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Трииподеценије
дружењасаприродом
Најпознатији митровачки при

родњакисигурноједаноднај
уваженијих у Србији, Михајло

Станковић, Митровчанима познат
и само каоМиша из Засавице, ове
године загазио је у 35. годину свог
теренског рада. Три и по децени
је дуго истраживачко искуство, овај
заљубљеник у природу крунисао
је изложбом под називом 35. годи
на дру же ња са при ро дом, која је за
посетиоцеод26.октобраотворенау
малојсалиМузејаСрема.
– Посетиоци могу да виде

фотографије са терена које
самобилазио,затим,деогео
лошкопалеонтолошке збирке
минерала, стена и фосила,
деопоклона које самдобијао
одпријатељаизразнихкрајева
света,деоопремекојасекори
стинатерену,карте,теренски
дневник,списаклокалитетана
којима сам био... Моја истра
живања покривају Србију,
ЦрнуГору,МакедонијуиБиХ,
а нешто мало сам радио и у
Хрватској и Словенији. Овде
јебуквалноприказанједанмој
досадашњи рад, који траје,
ево, већ35 година– рекао је
Мишазанашеновиненаотва
рањуизложбе.
Миша ради као струч

ни сарадник у Специјалном

резервату природе Засавица, и као
најзначајни подвиг у својој карије
рииздвајапоновнооткривањебиљ
ке Алдрованда везикулоза у овом
резервату, која се дуго водила као
изумрлаврстауСрбији.
–Самимтимсмодоказалидаона

нијенесталаизСрбије,аЗасавицаје
засадајединопознатостаништеове
биљке код нас. Наравно, издвојио
бих новоотркивене врсте за Срби
ју иБалкан, на чему радим заједно

саколегамасаразнихинститута.Ја
прикупљамматеријал,ониобрађују,
и заједнички публикујемо радове о
томеи верификујемо све те налазе
–причаМишаСтанковић.
Како каже, на терене је ишао по

позиву, каосамосталниистраживач,
алииуспутноинепланирано.Свако
своје путовање спаја са теренским
радом, и где год путује на научни
скуп, онносиопрему са собом, јер,
премањеговимречима,свакалока

цијамујепотенцијалниистра
живачки терен и тада му се
често дешавало да дође до
најинтересантнијихналаза.
Изложбу је отворио управ

ник СРП Засавица Слободан
Симић,којијеизјавиодачита
ва прича о Засавици и њен
значај данас не би били тако
значајни да није пронашао
Мишу.Присутнимасеобратио
и професор др Јордан Алек
сић, који је указао на значај
Мишиноградауобластипри
роднихнауканаБалкану.
Сви љубитељи природе

изложбу ће моћи да посете
све до 16. новембра, а у том
периодупредвиђенасуипре
давања на теме Фауна архе
олошких локалитета Сирмиу
ма и Вулканизам на подручју
Србије. Н.Милошевић

МихајлоСтанковић

Детаљсаизложбе
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Није ово
Рање ни орао
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Сери ја Коре ни је одлич на. То 
морам на почет ку да кажем. 
Виде ли смо само две епи зо де, 

али веру јем да ће и оста ле бити тако 
упе ча тљи ве и живот не, јер као што се 
за Нема њи ће одмах на стар ту зна ло 
да су про ма шај, тако за Коре не зна мо 
да ваља ју. Нема ту шта да се фило зо
фи ра. Добра ствар се пре по зна из 
ави о на, као и лоша, уоста лом. Моти ви 
рома на Добри це Ћоси ћа су вер но пре
не ти, као и дија ло зи про та го ни ста ове 
суро ве при че о Срби ји са кра ја 19. 
века. Мислим да су Коре ни убе дљи во 
нај бо љи Ћоси ћев роман. Не тако оби
ман, али хирур шки пре ци зан, лишен 
сва ке пате ти ке, које има у неким њего
вим дру гим дели ма. 

Екра ни за ци ја је успе ла, мушки лико
ви, који ина че доми ни ра ју, су одлич ни. 
Глум ци су фан та стич ни, од неве ро ват
ног Лау ше ви ћа, пре ко Иго ра Ђор ђе ви
ћа, до Чупи ћа, Жиро ви ћа, Језди ћа... 
Сви су, што би се рекло, на виси ни 
задат ка. Али, што се тиче дру ге поло
ви не, жена то јест, искре но морам 
рећи, да ми се оства ре ње С. Мића ло
вић баш не допа да. Сва ко ко је читао 
Коре не, зна каква би тре ба ла да буде 
Сим ка. Жена сељан ка. Ради од јутра 
до сутра, на њиви, у кући, у шта ли. 
Лепа, јер због лепо те је и уда та у Кати
ћа кућу, висо ка, „бока та“, како каже 
Ћосић. Ствар но не знам ни ко би је 
могао оди гра ти боље од Мића ло вић
ке, јер она није лоша глу ми ца, бар ја 
тако мислим. Међу тим, њена Сим ка 
није и Ћоси ће ва Сим ка. Али, ваљ да се 
ту и реди тељ нешто пита, тако да лик 
у рома ну и не мора да буде баш као 
лик на фил му. Мада, ми оче ку је мо вер
ну интер пре та ци ју.

