма из око ли не Беча и  
бавиo се трго ви ном. Његов син Нико
ла Шмит, веле тр го вац дрве том и гра
ђом, рођен је у Митро ви ци, а бавио 
се и пре во знич ким посло ви ма. Пре 
Дру гог свет ског рата имао је и до 150 

рад ни ка, које је испла ћи вао недељ но, 
имао сво је лађе и баге ре за оба вља
ње раз ли чи тих посло ва, а поред куће, 
гра ђа ру за скла ди ште ње дрве та и гра
ђе. Јед на од Нико ли них сестара се 
уда ла за Кова ча, вла сни ка ресто ра на 
Код Кова ча, који се нала зио код био
ско па, а дру га Мила, оста вља сву имо
ви ну и 1939. годи не одла зи у Бра зил 
са сино ви ма. Иако се упу ти ла у пот пу
ну неиз ве сност, успе ла је да се сна ђе, 
један од њених сино ва је док тор хеми
је, а дру ги се наста нио у Мин хе ну.

Пре ко пута нека да шњег пон тон
ског моста на Сави, у непо сред ној 
бли зи ни вели ке, данас кру жне рас кр
сни це, нала зи се кућа коју је Нико ла 
Шмит, како се веру је, сагра дио 1900. 
годи не. Кућа се нала зи поред ста рог 
жит ног мага ци навојар не, гра ђе ви не 
вели ких димен зи ја, која и данас доми
ни ра запад ним делом гра да  Ста
рим мостом. Гра ђе ви на је подиг ну та 
1774. годи не, за потре бе Петро ва ра
дин ског деве тог гра ни чар ског пука и 
пред ста вља један од рет ких сачу ва
них еко ном ских обје ка та гра ни чар
ске архи тек ту ре из осам на е стог века. 
Нала зи ла се у бли зи ни нека да шњег 
град ског при ста ни шта, где је била 
цари на пре ма тада шњој аустриј ско
тур ској гра ни ци. 

Прекопута
некадашњег

понтонскогмостана
Сави,унепосредној

близинивелике,данас
кружнераскрснице,
налазисекућакојује
НиколаШмит,какосе

верује,саградио
1900.године.Кућа
сеналазипоред
старогжитног

магацина-војарне,
грађевиневеликих
димензија,којаи
данасдоминира

западнимделомграда
-Стариммостом
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Поред соп стве не гра ђа ре, Шми то ви 
су сагра ди ли кућу, која ћe по про јек ту 
има ти пред ви ђен послов ни про стор, 
па је већ почет ком века посе до ва
ла трго вин ску рад њу мешо ви те робе 
на вели ко. Изло зи су има ли метал не 
ролет не и прво бит но су пра ти ли обли
ке про зор ских отво ра, који су у јед ној 
од касни јих адап та ци ја знат но про ши
ре ни. Гра ђе ви на пока зу је стил ска обе
леж ја на пре ла зу веко ва, видљи вих 
у тро дел ној поде ли фаса де са плит
ко изба че ним риза ли ти ма на боч ним 
дело ви ма, пила стри ма са коринт ским 
капи те ли ма и балу стра да ма у кров
ном вен цу. Упе ча тљи ви су тро у га о ни 
и луч ни пре ки ну ти заба ти, који нат кри
љу ју по два про зо ра, што се нала зи 
често у при ме ни архи тек ту ре послед
ње деце ни је 19. века. Већа сло бо да у 
ком би но ва њу архи тек тон ских обли ка 
нео ре не сан сног и нео ба рок ног поре
кла, сти ли за ци ја обли ка и изве сна 
аси ме три ја ода ју руку, нај ве ро ват
ни је дома ћег мај сто рагра ди те ља. 
Гра ђе на је по свим, већ уста ље ним 
стан дар ди ма за гра ђан ске куће, са 
тра ди ци о нал ном при ме ном тре ма са 
про зо ри ма до стро па, који се про сти ре 
целом дужи ном уну тра шњег кри ла, а 
сво јим димен зи ја ма обез бе ђу је вели ку 
про стор ну шири ну, која је одли ко ва ла 
само куће бога ти јих гра ђа на. 

У два навра та, кућа je при вре ме но 
сагра ђе ним беде ми ма, сачу ва на од 
попла ва, које су 1929. и 1932. годи не 
запре ти ле насе љу до самих град ских 
ули ца. Један број лађа за пре воз робе 
и баге ра је про пао пред Дру ги свет ски 
рат, па ће се Нико ла пот пу но посве ти
ти трго вин ској рад њи мешо ви те робе 
на вели ко, коју је држао у вла сти том 
лока лу све до сво је смр ти 1954. годи
не. Нико ла је био оже њен Кри сти
ном, из углед не митро вач ке поро ди це 
Лаза ре вић и има ли су сино ве, Јули ја 
и Слав ка. У роди тељ ској кући оста је 
Слав ко, наста вља ју ћи поро дич ну тра
ди ци ју бавље ња дрве том, са више го
ди шњим, дра го це ним иску ством, које 
је сте као у раду са оцем, па ће јед но 
вре ме бити на месту финан сиј ског 
дирек то ра Дрв ног ком би на та и 1. 
Новем бра. Непо сред но после рата, 
њего ва супру га Мара држи један од 
првих био ско па у гра ду, са модер
но уре ђе ном салом са 300 седи шта. 
Нажа лост, био скоп ће ради ти само 
пет годи на, до 1950. годи не, када ће 
услед град ње нове згра де Скуп шти не 
општи не, бити завр ше на ова крат ка 
фил мо фил ска епи зо да, коју је води ла 
јед на жена.

Коли ко је поро ди ца Шмит била 
имућ на, пока зу је пода так да Јули је 
1925. годи не, на сту ди ја ма меди ци не 
у Гра цу, доби ја од оца нови мер це дес. 
Јули је (19061973) се оже нио Илин ком 
(Каћан ски) из Србо бра на. Прво рад но 
место је нашла као про свет ни савет
ник при Обда ни шту, које се нала зи ло 
код Русин ске цркве. Илин ка је 1932. 
годи не била иза бра на за нај леп шу 
рад ни цу у про све ти, а нај ве ћи део 

свог рад ног века про ве ла је као учи
те љи ца у ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“. 
Слав ко се, као вете ри нар селио од 
Зему на, пре ко Новог Сада, до род
ног гра да. У Зему ну је упо знао сво
ју живот ну сапут ни цу Јеле ну, родом 
из Бава ни шта, која је била соци јал ни 
рад ник. Усту пив ши кућу сину Ники ци, 
почет ком седам де се тих, гра ди нову 
кућу у род ном гра ду у Срем ској ули
ци. У стру ци је напре до вао до репу
блич ког вете ри нар ског инспек то ра, а 
пен зи о ни сан је као савет ник мини стра 
за пољо при вре ду (2005). У поро ди ци 
Шми то вих посто ја ла је посеб на накло
ност пре ма позо ри шту и фил му. Брат 
Милош, који је у мла до сти био спор ти
ста, постао глу мац и радио је у Срп
ском народ ном позо ри шту у Новом 
Саду.