Ина че, наше мла де глу ми це су све 
нека ко на исти калуп. Не може човек 
да их раз ли ку је, све личе јед на на дру
гу, све глу ме на исти начин и све се 
слич но зову. Мића ло вић ка доду ше и 
није у цве ту мла до сти са 37 годи на и 
баш зато је могла да доне се ону Ћоси
ће ву Сим ку. Али није. Пре све га, суви
ше је мрша ва, суви ше је урба на за 
Срби ју 19. века, суви ше изгле да него
ва но са оним савр ше ним обр ва ма. 
Није то жена из Срби је тог доба. Тре
ба ло је ту под не ти неку жртву, па се 
уго ји ти коју килу, као Рене Зел ве гер у 
уло зи Бри џит Џонс. Тре ба ло је пока за

ти мало сиро во сти, мало сви ре по сти, 
јер све је то Сим ка, жена која због сво
је сигур но сти мужу под ме ће туђе 
дете... Ал добро. Јед на је Мир ја на 
Кара но вић, која је са 23 годи не оди гра
ла Петри ју, у фил му Петри јин венац да 
ти памет ста не. Кад она сади купус и 
каже да је „Вра то ло ма мно го загу љен 
све тац“, то је за анто ло ги ју. Или Соња 
Савић, која је има ла 27 годи на када је 
у фил му Бра ћа по мате ри, игра ла 
стри ну Ани цу. Или, у то вре ме (1988) 
фатал на Мира Фур лан, која је у истом 
фил му без по муке, оди гра ла непи сме
ну и у рату наму че ну Вран ку. И то како. 

То су само неки при ме ри некад мла
дих глу ми ца (а све су биле мла ђе од 
Мића ло вић ке), које су успе ле да одглу
ме жене са села тако да им се веру је. 
Ја Сло бо ди Мића ло вић не веру јем, а 
опет пона вљам, није она тако лоша 
глу ми ца. А какве су тек оне дру ге? 
Такве, да могу да игра ју саме себе, у 
сери ја ма и фил мо ви ма о „модер ним“ 
гене ра ци ја ма.

Али, то све нема везе. Важно је да је 
ова сери ја ствар но одлич на и важно је 
да је конач но сни мље на. Можда се 
нешто и нау чи од чика Добри це. Тре
ба ло би.

Тре ба ло је ту под не ти неку жртву, па се уго ји ти 
коју килу, као Рене Зел ве гер у уло зи Бри џит Џонс. 
Тре ба ло је пока за ти мало сиро во сти, мало сви ре по
сти, јер све је то Сим ка, жена која због сво је сигур
но сти мужу под ме ће туђе дете... Ал добро. Јед на је 
Мир ја на Кара но вић, која је у 23 годи не оди гра ла 
Петри ју да ти памет ста не. Или Соња Савић, која је 
има ла 27 годи на када је у фил му Бра ћа по мате ри, 
игра ла стри ну Ани цу. Или, у то вре ме (1988) фатал
на Мира Фур лан, која је у истом фил му без по муке, 
оди гра ла непи сме ну и у рату наму че ну Вран ку. И то 
како
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Одлич но извр ше ње буџе та

Изве штај о реа ли за ци ји општин
ског буџе та за девет месе ци теку
ће годи не, усво јен је са вид ним 

задо вољ ством свих чла но ва румског 
Општин ског већа.  Сед ни ца је одр жа на 
23. окто бра, буду ћи да је пре ма доса да
шњим кре та њи ма изве сно, да ће се до 
кра ја годи не у општин ски буџет опри
хо до ва ти око две мили јар де дина ра, 
можда и више.

Под се ти мо, уку пан износ при хо
да и при ма ња у бру то изно су су за 
2018. годи ну пла ни ра на у виси ни од 
2.248.936.954 дина ра, а у тој суми је и 
75,6 мили о на дина ра из оста лих изво
ра.

Пре ма речи ма Биља не Дамља но вић, 
шефи це Оде ље ња за финан си је, при
вре ду и пољо при вре ду, укуп но оства
ре ни при хо ди и при ма ња са пре не тим 
и неу тро ше ним сред стви ма за девет 
месе ци изно се ско ро 1,55 мили јар ди 
дина ра, што зна чи да је буџет оства рен 
са 68,85 про це на та.