Ники ца (1941) је, као и његов стриц 
Јули је сту ди рао меди ци ну, али се као 
и он није њом бавио, већ је радио 
као секре тар шко ле и држао трго ви ну 
пре хра не у вла сти том лока лу. Мара 
је дожи ве ла дубо ку ста рост, а десет 
годи на након ње, уми ре и син Ники
ца. Супру га Јефи ми јаЈефа је сама 
пред у зе ла рено ви ра ње уну тра шњег 
дела куће, која је поче ла да пока зу
је тра го ве сво је ста ри не. Усле ди ла је 
поправ ка кро ва, заме на дотра ја лих 
боро вих про зор ских кри ла на тре му, 
ози дан оште ћен кров ни венац, ура ђен 
моле рај, офар ба на сто ла ри ја, па је 
кућа повра ти ла ста ри сјај. Обно вље ни 
про стра ни трем, са мно го све тла, даје 
посеб ну драж овој рас ко шној кући јед
ног митро вач ког веле тр гов ца прве 
поло ви не 20.века. 

Кроз читав век, про дав ни ца је без 
пре ки да ради ла мења ју ћи садр жа је, 
те је од веле тр го ви не, про стор изнајм
љи ван за кафа не. Јефа се са лако ћом 
још сећа свих заку па ца, који су после 
рата били у про сто ру који се нала зио 
на овом про мет ном месту. У заку пу 
је био: Маке до нац Ђор ђе Јова но вић, 
Срба Чет кар, про дав ни ца мотор них 
уља, бер бер ни ца (део инвен та ра у 
виду бер бер ског орма ри ћа све до чи о 
вре ме ну којег више нема), про дав ни
ца ста рог наме шта ја из ино стран ства. 
Нај ду же се задр жа ла кафа на Код Јан
ка, која је обе ле жи ла осам де се те, а 
Јан ко Лабаш је адап ти рао кафа ну и 
напра вио укра сну дрве ну гале ри ју, 
која кра си овај про стор до дана шњих 
дана. После кафа не отво ре на је трго
ви на пре хра ном Кова че вић и пека ра, 
а 2000.те пице ри ја Ђова ни, која је 
десет годи на ради ла у овом једин
стве ном про сто ру. Послед ња у низу је 
про дав ни ца наме шта ја Рдрим, која је 
про да ва ла дрве ну галан те ри ју и наме
штај по мери.

На тран зит ном путу, пре ма изла зу 
из гра да, у бли зи ни реке, на под јед на
кој уда ље но сти од цен тра и пери фе
ри је, кућа је тру дом сво јих вла сни ка, 
ком плет но обно вље на за послед њу 
деце ни ју и по, чиме пред ста вља доку
мент јед ног вре ме на запи са ног у сачу
ва ним зда њи ма на ули ца ма гра да.

Коликојепородица
Шмитбилаимућна,
показујеподатакда

Јулије1925.године,на
студијамамедицинеу
Грацу,добијаодоца
новимерцедес.Јулије
(1906-1973)сеоженио
Илинком(Каћански)
изСрбобрана.Прво
радноместојенашла

каопросветни
саветникпри

Обданишту,којесе
налазилокод
Русинскецркве

Крозчитаввек,
продавницајебез
прекидарадила

мењајућисадржаје,
тејеодвелетрговине,
просторизнајмљиван
закафане.Јефасе
салакоћомјошсећа
свихзакупаца,којису

послератабили
упросторукојисе
налазионаовом
прометномместу.
Узакупујебио:
Македонац

ЂорђеЈовановић,
СрбаЧеткар,

продавницамоторних
уља,берберница
(деоинвентарау
видуберберског
ормарићасведочи

овременукојегвише
нема),продавница
старогнамештајаиз

иностранства
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ОВАН: Оче ку ју вас 
раз ли чи те ком пли ка
ци је али то не тре ба 
да ути че на ваше рас

по ло же ње и на про фе си о нал ну 
кон цен тра ци ју. Одло жи те напор
не пре го во ре или оба ве зе које 
вас суви ше зама ра ју. Сачу вај те 
пози тив ну ори јен та ци ју и лепе 
мисли за осо бу која вас искре но 
зама ра ју. Важно је да осе ти те 
задо вољ ство и емо тив ну при хва
ће ност у нечи јем дру штву. 

БИК: Уко ли ко вас 
неко наго ва ра на 
послов но – финан сиј
ски иза зов или на 

зајед нич ку аван ту ру, добро раз
ми сли те о могу ћим после ди ца ма. 
Неко може да раз от кри је ваше 
тај не пла но ве, сто га не буди те 
наив ни или брзо пле ти. У сво јим 
љубав ним оче ки ва њи ма иде те за 
корак испред парт не ра. Ваша 
нетр пе љи вост делу је збу њу ју ће 
на воље ну осо бу.  

БЛИЗАНЦИ: Обра ти
те пажњу на раз ли чи
те инфор ма ци је на 
послов ној сце ни, како 

бисте оства ри ли про ши ре ни 
успех или нов ча ни доби так. Не 
буди те суви ше сит ни ча ви и зах
тев ни пре ма бли ским сарад ни ци
ма. Ужи вај те у разно вр сним и 
лепим ства ри ма које обо га ћу ју 
ваше живот но иску ство. Пока жи
те вели ко ду шност пре ма сво јој 
поро ди ци и бли ској осо би. 

РАК: Не допа да вам 
се нечи ја уло га или 
пона ша ње у послов
ним пре го во ри ма. 

Ипак, немој те дозво ли ти да неко 
од сарад ни ка у вама под сти че 
ниске стра сти или жељу за так
ми чар ском уло гом. Буди те мудри 
и уздр жа ни. Посто је одре ђе не 
ситу а ци је које тре ба избе га ва ти, 
јер емо тив но ривал ство увек 
оста вља и раз ли чи те после ди це. 

ЛАВ: Уко ли ко сте 
довољ но сна ла жљи
ви пред сарад ни ци ма 
оче ку ју вас пози тив ни 

резул та ти. Пока жи те сво јој око
ли ни да посе ду је те раз ли чи те 
спо соб но сти и да је ваша уло га 
ско ро неза мен љи ва у послов но 
финан сиј ским ком би на ци ја ма. 
Важно је да оста вља те запа же ни 
ути сак и да се о вама гово ри у 
неком допа дљи вом кон тек сту. 
Упо тре би те свој шарм и одго во
ри те на љубав ну пору ку.  

ДЕВИЦА: Оче ку је вас 
низ инте ре сант них 
сусре та, обра ти те 
пажњу на свој стил 

изра жа ва ња или на ути сак који 
оста вља те у дру штву сарад ни ка. 
Учи ни те све што је потреб но, да 
спо ји те лепо и угод но са прак тич
ним и кори сним. Воље на осо ба 
поне кад има вели ке зах те ве, али 
ви уме те да их испу ни те. Буди те 
довољ но машто ви ти и осми сли
те неку инте ре сант ну заба ву у 
дво је.  

ВАГА:Има те амби ци
о зне пла но ве и упор
но поку ша ва те да 
оства ри те сво је 

циље ве. Међу тим, ваш успех 
зави си од нечи јег ути ца ја. Нема 
раз ло га да се пона ша те суви ше 
наме тљи во у дру штву сарад ни
ка. Боље је да се опре де ли те за 
уме ре ни је  реше ње. Ула зак у 
неку забра ње ну зону или изне
над ни порив за љубав ном аван
ту ром може да вас раз о ча ра.

ШКОРПИЈА: У сусре
ту са сарад ни ци ма 
обра ти те пажњу на 
раз ли чи те дета ље 

или на неке скри ве не пору ке. 
При ку пи те све нео п ход не 
инфор ма ци је и раз ми сли те на 
који начин тре ба да намет не те 
сво је ста во ве, при томе немој те 
повре ди ти нечи је инте ре се. У 
одно су са воље ном осо бом, 
боље је да избе га ва те суче ља
ва ње или так ми чар ске уло ге које 
вас наво де на лоши је реше ње. 

СТРЕЛАЦ: На 
послов ној сце ни све 
има свој век тра ја ња 
али ви упор но инси

сти ра те на ства ри ма које су дав
но пре ва зи ђе не. У сусре ту са 
сарад ни ци ма уза луд но поку ша
ва те да про ме ни те нечи је 
мишље ње или пона ша ње. 
Воље на осо ба поку ша ва да вас 
оста ви у убе ђе њу како је све у 
нај бо љем реду, али ви наслу ћу
је те  нови про блем. 

ЈАРАЦ: Захва љу ју ћи 
добрим про це на ма 
оче ку је вас успех у 
пољу кому ни ка ци је 

или у послов ним пре го во ри ма: 
делу је те орга ни зо ва но у сва ком 
погле ду и уме те да намет не те 
сво је висо ке кри те ри ју ме пред 
сарад ни ци ма. Допа да вам се 
оно што је недо сти жно или осо
ба до које не допи ре ваш глас. 
На сре ћу увек посто ји добра 
заме на.

ВОДОЛИЈА: Не вре
ди да се изла же те 
вели ком мен тал ном 
напо ру или да се 

супрот ста вља те осо би, која ужи
ва добар глас и шири послов ни 
ути цај. Боље је да ризик пре пу
сти те дру ги ма и да избе га ва те 
сум њи ве послов но – финан сиј
ске пону де. Топле емо ци је увек 
делу ју леко ви то, сто га задр жи те 
сво ју пажњу на воље ној осо би. 

РИБЕ: Неко вам 
директ но даје до зна
ња, да све има сво ју 
цену или да не оче ку

је те пре ви ше од нових послов но 
– финан сиј ских пре го во ра. Пред
сто ји вам мањи губи так, који тре
ба да усво ји те као нову лек ци ју о 
послов ном пона ша њу. Осо ба 
која вас при хва та са искре ним 
сим па ти ја ма има пози ти ван ути
цај на ваше рас по ло же ње и нове 
одлу ке. 

VREMEPLOV
10.октобар

1813. Ро ђен ита ли јан ски ком
по зи тор Ђу зе пе Вер ди.
1913. За вр ше на из град ња 
Па нам ског ка на ла, ду гог 81,6 
ки ло ме та ра, ко јим су спо је ни 
Атлант ски и Ти хи оке ан.
1985. Умро аме рич ки филм ски 
и по зо ри шни глу мац Јул Бри
нер. 

11.октобар
1579. У Ца ри гра ду је дан дер
виш убио тур ског др жав ни ка и 
вој ско во ђу, по ре клом из Бо сне, 
Мех медпа шу Со ко ло ви ћа. 
1963. Умр ла фран цу ска пе ва
чи ца Едит Пјаф. 

12.октобар
1810. Дан ка да су се вен ча ли 
ба вар ски принц Лу двиг и сак
сон ска прин це за Те ре за по стао 
до га ђај го ди не и вре ме ном се 
пре тво рио у ба вар ске Ок то бар
ске све ча но сти пи ва и ко ба си
ца, Ок то бер фест.
1935. Ро ђен ита ли јан ски опер
ски пе вач Лу ча но Па ва ро ти. 

13.октобар
1884. Лон дон ска че тврт Гри нич 
уста но вље на као уни вер зал ни, 
нул ти ме ри ди јан, од ког се 
ра чу на ју ге о граф ске ду жи не и 
вре мен ске зо не на Зе мљи. 
1993. Суд у Хам бур гу про гла
сио кри вим Нем ца Гин те ра 
Пар хеа због ра ња ва ња но жем 
ју го сло вен ске те ни сер ке Мо ни
ке Се леш. Осу ђен услов но на 
две го ди не за тво ра. 

14.октобар
1882. Ро ђен је ир ски др жав ник 
Емон де Ва ле ра, ли дер ре пу
бли кан ског по кре та Шин фејн 
(ир ски: Ми са ми) од 1917. до 
1926.г. пред сед ник Ир ске од 
1959. до 1973. 
1944. Не мач ки фелд мар шал 
Ер вин Ро мел, на зван пу стињ
ска ли си ца из вр шио је са мо у
би ство та бле том ци ја ни да да 
би из бе гао хап ше ње због уме
ша но сти у за ве ру про тив 
Хи тле ра.

15.октобар
1917. У шу ми Вен сен, на до мак 
Па ри за стре ља на је Ма та 
Ха ри, нај по зна ти ја же на шпи јун 
у Пр вом свет ском ра ту. 
1989. Умро је Да ни ло Киш, 
је дан од нај ве ћих пи са ца но ви
је срп ске књи жев но сти чи је је 
де ло зна чај но до при не ло ње ној 
афир ма ци ји у све ту.

16.октобар
1793. Због из да је је, пред око 
300.000 Па ри жа на, на ги љо ти
ни по гу бље на фран цу ска кра
љи ца Ма ри ја Ан то а не та, су пру
га Лу ја XVI и ћер ка аустриј ске 
ца ри це Ма ри је Те ре зи је.
1837. Срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић из дао је указ о уки
да њу свих вр ста ку лу ка, осим 
ку лу ка за одр жа ва ње пу те ва и 
мо сто ва. 
1854. Ро ђен је ен гле ски пи сац 
ир ског по ре кла Фин гал О’Фла
ер ти Вилс, по знат као Оскар 
Вајлд.

HOROSKOP

Среда,10.октобар
(27.септембар)

Све ти муче ник Кали страт

Четвртак,11.октобар
(28.септембар)

Пре по доб ни Хари тон Испо вед
ник

Петак12.октобар
(29.септембар)

Пре по доб ни Кири јак Отшел ник 
– Михољ дан

Субота,13.октобар
(30.септембар)

Све ти све ште но му че ник Гри го
ри је – Све ти Миха ил Кијев ски

Недеља,14.(1)октобар
Покров Пре све те Бого ро ди це

Понедељак,15.(2)октобар
Све ти све ште но му че ник Кипри
јан; Пре по доб ни Андреј

Уторак,16.(3)октобар
Све ти све ште но му че ник Дио ни
си је Аре о па гит

Crkveni
kalendar

• Кад прелазите улицу,
увек гледајте аутомоби-
ле а не на семафор!
Семафори ретко кад
ударечовека.
•Одсутраокрећемнови
лист! Све глупости не
могу да стану на једну
страну.
•Седи једнацураидва
типа – један је мува а
другијепчела!!!

Карамел
штанглице
Састојци: 350 гра ма кек са, 200 

гра ма ора ха, 100 гра ма кара ме ла, 
125 гра ма мар га ри на, 150 гра ма 
чоко ла де, 100  200 гра ма шеће
ра, 200 мили ли та ра воде или 
мле ка.