 – Исто вре ме но, рас хо ди и изда ци су 
дости гли 1,3 мили јар де дина ра што је 
реа ли за ци ја од 59,21 про це на та. Нај
ве ћи про це нат извр ше ња има ју посло
ви ста но ва ња и зајед ни це, соци јал на 
зашти та, рекре а ци ја, спорт, кул ту ра 
и вере, здрав ство и обра зо ва ње. Код 
капи тал них про је ка та, нај ве ћи про це
нат извр ше ња има ју поста вља ње мул
ти функ ци о нал не под ло ге у Спорт ској 
хали, моби ли ја ри у Поле тар цу, сана ци
ја сао бра ћај ни це у Буђа нов ци ма, јав на 
расве та на Рум ској петљи… Кре дит ног 
заду же ња у овом пери о ду није било – 
иста кла је Биља на Дамља но вић.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је под
се тио већ ни ке да је у децем бру 2013. 
годи не, када је СНС дошао на власт у 
рум ској општи ни, општин ски буџет био 
970 мили о на дина ра, 500 мили о на је 
било дуга, од тога 200 мили о на је било 
кре дит ног заду же ња.

 – Ово су резул та ти који до сада нису 
забе ле же ни. За девет месе ци ми има мо 
буџет од ско ро 1,55 мили јар ди дина ра, 
што зна чи да ћемо ову годи ну завр ши
ти са буџе том од пре ко две мили јар де 
дина ра. У послед њем квар та лу биће 
зна чај них при хо да, јер смо про да ли 
одре ђе не некрет ни не, а доста гра ђа на 
чека послед њи квар тал да изми ри сво
је оба ве зе по осно ву поре за на имо ви
ну. Ова ква финан сиј ска ситу а ци ја нам 
омо гу ћа ва бес пла тан вртић за сву децу, 

рекон струк ци ју пут не инфра струк ту ре, 
ула га ње у објек те МЗ, рекон струк ци је 
фаса да, али и пове ћа ње сред ста ва за 
спорт, обра зо ва ње, здрав ство…Тако 
ћемо наста ви ти да ради мо и у наред
ном пери о ду – рекао је први човек рум
ске општи не.

На 65. сед ни ци Општин ског већа 
усво јен је и пред лог за тре ћи реба ланс, 
о чему ће конач ну реч дати одбор ни ци 
СО Рума. 

У овом слу ча ју при хо ди и рас хо ди се 

ускла ђу ју на вишем нивоу и то у изно су 
од око 4,4 мили о на дина ра. При хо ди и 
рас хо ди из додат них изво ра се ускла
ђу ју на нижем нивоу, у изно су од око 9,6 
мили о на дина ра.

– Раз лог за реба ланс је доби је на 
сагла сност Мини стар ства финан си
ја на осно ву које се дозво ље на маса 
сред ста ва за пла те може уве ћа ти за 
укуп но 7,3 мили о на дина ра. Увећaње 
масе сред ста ва за пла те, одно си се на 
испла ту пла та запо сле них у Поле тар цу, 
који је отво рио нових седам вас пит них 
гру па у објек ту у Путин ци ма у адап
ти ра ним про сто ри ја ма, које је рани је 
кори сти ла Дирек ци ја за изград њу. Од 
новем бра ће се офор ми ти и три нове 
вас пит не гру пе у Пла ти че ву, и у скла ду 
са тим биће анга жо ва но 32 нова рад ни
ка – поја сни ла је Биља на Дамља но вић.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је ука
зао да је запо шља ва ње мла дих људи 
у стру ци, оно за шта се локал на само у
пра ва зала же.

 – Тако ђе, жели мо да упи ше мо што 
више деце у вртић, да уки не мо листе 
чека ња и да вртић може да поха ђа 
сва ко дете, без обзи ра да ли има запо
сле не роди те ље или не. Од 32 ново у
по сле на, 20 су вас пи та чи који ма ће то 
бити први посао, а укуп но у Поле тар цу 
има ће мо пре ко 200 вас пи та ча. У нашим 
врти ћи ма је сада упи са но око 1.300 
мали ша на, а после отва ра ња нових 
обје ка та, биће их обу хва ће но око 1.500. 
За сле де ћу годи ну наја вљу јем и дру гу 
фазу изград ње објек та Коц ки ца – рекао 
је Сла ђан Ман чић.

Изме на ма одлу ке о доде ли сред ста
ва за про гра ме и про јек те у обла сти 
спор та, одво је на су додат на сред ства 
за три спорт ска клу ба која су ушла у 
виши ранг так ми че ња – ФК 1. мај добио 
je пола мили о на дина ра, ЖРК Сло вен 
200.000 дина ра и ЖОК Рума 100.000 
дина ра. С. Џ.

Сед ни ца Општин ског већа

У нашим врти ћи ма
је сада упи са но

око 1.300 мали ша на,
а после отва ра ња 
нових обје ка та,

биће их обу хва ће но 
око 1.500. За сле де ћу 

годи ну наја вљу јем
и дру гу фазу

изград ње објек та
Коц ки ца, рекао је
Сла ђан Ман чић
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КЛЕ НАК

Асфал ти ра на Ули ца Моше Пија де
Лепе јесе ње дане у рум ској општи

ни кори сте да завр ше посло ве 
на пла ни ра ном асфал ти ра њу 

ули ца и путе ва у гра ду и сели ма.
Тако је у прет по след њој неде љи 

окто бра асфал ти ра на Ули ца Моше 
Пија де у Клен ку, у којој је коло воз био 
пот пу но дотра јао и пун рупа.