Припрема: У воду или мле ко 
дода ти шећер па исто пи ти кара
ме ле, дода ти 50 гра ма чоко ла де и 
мар га рин. Кекс измр ви ти на сит не 
кома ди ће и дода ти сец ка не ора
хе. Сипа ти рас то пље не кара ме ле 
и све добро изјед на чи ти. Плех 
обло жи ти пек папи ром и истре сти 
нато пљен кекс и добро при ти сну
ти. Оста ви ти да се охла ди у фри
жи де ру па пре ли ти са рас то пље
ном чоко ла дом. Кад се стег не 
сећи штан гле по жељи.
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ДРЂОРЂЕНАТОШЕВИЋ

Првиписацуџбеника
поВуковомправопису
Ђор ђе Нато ше вић рођен је 19. 

јула 1821. годи не у Ста ром 
Слан ка ме ну. Био је лекар, један 

од првих срп ских педа го га и педа го
шких писа ца, про свет ни рад ник, над
зор ник срп ских шко ла у Аустро у гар ској, 
први писац срп ских уџбе ни ка по Вуко
вом пра во пи су, осни вач учи тељ ских 
шко ла у Пакра цу, Новом Саду, Кар лов
цу и Пан че ву. Нато ше вић је осно вао, 
уре ђи вао и изда вао први срп ски педа
го шки лист Школ ски лист и прве срп
ске деч је нови не При ја тељ срп ске 
мла де жи. У Ста ром Слан ка ме ну и дан
данас се нала зи њего ва род на кућа, 
већ дуги низ годи на у вео ма лошем 
ста њу, иако је под патро на том Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка.

Ђор ђе Нато ше вић је меди ци ну завр
шио 1850. годи не у Бечу, да би у Новом 
саду отпо чео лекар ску прак су. Међу
тим, убр зо се посве тио про свет ном 
раду и 1853. годи не постао дирек тор 
Ново сад ске гим на зи је, над зор ник срп
ских шко ла у Аустро у гар ској и глав ни 
школ ски рефе рент за Вој во ди ну. Био је 
народ ни посла ник и пред сед ник Мати
це срп ске (18811887). Њего вом заслу
гом, отво ре не су срп ске учи тељ ске 
шко ле у Пакра цу, Новом Саду, Кар лов
цу, Сом бо ру и Пан че ву. Осно вао је и 
уре ђи вао први срп ски педа го шки Школ
ски лист, а упра во је Нато ше вић наго
во рио Јова на Јова но ви ћа Зма ја, да 
обја ви сво је прве песме за децу у 
првим деч јим нови на ма При ја тељ срп
ске мла де жи.

Захва љу ју ћи Др Ђор ђу Нато ше ви ћу, 
Буквар се поја вио у срп ским шко ла ма, 
а он је, ујед но и први писац уџбе ни ка 

по Вуко вом пра во пи су. Сво јим буква
ром уки нуо је ста ри, дуго годи на кори
шће ни метод сри ца ња и увео очи глед
ну наста ву. Свој педа го шки рад упот пу
нио је са два нај зна чај ни ја при руч ни ка: 
Крат ко упут ство за серб ске народ не 
учи те ље 1857. годи не и дру го, допу
ње но изда ње 1861. годи не, обја вље но 
у Новом Саду, а дру ги под нази вом 
Упут ство за пре да ва ње буквар ски’ 
нау ка учи те љи ма народ них учи ли шта 
у Аустриј ском цар ству, напи са но 
1858. годи не. У њима је изло жио сва 
сво ја педа го шка, дидак тич ка и мето
дич ка схва та ња, која су сачи ња ва ла 
тео риј ску осно ву рефор ме срп ских 
шко ла у Хаб збур шкој монар хи ји почет

ком дру ге поло ви не XIX века. 
Нато ше вић је у свом раду исти цао 

зна чај музич ке наста ве, тако да је дру го 
погла вље у књи зи Крат ко упут ство за 
серб ске народ не учи те ље у цели ни 
посве ће но Нау ци поја ња и прак тич ним 
мето дич ким упут стви ма. Сма трао је да 
је пева ње за децу потре ба, при ро дан 
дар, да пева њем душев но нај ви ше 
јача ју и да помо ћу пева ња могу врло 
лако, брзо и без тешко ћа, савла да ти и 
нај те же настав не једи ни це. Поред 
цркве ног поја ња, завео је и наста ву 
нотал ног пева ња уз оба ве зно пева ње 
све тов них народ них и умет нич ких песа
ма, затим више гла сно хар мо нич но 
пева ње и сви ра ње на неком музич ком 
инстру мен ту: кла вир, вио ли на, хар мо
ни ка и дру го. Аутор је Школ ске уред бе. 

Име овог нај по зна ти јег ста нов ни ка 
Ста рог Слан ка ме на, поне ле су број не 
обра зов не и уста но ве кул ту ре на тери
то ри ји општи не Инђи ја. Међу њима, 
Сред ња шко ла „Др Ђор ђе Нато ше вић“ 
у Инђи ји, Народ на библи о те ка „Др Ђор
ђе Нато ше вић“ и Основ на шко ла „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ у Новом Слан ка ме
ну, са сво јим огран ком у Нато ше ви ће
вом род ном селу, Ста ром Слан ка ме ну. 
У знак захвал но сти, Општи на Инђи ја 
поста ви ла је и спо ме ник нај по зна ти јем 
док то ру са ових про сто ра, који се нала
зи у самом цен тру гра да, у пар ку испред 
Народ не библи о те ке.

Др Ђор ђе Нато ше вић упо ко јио се 11. 
јула 1887. годи не и сахра њен је на 
Успен ском гро бљу у Новом Саду. Био је 
оже њен Дафи ном, ћер ком Гри го ри ја 
Јов ши ћа, гра до на чел ни ка Новог Сада.

М.Ђ.

ДрЂорђеНатошевић

РоднакућаЂ.НатошевићауСтаромСланкаменуСредњашколаДрЂ.НатошевићуИнђији
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Дожи ве ти пораз је јед на ствар. 
Изгу би ти са шест при мље них 
кома да је бол но. Како за игра

че тако и за нави ја че. Зве зда је про
шле сре де дожи ве ла тежак уда рац о 
патос на Пар ку прин че ва. При ча ло се 
пре овог меча како црве но бели има ју 
бес пре ко ран скор, како нису изгу би
ли не знам ни ја коли ко утак ми ца, а 
онда је усле дио Париз. Игра чи Црве
не зве зде су има ли екс клу зив ну при
ли ку да из првог лица осе те сву моћ 
јед ног од нај ску пљих тимо ва на све
ту.

Веру јем да нема зве зда ша који бар 
на тре ну так није поми слио да његов 
тим неким чудом може да евен ту ал
но уте ра неки гол, па да се над људ
ским сна га ма бра ни до самог кра ја и 
узме бар један бод. Нема сум ње да 
би то било изне на ђе ње без пре се
да на у дру гом колу Лиге шам пи о на. 
Нада ли су се неки да ће Пари жа ни 
можда да ште де сна гу, иза ђу у дру
гој поста ви или нешто слич но. Онда 
су обја вље ни саста ви еки па и заста
ла је кне дла у грлу. Не зна се где су 
јачи. Тија го Сил ва у одбра ни, Вера ти 
у сре ди ни, два расна коња по боко ви
ма, а у напа ду Кава ни, Неи мар и онај 
мали Мба пе. Јеби га.

Бео гра ђа ни су се држа ли првих 
20 мину та. Нави ја чи ма поред малих 
екра на тра ја ло је то као веч ност. А 
онда је Неи мар начео мре жу и фешта 
је могла да поч не. Напра ви ли су реду 
пред Зве зди ним голом сва тро ји ца 
горе поме ну тих напа да ча. Зау ста ви
ли су се на шестом голу. Уте шни гол 

за Зве зду дао је Мар ко Марин. Тешио 
је комен та тор уту че не гле да о це како 
ето Зве зда није ни прва, ни послед
ња еки па која је рас кан та на у Лиги 
шам пи о на. Али џаба, није то што су 
они изгу би ли, него шта ће рећи ком
ши је сим па ти зе ри супрот ног табо ра. 
А има ли су што шта да кажу.  

Про шле годи не су могли да се над
ме ћу са тимо ви ма у Лиги Евро пе. 
Било је ту и сла би јих тимо ва, а и неке 
јаче еки пе, попут Арсе на ла, су кал ку
ли са ле и игра ле са резер вним саста
ви ма. У Лиги шам пи о на је дру га при

ча. Гото во да нема сла бе еки пе, а ови 
јаки гле да ју да што пре одра де посао 
и избег ну дра му у завр шни ци так ми
че ња по гру па ма. Зве зди на несре ћа 
огле да се у томе што је у гру пи са три 
бру тал не еки пе, које побе ђу ју јед на 
дру гу и боре се за прва два места, а 
онда меч са Бео гра ђа ни ма схва та ју 
као при ли ку да узму три бода и наби
ју гол раз ли ку. Демо ра ли шу ће зву чи 
чиње ни ца да Зве зду тек чека ју госто
ва ња Ливер пу лу и Напо ли ју. 

Али да се вра ти мо на меч са 
Фран цу зи ма. Шта се деси
ло са игром Црве не Зве зде? 

Па ништа нео че ки ва но. Дожи ве ли 
су бли ски сусрет са суро вом реал
но шћу. Не тре ба кри ви ти игра че. Не 
тре ба кри ви ти ни тре не ра. Раз ли ка 
у ква ли те ту је огром на. Не може те у 
првен ству да се над ме ће те са еки
па ма из Сур ду ли це и Вра ња, а онда 
оде те у Париз на ноге Неи ма ру и 
еки пи. Пре га зе вас као пли так поток. 
Физич ки и тех нич ки су супер и ор ни ји 
и ту се завр ша ва сва ка при ча. И није 
то само Зве здин про блем. Гото ва 
сва ка еки па из источ не Евро пе и бив
ше Југо сла ви је дожи ве ла је, касни је 
ил’ пре, ката стро фу попут Зве зди не.

Оно што је сада зада так тре не ра 
Мило је ви ћа је да сачу ва атмос фе ру 
у еки пи и да поку ша да их моти ви ше 
за неке наред не мече ве. Тре ба иза ћи 
на терен диг ну те гла ве и без стра ха и 
над ме та ти се са нај ја чи ма у Евро пи. 
Нарав но, у међу вре ме ну, тре ба одра
ди ти Сур ду ли цу, Мачву и оста ле срп
ске вели ка не.   

Звездина
несрећаогледасе

утомештоје
угруписатри
бруталнеекипе,
којепобеђују

једнадругуиборе
сезапрвадваместа,

аондамечса
Београђанима
схватајукао

приликудаузму
трибодаинабију

голразлику

Foto:REUTERS
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Изу зев тени са, у Срби
ји су колек тив ни 
спор то ви увек нека ко 

били у жижи инте ре со ва ња 
јав но сти. Фуд бал, кошар ка 
и ватер по ло уве ли ко су се 
одо ма ћи ли у нашем наро ду 
и нема оног ко их не пра
ти, макар само када игра 
репре зен та ци ја. Међу тим, 
у послед ње вре ме, код нас 
је са запа да дошао и један 
нови инди ви ду ал ни спорт, 
који пола ко, али сигур но, 
поста је све попу лар ни ји. 

ММА, или, срп ски рече но, 
меша не бори лач ке вешти
не, све више узи ма ју при
мат пред тра ди ци о нал ним 
бори лач ким спор то ви ма, 
а у Срби ји је и све више 
мома ка који у бавље њу 
њиме пока зу ју при ли чан 
потен ци јал. 

Један од њих је и девет
на е сто го ди шњи Ненад 
Мића но вић из Срем ске 

Митро ви це, који је тек на 
почет ку сво је бори лач
ке кари је ре, а већ је све ту 
успео да пока же коли ко су 
жесто ки митро вач ки мом
ци. Овим спор том се бави 
од првог раз ре да сред ње 
шко ле.

– Пре тога сам тре ни рао 
џудо, где сам два пута био 
првак Срби је. Тре ни рао 
сам, тако ђе и аики до, кара
те, играо сам кошар ку, где 
сам био и на неким про ба
ма у Пар ти за ну... Сва шта 
од спор то ва сам про бао, 
али сам схва тио да колек
тив ни спорт није за мене. 
Када сам чуо за ММА мало 
сам се рас пи тао о њему, а 
затим сам имао свој први 
тре нинг. Након њега сам 
дватри дана имао упа лу 
миши ћа. Ника да рани је се 
нисам сусрео са тим. То је 
сло бод на бор ба, иако не 
без пра ви ла, у којој је мно го 

тога дозво ље но и у којој се 
ком би ну ју тех ни ке из бок са, 
кикбок са, тај ланд ског бок
са, рва ња, џудоа, џиу џит
се... – почи ње сво ју при чу 
Ненад Мића но вић. 

Сво ју кари је ру Ненад је 
почео у митро вач ком клу бу 
Без бед ност, а пошто је ове 
годи не упи сао факул тет, 
наста ви ће је у Новом Саду. 

Са сво јих седам на е стак 
годи на, он је дожи вео и 
свој, можда и нај ве ћи успех 
до сада.

– Нисам ни знао да ћу се 
бори ти про тив тада шњег 
европ ског шам пи о на. За тај 
меч се нисам нешто посеб
но ни спре мао, јер нисам 
ни знао да ћу доби ти таквог 
про тив ни ка. Деси ло се да 
сам побе дио за 24 секун
де, и то ми је био вео ма 
зна ча јан тре ну так у живо
ту. Меч није био ни за какву 
титу лу, али сама побе да 

над европ ским шам пи о
ном гово ри ла ми је да сам 
постао један од озбиљ ни
јих мома ка у Евро пи. Тада 
још нисам био пуно ле тан, а 
убр зо је усле ди ло и држав
но првен ство за јуни о ре у 
Врба су, у кате го ри ји до 84 
кило гра ма. Први меч тада 
сам побе дио за око минут и 
дошао сам до фина ла, које 
сам изгу био на пое не, и тај 
меч сма трам непра вед но 
изгу бље ним. Про тив ник ми 
је цео меч бежао и њего во 
је било да пре жи ви до кра
ја, а непро фе си о на ли зам 
се огле дао и у томе што је 
он био члан јед ног попу лар
ног клу ба, а меч се водио 
на бори ли шту, а не у рин гу. 
Након тога је избе га вао и 
реванш. Могу да кажем да 
сам тада био мно го изре
вол ти ран, иако сам добио 
титу лу вице шам пи о на – 
при ча Ненад, дода ју ћи да 