 – Ради се око 900 мета ра ули це и то 
у два кра ка, а асфалт ће доћи и до две 
куће које до сада нису има ле асфал ти
ран пут. Вред ност радо ва је око шест 
мили о на дина ра, а и овде је реч о сред
стви ма из општин ског буџе та, у окви ру 
уго во ра о теку ћем одр жа ва њу пут не 
инфра струк ту ре. Ово лепо вре ме смо 
тако иско ри сти ли да после Пути на ца, 

Павло ва ца, Хрт ко ва ца, Пла ти че ва и 
Гра бо ва ца, ура ди мо и оно што је нај
ур гент ни је у Клен ку – рекао је при ли
ком оби ла ска радо ва, Сла ђан Ман чић.

Он је додао, да на овој пози ци ји има 
још неу тро ше них сред ста ва, тако да 
ће се и даље ради ти на пут ној инфра
струк ту ри, све док вре мен ски усло ви 
то омо гу ћа ва ју. 

 – Има мо још зах тев из Ники на ца, 
који ћемо нај ве ро ват ни је испо што ва ти, 
а пре о стао нам је и пар кинг про стор у 
Хрт ков ци ма, испред основ не шко ле. 
У овом момен ту, нама је нај ва жни ји 
завр ше так радо ва у Глав ној ули ци у 
Руми, тако да после Клен ка, део меха
ни за ци је ком па ни је Ката го, која изво ди 

ове радо ве, одла зи у Руму и кре ће са 
укла ња њем ста рог асфал та у Глав ној 
ули ци, како би се могао ура ди ти нови 
коло воз – иста као је Сла ђан Ман чић.

Један од жите ља ове ули це каже да 
је прет ход ни асфалт био стар пре ко 
30 годи на и  у вео ма лошем ста њу, а 
после сва ке зиме су се поја вљи ва ле 
нове рупе на коло во зу.

 – Ово нам пуно зна чи. Ми, који живи
мо у овој ули ци смо покре ну ли ини ци
ја ти ву и пред ло жи ли Саве ту МЗ да се 
асфал ти ра ули ца. Држим пери о ни цу  и 
чим муште ри је иза ђу напо ље, одмах 
испр ља ју ауто, тако да нам овај нови 
коло воз вео ма зна чи, рекао је за наше 
нови не Жељ ко Мла де но вић. С. Џ.

Оби ла зак радо ва у Клен ку

Жељ ко Мла де но вић са кћер ком

ДОМ ЗДРА ВЉА

Седам годи на акре ди та ци је
Дом здра вља Рума акре

ди то ван је на седам 
годи на, а редо ван 

посту пак пошто ва ња при ме
не стан дар да под ра зу ме ва 
и годи шњу посе ту и про це
ну. У поне де љак, 22. окто
бра, оба вље на је редов на 
посе та Аген ци је за акре ди
та ци ју здрав стве них уста но
ва Срби је овој уста но ви. У 
тиму спо ља шњих оце њи ва
ча били су др Софи ја Попо
вић, вмс Гор да на Симић и 
Све тла на дрча, виши струч
ни сарад ник за еду ка ци ју у 
обла сти акре ди та ци је уна
пре ђе ња ква ли те та рада 
здрав стве них уста но ва. 

Циљ акре ди та ци је уста но
ва јесте да посту пак акре ди
та ци је и при ме на стан дар да 
буду темељ рада Дома здра

вља Рума који сво је актив
но сти усме ра ва ка пове ћа
њу без бед но сти и ква ли те ту 
рада.

Спо ља шњи оце њи ва чи 

су пре гле да ли доста вље ну 
доку мен та ци ју, оба ви ли раз
го вор са запо сле ни ма, оби
шли уста но ву и јед ну сео ску 
здрав стве ну амбу лан ту. Пре

ма речи ма др Јеле не Сто ја
нац Мра че вић, дирек тор ке 
рум ског Дома здра вља, у 
наред ном пери о ду се оче ку
је изве штај оце њи ва ча.

Посе та рум ском Дому здра вља
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ОТВО РЕ НА ДВА НОВА ОБЈЕК ТА ВРТИ ЋА У ГРА ДУ

Додат на места за мали ша не
За непу них месец дана 

у ново о тво ре ним објек
ти ма УПВО Поле та

рац, прво у Путин ци ма, а 29. 
окто бра у гра ду, код тени
ских тере на и у згра ди где 
се нала зи ла адми ни стра ци
ја ове уста но ве, а потом до 
поло ви не новем бра и у Пла
ти че ву, биће места за око 
250 ново у пи са них мали ша
на.

Укуп но у ова два објек та у 
гра ду, уло же но је за адап та
ци ју и опре ма ње 10,5 мили
о на дина ра, а у објек ту 
Тени ски тере ни је упи са но 
52 деце јасле не гру пе. 