Кадаљудивидемомка који јеистетови-
ран,ијошкадачујудасебавиовимспор-
том, одмах га повезују са криминалом и
сличнимстварима,докјетоустваримомак
којитренира,спава,здравосехрани,веро-
ватномалоиграигрице,инеизлази,прича
НенадМићановић НенадМићановић

МладистрелциизИнђије
шампиониСрбије
Мла ђи јуни о ри стре

љач ког клу ба „Мла
дост“ Инђи ја, осво

ји ли су титу лу шам пи о на 
на првен ству Срби је вазду
шном пушком у тро ста ву, 
које је прет ход ног викен
да одр жа но у Новом Саду. 
Постиг ну тим резул та том СК 

„Мла дост“ је ушао у исто
ри ју стре ља штва, јер им је 
ово прво првен ство Срби
је у новој дисци пли ни, која 
ће веро ват но бити основ за 
регру та ци ју так ми ча ра за 
међу на род ни про грам мало
ка ли бар ском пушком. 

Побед нич ку еки пу чини ли 

су Дими три је Гаће ша, Стра
хи ња Бојић и Вељ ко Михај
ло вић. У поје ди нач ној кон ку
рен ци ји Гаће ша је, са кру гом 
зао стат ка за тре ће пла си
ра ним, био тра ги чар, јер је 
осво јио 4. место и то захва
љу ју ћи помањ ка њу кон
цен тра ци је у послед ње три 

дија бо ле. Све дотле, био 
је у кон ку рен ци ји за меда
љу, па чак и злат ну. Бојић је 
зау зео сед мо, а Михај ло вић 
десе то место.

На репу блич ком првен
ству је уче ство ва ла и кадет
ки ња Лана Џонић, која је као 
нај мла ђа уче сни ца првен
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Саједногодмечева

МладиинђијскистрелцишампиониСрбије

се након тога опро бао и на 
так ми че њу у гре плин гу.

Како каже, после повре
да задо би је них у тим бор
ба ма, усле ди ла је пау за, 
а ни шко ла није сме ла да 
трпи. Након мату ре, упи сао 
је Без бед ност и кри ми на ли
сти ку у Новом Саду, а сво ју 
кари је ру пла ни ра да наста
ви тамо. 

– За даље пла ни рам да 
се при пре мам неких пет
шест месе ци, и да сле де ће 
годи не доби јем Бал кан ско 
првен ство. Ове годи не на 
њему нисам уче ство вао, 
али сле де ће годи не су ми 
оче ки ва ња вели ка и то ми 
је при ма ран циљ – каже 
Ненад Мића но вић. 

Пошто је до ско ро ишао у 
шко лу, Ненад је тешко ком
би но вао сво је оба ве зе.

– Ту је било доста про
бле ма, пого то во у пери о
ду када сам се спре мао за 
бор бе. Морао сам редов
ни је да спа вам, да пазим 
на исхра ну, имао сам више 
тре нин га днев но, а шко ла 
је трпе ла. Ту су били и про
фе со ри који ни не зна ју шта 
је ММА. Људи то не раз у
ме ју, и то је по њима ван
да ли зам. Сви мисле да то 
није спорт, и да се ту само 
два иди о та ста ве у ринг и 
поби ју се – при ча Ненад, 
дода ју ћи да ипак мисли 
да се сли ка о овом спор ту 
пола ко мења. 

– ММА је тре нут но нај бр
же рас ту ћи спорт у све ту, а 
овде код нас, у Митро ви ци, 
то није баш толи ко раз ви је
но. Мада, ипак се сада већ 
зна и ко сам ја, и ко је Сла
во љуб Јова но вић, Момир 
Павло вић, који је тре нут но 
шам пи он Срби је, Воји слав 
Јани ћи је вић... У прин ци пу, 
људи су пола ко поче ли да 
доби ја ју сли ку о томе да је 
то спорт као и сва ки дру ги – 
каже Ненад Мића но вић. 

Када је реч о људи ма који 
тре ни ра ју ММА, он при
ча како их има раз ли чи тих 
ћуди. 

– Има нас разних, као 
и у сва ком спор ту. Имаш 
добрих мома ка у ММА, 
имаш добрих и у фуд ба лу, 
али исто тако и у јед ном 
и у дру гом спор ту имаш и 
иди о та. Ипак, када људи 
виде мом ка који је исте то
ви ран, и још када чују да се 
бави овим спор том, одмах 
га пове зу ју са кри ми на лом 
и слич ним ства ри ма, док 
је то уства ри момак који 
тре ни ра, спа ва, здра во 

се хра ни, веро ват но мало 
игра игри це, и не изла зи. 
Нема ју људи пра ву сли ку 
о томе, и не зна ју коли ко је 
то тежак спорт. Ми обје ди
њу је мо неко ли ко спор то ва 
у један, а ту су и тре нин зи 
у тере та ни, плус кон ди ци
ја, плус исхра на, редов на 
одри ца ња, зарад неко ли ко 
секун ди или мину та бор бе. 
Од три до шест месе ци ми 
се одри че мо и слат ки ша, 
соко ва, изла за ка и мно гих 
дру гих ства ри због спор та 
– каже Ненад, и закљу чу
је да сва ко ко се усу ди да 
уђе у ринг, пре ма њего вом 

мишље њу, има петљу, а да 
би се бавио овим спор том, 
како је рекао, није пре суд
на само сна га и кон ди ци ја 
већ и инте лект бор ца.

Да има петљу и инте
лект, Ненад је већ пока зао, 
а суде ћи по све му, пред 
њим сто ји јед на ква ли тет на 
бори лач ка кари је ра. Можда 
је баш он један од мома ка 
који ће сво јим при ме ром 
раз би ти пред ра су де о овом 
спор ту и учи ни ти да Срби 
има ју још један инди ви ду
ал ни спорт који ће редов но 
пра ти ти, попут тени са. 

Н.Милошевић

ства, напра ви ла први озби
љан корак у дисци пли на ма 
међу на род ног про гра ма. Од 
Лане, која је летос избо ри ла 
пра во да уче ству је на кам
пу пер спек тив них стре ла
ца Срби је, у будућ но сти се 
доста оче ку је. 

Прво наред но так ми че ње 
које оче ку је инђиј ске мла де 
стрел це, је прво коло Купа 
Срби је за јуни о ре и сени о ре 
вазду шном пушком, које ће 
бити одр жа но у Новом Саду 
13. и 14. окто бра.

 М.Ђ.
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Ириг: Рад нич ки – Дунав 0:0; 
Јарковци: Борац – Фру шко го
рац 0:4; Чортановци: ЧСК – 
Пла ни нац 4:0; Крњешевци: 
Сло га (К) – Сло га (М) 1:0; Цар 
Урош је био сло бо дан.