– Види те да су и роди те
љи и деца задо вољ ни, али 
и мла ди вас пи та чи који су 
доби ли посао. То је нешто 
што ћемо ради ти и убу ду ће, 
наш циљ је да нема листе 
чека ња, да и деца неза по
сле них роди те ља има ју 
места у врти ћи ма, мада је и 
таквих све мање, јер отва
ра мо стал но нова рад на 
места. Наја вљу јем у новем
бру и отва ра ње врти ћа у 
Пла ти че ву и тако пола ко 
целу тери то ри ју општи не 
покри ва мо услу га ма Поле
тар ца. Тако ће бити и убу ду
ће, јер ако не ула же мо у 
децу, неће нас бити. Покре
тач све га ово га је сва ка ко 
при вред ни раз вој наше 
општи не, мно го фабри ка је 
отво ре но и мно го нов ца је 
ушло у нашу општи ну, тако
ђе, мно го рад них места је 
отво ре но – иста као је први 

човек рум ске општи не Сла
ђан Ман чић.

Радо слав Машић, дирек
тор УПВО Поле та рац је 
рекао нови на ри ма, да у 
овом објек ту код тени ских 
тере на има три јасле не гру
пе, две мла ђе и јед на ста ри
ја, а у  згра ди ста ре Упра ве 
врти ћа која је отво ре на 
истог дана, су сме ште не две 

обда ни шне гру пе, где је тре
нут но упи са но 46 деце. Сле
ди обје кат у Пла ти че ву, који 
ће има ти две обда ни шне и 
јед ну јасле ну гру пу, са  укуп
но око 80 мали ша на. 

– Оста је нам да види мо 
сле де ће годи не, да ли ћемо 
про ши ри ва ти капа ци те те. 
Има мо доста деце која су 
мла ђа од годи ну дана, тако 

да нам оста је да и њих обу
хва ти мо у неком новом про
сто ру. Ми би тре ба ли ову 
годи ну да завр ши мо са око 
1.600 упи са не деце,  у 74 
гру пе и то је нај ве ћи број 
гру па које до сада има мо. 
Исто вре ме но, данас је у ова 
два објек та запо сле но десет 
нових вас пи та ча, поред њих 
и сер вир ке и спре ма чи це – 
рекао је дирек тор Машић.

– Ово је за мене један 
нови поче так и мој први 
посао у овом лепом новом 
про сто ру, са новом опре
мом. Факул тет  сам завр ши
ла пре три годи не и одра ди
ла при прав нич ки стаж који 
сам завр ши ла у мају. Овде 
ћу ради ти са мањом децом 
јасле ног узра ста, али сам и 
као при прав ни ца ради ла у 
јасли ца ма, само што овде 
има мало више деце, али 
сна ћи ће мо се – рекла нам је 
мла да вас пи та чи ца Мили ца 
Јовић. 

На отва ра њу објек та 
Тени ски тере ни у про сто ри
ја ма бив ше Дирек ци је за 
изград њу, сво је место ће 
има ти и  јед но го ди шњи 
Урош.  

 – Ово нам пуно зна чи, јер 
и ја  и супруг ради мо и 
нема мо  коме да оста ви мо 
дете. Мислим да је сва ка ко 
мно го боље за децу да се 
од малих ногу дру же, да се 
нави ка ва ју на дру штво и 
соци ја ли зу ју – рекла је Јова
на Ром че вић.

 С. Џ.

Јова на Ром че вић са малим Уро шем

Сла ђан Ман чић

Радо слав Машић



731. OKTOBAR 2018.   M NOVINE

ПАВЛОВ ЦИ

Радо ви на фаса ди шко ле
У цен тру Павло ва ца 

завр ше ни су  радо ви 
на сре ђи ва њу фаса де 

и сто ла ри је на згра ди под
руч ног оде ље ња ОШ „Змај 
Јова Јова но вић“ у којој има 
десе то ро ђака.

Док су тра ја ли радо ви, 
24. окто бра у Павлов ци
ма је био Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра
ве, да би се уве рио како 
поме ну ти радо ви напре ду ју. 

– Локал на само у пра ва је 
иза шла у сусрет мешта ни
ма, на чији зах тев смо обез
бе ди ли сред ства за сре ђи
ва ње ком плет не фаса де 
и заме ну дотра ја ле сто ла
ри је на згра ди. Вред ност 
ових радо ва изно си 920.000 
дина ра, а све то је у скло пу 
наших актив но сти да ула
же мо у раз вој свих месних 
зајед ни ца – рекао је том 

при ли ком Душан Љуби шић.
Под се ти мо, пре месец 

дана је адап ти ра на и згра
да у којој се нала зе про сто
ри је Месне кан це ла ри је и 
амбу лан та, а вред ност тих 
радо ва је била 2,2 мили о на 

дина ра, док је про шле годи
не рекон стру и сан кров и 
поста вље ни нови олу ци.

 – Захва љу ју ћи уре ђе њу 
згра де Месне кан це ла ри је 
и амбу лан те, а сада и шко
ле, наш цен тар, одно сно 

како ми нази ва мо рас кр шће, 
биће знат но леп ше. Пре 
све га, добро је што ће наши 
ђаци има ти мно го боље 
усло ве за уче ње – каже 
Бошко Ђако вић, члан Саве
та МЗ Павлов ци. С. Џ. 