01. Дунав 5 4 1 0 9:2 13
02. Цар Урош 5 4 0 1 16:7 12
03. Рад нич ки 6 3 3 0 12:4 12
04. ЧСК 5 2 2 1 13:6 8
05. Фру шког. 5 2 0 3 9:10 6
06. Сло га (К) 5 2 0 3 5:12 6
07. Борац 5 1 2 2 7:12 5
08. Сло га (М) 6 1 2 3 8:14 5
09. Пла ни нац 6 0 0 6 3:15 0

Инђија: Инђи ја – Тра јал 1:2; 
Земун: Теле оп тик – Бечеј 1918 
3:0; Ужице: Сло бо да – ТСЦ 0:2; 
Чачак: Борац – ОФК Жар ко во 
су игра ли у поне де љак; Крагу-
јевац: Рад нич ки 1923 – Мета
лац је одло же на; Нови Пазар: 
Нови Пазар – Јавор 0:3; Бежа-
нија: Бежа ни ја – Зла ти бор 1:3; 
Добановци: Будућ ност – Син
ђе лић 1:1.

01. Зла ти бор 10 8 1 1 21:6 25
02. Инђи ја 10 8 1 1 18:4 25
03. Син ђе лић 10 6 4 0 13:4 22
04. Јавор 10 6 3 1 21:6 21
05. Бежа ни ја 10 5 1 4 15:11 16
06. ТСЦ 10 4 4 2 12:9 16
07. Мета лац 9 3 5 1 9:6 14
08. Теле оп тик 10 3 3 4 9:13 12
09. ОФК Жар ко. 9 3 2 4 10:9 11
10. Будућ ност 10 2 4 4 8:8 10
11. Рад нич ки 9 3 1 5 5:11 10
12. Тра јал 10 2 3 5 5:10 9
13. Бечеј 10 3 0 7 8:20 9
14. Борац 9 1 4 4 5:14 7
15. Н. Пазар 10 0 4 6 3:14 4
16. Сло бо да 10 0 2 8 3:20 2

Вршац: ОФК Вршац – Цемент 
2:0; Србобран: Србо бран – 
Рад нич ки (З) 0:0; Бачки Јарак: 
Мла дост – Желе зни чар 2:0; 
Челарево: ЧСК Пива ра – Кабел 
0:5; Панчево: Дина мо 1945 – 
Омла ди нац 0:1; Нова Пазова: 
Рад нич ки (НП) – Борац 0:0; 
Сремска Митровица: Рад нич
ки (СМ) – Дунав 4:1; Пригреви-
ца: Брат ство 1946 – Црве на 
Зве зда 4:2; Кула: Хај дук 1912 – 
Бач ка 1901 2:0.

01. Хај дук 9 8 1 0 13:0 25
02. Омла ди нац 9 7 1 1 12:4 22
03. Кабел 9 6 2 1 22:8 20
04. Брат ство 9 6 1 2 18:12 19
05. Рад ни. (З) 8 3 5 0 8:2 14
06. Дина мо 8 4 2 2 10:5 14
07. Желе зни чар 9 4 2 3 7:6 14
08. Рад ни. (СМ) 9 3 3 3 12:9 12
09. ОФК Вршац 8 4 0 4 10:8 12
10. Дунав 9 3 3 3 10:9 12
11. Мла дост 9 4 0 5 8:16 12
12. Ц. Зве зда 9 3 2 4 11:11 11
13. Србо бран 9 2 3 4 5:12 9
14. Бач ка 9 2 1 6 8:14 7
15. Борац 8 1 2 5 6:10 5
16. Цемент 9 1 2 6 5:12 5
17. ЧСК Пива ра 9 1 1 7 7:18 4
18. Рад ни. (НП) 9 0 3 6 2:18 3

Кисач: Татра – Једин ство 0:0; 
Чуруг: Хај дук (Ч) – Први Мај 
0:1; Каћ: Југо вић – Сре мац 2:0; 
Шајкаш: Борац (Ш) – Рад нич ки 
2:1; Мачванска Митровица: 
Под ри ње – Хај дук (Б) 4:0; Беле-
гиш: Поду на вац – Сло га (Т) 3:0; 
Лаћарак: ЛСК – Хај дук (Д) 0:4; 
Сло га (Е) је била сло бод на.

Мартинци: Борац (М) – 
Јадран 0:2; Салаш Ноћајски: 
Будућ ност – Полет 5:1; Кленак: 
Борац (К) – Купи но во 3:0; 
Попинци: Напре дак – Рудар 
3:0; Љуково: Љуко во – Желе
зни чар 0:3; Рума: Сло вен – 
Пар ти зан 1:0; Доњи Товарник: 
Сло бо да – Доњи Петров ци 4:1; 
Путинци: ПСК – Гра ни чар 3:2.

01. Сло бо да 8 8 0 0 20:7 24
02. Желе зни . 8 6 2 0 20:2 20
03. Пар ти зан 8 6 1 1 27:6 19
04. ПСК 8 6 0 2 16:11 18
05. Јадран 8 5 1 2 17:9 16
06. Д. Петров ци 8 5 0 3 18:15 15
07. Рудар 8 3 3 2 10:9 12
08. Будућ ност 8 3 1 4 20:11 10
09. Борац (К) 8 3 1 4 16:15 10
10. Љуко во 8 3 1 4 7:13 10
11. Сло вен 8 2 2 4 4:10 8
12. Борац (М) 8 2 0 6 9:13 6
13. Напре дак 8 2 0 6 12:19 6
14. Полет 8 1 1 6 8:17 4
15. Гра ни чар 8 1 1 6 11:32 4
16. Купи но во 8 1 0 7 3:29 3

Буђановци: Мла дост – 
Шумар 0:3; Кукујевци: Оби лић 
1993 – Фру шка Гора 3:1; Срем-
ска Митровица: Митр ос – ОФК 
Бикић 1:3; Манђелос: Фру шко
го рац – Кру ше дол 0:5; Равње: 
Зека Буљу ба ша – Хај дук 0:3; 
Обреж: Гра ни чар – Напре дак 
0:0; Вогањ: Сло га (В) – БСК 3:1; 
Пећинци: Доњи Срем 2015 – 
Сло га (Ч) 8:2.

01. Југо вић 8 6 1 1 10:5 19
02. Борац (Ш) 8 5 2 1 14:5 17
03. Под ри ње 8 5 2 1 13:4 17
04. Први Мај 7 5 0 2 15:10 15
05. Сре мац 7 4 2 1 7:4 14
06. Сло га (Е) 7 4 1 2 16:9 13
07. Поду на вац 8 3 1 4 12:8 10
08. Хај дук (Б) 7 3 1 3 9:10 10
09. Хај дук (Д) 7 3 0 4 12:7 9
10. Татра 8 2 3 3 8:7 9
11. Једин ство 7 2 2 3 5:9 8
12. Сло га (Т) 7 2 1 4 5:10 7
13. ЛСК 8 2 1 5 5:18 7
14. Рад нич ки 7 1 1 5 10:15 4
15. Хај дук (Ч) 8 0 0 8 1:21 0

Моровић: Једин ство (М) – 
Напре дак 2:1; Шид: Јед но та – 
Једин ство (Љ) 1:1; Ердевик: 
Ерде вик 2017 – Сре мац 1:1; 
Батровци: Омла ди нац (Б) – 
Гра ни чар 3:4; Илинци: Борац – 
ОФК Бин гу ла 2:3; Бачинци: 
ОФК Бачин ци – Син ђе лић 3:1.

01. Јед но та 7 6 1 0 31:5 19
02. Сре мац 7 5 1 1 28:10 16
03. Ерде вик 7 5 1 1 19:6 16
04. Јединс. (Љ) 7 3 2 2 10:15 11
05. ОФК Бачин . 7 3 1 3 18:15 10
06. Гра ни чар 7 2 2 3 11:14 8
07. Јединс. (М) 7 2 2 3 12:17 8
08. Напре дак 6 2 1 3 15:12 7
09. Син ђе лић 7 2 1 4 19:17 7
10. Омла ди. (Б) 6 2 1 3 14:15 7
11. ОФК Бинг. 7 2 1 4 9:19 7
12. Борац 7 0 0 7 6:47 0

Лаћарак: Поле та рац – Ноћај 
2:3; Раденковић: Борац (Ра) – 
Борац (ВР) 3:2; Сремска 
Митровица: Срем (СМ) – Срем 
(СР) 0:3; Засавица: Сло га – 
Гра ни чар 2:0; Шашинци: Сло
бо да – Змај 2:1; Лежимир: Пла
ни нац – Трго вач ки 2:2.

01. Сло га 7 6 1 0 23:7 19
02. Срем (СР) 7 5 0 2 23:12 15
03. Трго вач ки 7 4 2 1 13:8 14
04. Гра ни чар 7 4 1 2 13:8 13
05. Пла ни нац 7 3 3 1 22:10 12
06. Сло бо да 7 4 0 3 13:11 12
07. Борац (ВР) 7 3 1 3 17:17 10
08. Змај 7 1 3 3 16:16 6
09. Поле та рац 7 1 2 4 12:17 5
10. Борац (Ра) 7 1 2 4 9:21 5
11. Срем (СМ) 7 0 3 4 10:21 3
12. Ноћај 7 1 0 6 8:31 3

01. Д. Срем 8 7 1 0 27:6 22
02. Оби лић 8 5 2 1 13:6 17
03. Хај дук 8 5 1 2 17:6 16
04. Гра ни чар 8 5 1 2 16:7 16
05. ОФК Бикић 8 5 1 2 13:7 16
06. Кру ше дол 8 5 0 3 15:5 15
07. Сло га (В) 8 4 3 1 16:7 15
08. Напре дак 8 4 1 3 14:9 13
09. Ф. Гора 8 4 0 4 13:9 12
10. БСК 8 3 2 3 14:9 11
11. Шумар 8 3 1 4 8:9 10
12. Митрос 8 3 0 5 12:20 9
13. З. Буљуб. 8 2 0 6 10:17 6
14. Фру шког. 8 1 1 6 5:34 4
15. Сло га (Ч) 8 0 1 7 10:26 1
16. Мла дост 8 0 1 7 2:28 1

ПРВАЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

ОПШТИНСКАФУДБАЛСКА
ЛИГАШИД

МОЛСРЕМ

СРЕМСКАЛИГА

ОФЛИНЂИЈА
–СТАРАПАЗОВА

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Платичево: Једин ство (Пл) 
– Једин ство (К) 4:0; Добринци: 
Сре мац – Гра ни чар 2:1; Рума: 
Једин ство (Ру) – 27.Окто бар 
одло же но; Мали Радинци: 
Фру шко го рац – Борац 2:0; 
Нерадин: Вој во ди на – Полет 
5:0; Хрт ков ци сло бод ни.

01. Сре мац 6 6 0 0 19:5 18
02. Фру шког. 6 4 2 0 12:5 14
03. Борац 7 4 0 3 18:13 12
04. Јединс. (Пл) 6 3 1 2 15:8 10
05. Хрт ков ци 6 3 1 2 13:8 10
06. Јединс. (Ру) 5 2 3 0 7:3 9
07. Вој во ди на 7 2 1 4 14:13 7
08. Гра ни чар 6 2 0 4 9:8 6
09. 27.Окто бар 5 2 0 3 5:14 6
10. Полет 7 1 2 4 6:15 5
11. Јединст. (К) 7 0 0 7 6:32 0

Деч: Сре мац – Ловац 1:0; 
Брестач: ОФК Бре стач – Мла
дост 1935 5:3; Сибач: Сло вен 
– Витез 5:0; Сремски Миха-
љевци: Срем – Каме ни 8:1; 
Хај дук је сло бо дан.

01. ОФК Бре с. 5 4 0 1 24:9 12
02. Сре мац 4 4 0 0 14:2 12
03. Ловац 4 3 0 1 15:3 9
04. Срем 4 3 0 1 13:6 9
05. Мла дост 3 1 0 2 8:9 3
06. Сло вен 4 1 0 3 6:9 3
07. Хај дук 4 1 0 3 5:15 3
08. Каме ни 5 1 0 4 9:21 3
09. Витез 5 1 0 4 5:25 3

ОФЛРУМА–ИРИГ

OФЛПЕЋИНЦИ

Београд: Чука рич ки – Дина
мо 6:1; Нови Сад: Вој во ди на – 
Напре дак 0:1; Сурдулица: Рад
ник – Спа р так ЖК 0:0; Београд: 
Пар ти зан – Вождо вац 4:0; 
Лучани: Мла дост – Рад нич ки 
0:1; Земун: Земун – Црве на 
Зве зда 1:2; Београд: Рад – 
Про ле тер 1:3; Шабац: Мачва – 
ОФК Бач ка 2:0.

СУПЕРЛИГА
СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 11 10 1 0 30:6 31
02. Пар ти зан 11 7 3 1 15:5 24
03. Рад нич ки 11 7 3 1 20:11 24
04. Чука рич ки 11 6 4 1 22:9 22
05. Мла дост 11 5 3 3 13:9 18
06. Напре дак 11 4 5 2 12:10 17
07. Вој во ди на 11 4 3 4 11:10 15
08. Про ле тер 11 4 2 5 15:11 14
09. Мачва 11 4 1 6 7:10 13
10. Рад 11 4 1 6 9:13 13
11. ОФК Бач ка 11 3 3 5 8:13 12
12. Вождо вац 11 3 2 6 7:15 11
13. Земун 11 2 3 6 11:16 9
14. Рад ник 11 2 2 7 5:16 8
15. Спа р так ЖК 11 2 2 7 6:18 8
16. Дина мо 11 2 0 9 4:23 6

ДОЊИТОВАРНИК

Слобода
однелапобеду

У неде љу, 7. окто бра, у 
Доњем Товар ни ку је оди гра
на утак ми ца осмог кола 
Срем ске лиге изме ђу дома
ће Сло бо де и гости ју из 
Доњих Петро ва ца. Фуд ба
ле ри Сло бо де, над моћ ни ји 
на тере ну, одне ли су побе ду 
резул та том 4:1.

Побе да Сло бо де је лепа 
наја ва пред вели ки дер би 
деве тог кола Срем ске лиге, 
Пар ти зан – Сло бо да, који се 
игра 13. окто бра у Вито јев
ци ма.

На игра ли шту Сло бо де 
пред око 150 гле да ла ца 
судио је Сте фан Мија но вић 
из Ада ше ва ца, који је поде
лио укуп но шест жутих кар
то на.

СПОРТ