Душан Љуби шић Бошко Ђако вић

ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА РУМЕ

Сећа ње на поги ну ле за сло бо ду
Пово дом Дана осло бо ђе ња Руме 

у Дру гом свет ском рату, 27. окто
бра, одр жа на је све ча ност у 

Дому пен зи о не ра, којој су при су ство
ва ли пред став ни ци амба са де Руси је 
Јуриј Ага поф, начел ник Еко ном ског 
оде ље ња и Дими триј Стад њик, савет
ник у Еко ном ском оде ље њу, чла но ви 
Покра јин ског одбо ра СУБ НОРа, али 
и свих срем ских општи на, Бије љи не 
и Сом бо ра, пред став ни ци поли тич ких 
стра на ка и Мир ко Адам, пред сед ник 
Јевреј ске општи не Нови Сад.

О бор ба ма у Дру гом свет ском рату 
на под руч ју Сре ма и рум ске општи не, 
гово ри ла је Алек сан дра Ћирић, исто

ри чар ка у Зави чај ном музе ју Рума, док 
је пла ке та уру че на Зори Кља јић, уче
сни ци НОРа из Руме.

Томи слав Милић, пред сед ник ОО 
СУБ НОРа Рума је после пола га ња 
вена ца под се тио, да су бор бе за осло
бо ђе ње Руме поче ле 23. окто бра, 
на Јар чи ни где су Нем ци били добро 
утвр ђе ни, као и сам град. Напа ди ма 
вој во ђан ских једи ни ца помо гло је деј
ство каћу ша из 117. арти ље риј ског 
пука, тако да су Нем ци брзо напу сти
ли Руму. У овим бор ба ма су поги ну ла 
32 бор ца, а 81 борац је био рањен. 
Са дру ге стра не, поги ну ло је око 150 
Нема ца и уста ша. Он је додао, да се 

у послед ње вре ме деза ву и ше зна чај 
осло бо ди лач ке бор бе као и тежња да 
се пре о бли ку је исто ри ја. 

– Изве шта ји са боји шта и тада шња 
штам па, у току и одмах после рата, 
једи ни су валид ни доку мен ти, ма каква 
да су нечи ја иде о ло шка опре де ље ња 
била. Зада так наше орга ни за ци је је, 
да увек дослед но засту па мо исто риј
ске исти не о осло бо ди лач кој бор би 
наших наро да у про шло сти и пре но
си мо то буду ћим нара шта ји ма. Како 
је рекао мајор Тепић, реч се даје јед
ном, или се пога зи или се одр жи, а ови 
људи су сво ју реч одр жа ли – рекао је 
Томи слав Милић.

При сут ни ма се обра тио и Јуриј Ага
поф који је иста као, да је глав ни зада
так да се не сме никад, ни на који начин 
дозво ли ти, да сло бо да, као нај ве ћа 
људ ска вред ност буде изгу бље на.

Мари ја Стој че вић, заме ни ца пред
сед ни ка Општи не је ука за ла да се 
обе ле жа ва њем осло бо ђе ња, сећа мо и 
свих жрта ва фаши стич ког теро ра, нај
ве ћег зла у исто ри ји чове чан ства.

 – Наша је оба ве за да ода мо пошту 
сви ма, који су дали живот за ову 
земљу и који су омо гу ћи ли да ми данас 
живи мо у сло бо ди. Ми има мо дужност 
да мла ди ма ули је мо зна ње, патри о ти
зам и вољу, коју су има ли наши херо ји 
и осло бо ди о ци, да зајед но ради мо на 
него ва њу сло бо дар ске тра ди ци је, са 
жељом да се стра да ња из Дру гог свет
ског рата никад не поно ве – пору чи ла 
је Мари ја Стој че вић. С. Џ.Пошта поги ну ли ма
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ФУД БАЛ СКИ КЛУБ  1. МАЈ 

Ста ди он под рефлек то ри ма
На ста ди о ну рум ског 

ФК 1. мај, поста вље ни 
су рефлек то ри, тако 

да фуд ба ле ри овог клу ба, 
који су избо ри ли пла сман у 
виши ранг так ми че ња, убу
ду ће могу да тре ни ра ју и у 
вечер њим сати ма.

Локал на само у пра ва кон
ти ну и ра но ула же сред ства 
у спорт ску инфра струк ту ру 
и клу бо ве. 

– Овај ста ди он, у овом 
момен ту то можда нај ви
ше заслу жу је, с обзи ром на 
оства ре не резул та те ФК 1. 
маја, који се од свих рум
ских фуд бал ских клу бо ва 
так ми чи у нај ви шем ран гу, 
јер је ушао у Вој во ђан ску 
лигуЈуг и нала зи се сада 
на првом  месту. Наша је 
жеља, да Рума има фуд бал
ске клу бо ве и у вишим ран
го ви ма так ми че ња од ових 
тре нут но. За рефлек то ре на 
овом ста ди о ну, издво ји ли 
смо ско ро мили он дина ра, 
како би могао да се кори
сти и у вечер њим сати ма 
– рекао је, при ли ком оби ла
ска ста ди о на, Сла ђан Ман
чић, пред сед ник Општи не. 

За неко ли ко дана се отва
ра и тен дер, јер је локал
на само у пра ва одо бри ла  
чети ри мили о на дина ра за 
уре ђе ње свла чи о ни це и 
три би на са 350 седи шта, на 
ста ди о ну 1. мај. 

– Издво ји ли смо мили
он  дина ра, како  би  овај 
клуб завр шио полу се зо ну 
у вишем ран гу так ми че
ња. Клуб се кон со ли до вао, 
напра вље на је добра упра
ва и посто ји енер ги ја да се 

даље иде, уз доста добру 
еки пу и то подр жа ва мо. 
Уко ли ко сле де ће годи не 
уђу у Срп ску лигу, могу да 
рачу на ју на нашу још већу 
помоћ. Циљ нам је да, као 
што има мо добрих резул
та та у при вре ди,  има мо и 
добрих резул та та у спо р ту 
– иста као је Ман чић.

У прет ход ном пери о ду 
ура ђе на је расве та  у Путин
ци ма, Клен ку и Доњим 
Петров ци ма, а зах те ви од 
фуд бал ских клу бо ва сти жу 
и сва ко у њима наво ди сво
је  при о ри те те. Зах тев за 
расве ту је сти гао из Вог ња, 
где је про шле годи не ура ђе
на нова свла чи о ни ца. 

– Пар годи на уна зад, од 

сред ста ва из буџе та, одо
бри мо оно што је један број 
клу бо ва тра жио. Већ сле
де ће годи не ће, гото во сви 
фуд бал ски тере ни бити сре
ђе ни, свла чи о ни це рено ви
ра не и ство ре ни бољи усло
ви за бавље ње фуд ба лом, 
како би што више мла дих 
људи из соба, са видео 
игри ца, са ули це, при ву кли 
на спорт ске тере не – каже 
Сла ђан Ман чић.

Пред сед ник ФК 1. мај, 
Зоран Маке вић је захва лио 
локал ној само у пра ви на 
зна чај ним сред стви ма која 
су доби ли.

 – Ура ди ли  смо рефлек
то ре, игра чи су нам запо
сле ни, па је вре ме тре нин га 

како дола зи зима све кра ће, 
а са расве том их може мо 
орга ни зо ва ти у вече р њим 
сати ма и тако  пове ћа ти  број 
игра ча на тре нин гу. Сле ди 
и тен дер за свла чи о ни це и 
три би не, тако да ћемо има
ти  пра ви ста ди он. Надам 
се, да смо игром оправ да
ли уло же на сред ства у нас 
и оче ку јем ула зак у Срп
ску лигуВој во ди на, то нам 
је на дохват руке. Има мо 
добру еки пу, добро ради мо 
и добра нам је атмос фе ра у 
клу бу. Похва лио бих и гле
да о це, који нас подр жа ва ју 
и оче ку је мо јесе њу титу лу 
прва ка – рекао је нови на ри
ма Зоран Маке вић.

 С. Џ.

Сла ђан Ман чић, циљ виши ран го ви так ми че ња

Семи нар о мигра ци ја ма рад ни ка
Јед но днев ни Међу на род ни семи

нар пред став ни ка син ди ка та 
рад ни ка у тек стил ној, кожар ској 

и обу ћар ској инду стри ји, под нази
вом Мигра ци ја рад ни ка, одр жан је 23. 
окто бра у Руми, у орга ни за ци ји Саве
за само стал них син ди ка та Срби је и 
Фон да ци је Фри дрих Еберт из Немач
ке. Ова фон да ци ја подр жа ва како 
рад син ди ка та, тако и посло дав це и 
вла сти, дакле ради на успо ста вља њу 
соци јал ног дија ло га. 

Уче ство ва ли су пред став ни ци 
седам држа ва: Сло ве ни је, Хрват ске, 
БИХ са Репу бли ком Срп ском, Маке
до ни је, Црне Горе, Алба ни је и Срби је. 

Дра го Тешић, пред сед ник Саве
за само стал них син ди ка та Срби је 
општи не Рума, Пећин ци и Ириг, био је 
дома ћин овог ску па. 

– После свих диску си ја смо закљу
чи ли, да су нам про бле ми гото во исти. 
Мла ди и ква ли фи ко ва ни рад ни ци нам 
одла зе у потра зи за бољим живо том. 
Иако има доста изгра ђе них фабри ка, 
пла шим се да у њима неће има ти ко 
да ради. На про сто ру бив ше Југо сла
ви је је слич но, пла те су ниске, недо
вољ не за при сто јан живот и мла ди 
људе одла зе. Са овог семи на ра биће 
упу ће ни и апел свим вла да ма држа
ва које су овде биле засту пље не, да 

се тај одлив мла дих рад ни ка зау ста
ви. То се може пости ћи пове ћа њем 
пла та, да рад ник може при стој но да 
живи од свог рада и побољ ша њем 
усло ва рада. На при мер, у Мађар ској 
се при ја ви ло 500.000 пен зи о не ра да 
ради, да ли скра ће но или пуно рад
но вре ме, што је пока за тељ да нема 
довољ но рад не сна ге – рекао је Дра го 
Тешић.

Он је додао да је у рум ској општи ни 
добро успо ста вљен соци јал ни дија
лог, у дру гим гра до ви ма у Срби ји како 
где, док у бив шим репу бли ка ма СФРЈ 
тај дија лог још није успо ста вљен или 
посто ји само на папи ру.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА У ШИДУ

Утвр ђен пред лог Ста ту та

У уто рак 23. окто бра, одр жа на је 
сед ни ца Општин ског већа на 
којој се нашао оби ман днев

ни ред од 53 тач ке. Рас пра вља ло се 
изме ђу оста лог и о Нацр ту Ста ту та 
Општи не Шид, Пра вил ни ку о изме на
ма и допу на ма Пра вил ни ка о орга ни
за ци ји и систе ма ти за ци ји рад них места 
у општин ској упра ви, општин ском пра
во бра ни ла штву и струч ним слу жба ма 
општи не Шид. 

– Што се тиче изра де новог Ста ту
та Општи не Шид,  Мини стар ство за 
локал ну само у пра ву нам је вра ти ло 
нацрт на дора ду, јер су у пита њу неки 
тех нич ки дета љи, ства ри које нису 
суштин ски бит не за наш Ста тут, а који 
је про шао у Мини стар ству за локал ну 
само у пра ву као добро ура ђен. Оче
ку је мо да ћемо у сле де ће две до три 
неде ље доби ти кона чан облик нашег 
изме ње ног Ста ту та, који ћемо моћи 
да усво ји мо на сед ни ци Скуп шти не 
општи не. Важно нам је да тај Ста тут 
усво ји мо што пре, како би могли да 
спро ве де мо избо ре за месне зајед ни
це у свим насе ље ним мести ма шид ске 
општи не – рекао је Зоран Семе но вић,  
заме ник пред сед ни ка Општи не Шид, 
на кон фе рен ци ји за нови на ре. Утвр
ђен је Пред лог одлу ке о пре но су пра
ва упра вља ња на водо во ду у Соту, на 
ЈКП Водо вод Шид.

 – Кому нал ном делат но шћу може да 
се бави само пред у зе ће, које се бави 
спе ци фич ном делат но шћу, а у овом 
слу ча ју је то водо снаб де ва ње. У Шиду 
је то Јав но кому нал но пред у зе ће Водо
вод.  Све месне зајед ни це су у неком 
прет ход ном пери о ду, пре 2012. годи
не пре не ли пра во упра вља ња месним 
водо во дом на ово јав но пред у зе ће, јер 
је то једи но пред у зе ће које се може 

бави ти дистри бу ци јом воде, обја снио 
је Семе но вић.

 Утвр ђен је Пред лог одлу ке о спр о во
ђе њу Јав ног кон кур са за избор дирек
то ра јав них пред у зе ћа, чији је осни вач 
Скуп шти на општи не Шид. Општин ско 
веће је утвр ди ло и Пред лог одлу ке о 
изме ни Одлу ке о осни ва њу и име но ва
њу Коми си је за утвр ђи ва ње при сут но
сти и сузби ја ња генет ски моди фи ко ва
них орга ни за ма. Раз ма тран је Изве штај 
о раду за прет ход ни пери од и годи шњи 
План рада Пред школ ске уста но ве 
„Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“, на које 
је Општин ско веће дало сагла сност, те 
утвр ђен Пред лог Реше ња о име но ва њу 
Општин ског саве та роди те ља. Усво је
не су изме не Реше ња о обра зо ва њу и 
име но ва њу При вре ме них тела, у осам
на ест месних зајед ни ца на под руч ју 
шид ске општи не. На сед ни ци Општин
ског већа доне то је Реше ње о раз ре ше
њу Иви це Јови ћа са места пове ре ни ка 
за избе гли це, а на то место име но ван 
је Дејан Којић. Општин ско веће доне ло 
је закљу чак о покре та њу поступ ка за 
реа ли за ци ју про јек та Јав нопри ват ног 
парт нер ства са еле мен ти ма кон це си је, 
те реше ње о обра зо ва њу Тима за изра
ду кон це си о не доку мен та ци је. Раз ма
тра ни су и усво је ни пред ло зи Коми си
је за доде лу сред ста ва за про гра ме и 
про јек те из обла сти спор та, за доде лу 
нерас по ре ђе них сред ста ва за 2018. 
годи ну и Коми си је за доде лу сред ста
ва за редов не актив но сти и про гра ме 
удру же ња. Тако ђе, Општин ско веће 
раз ма тра ло је и утвр ди ло пред ло ге 
шко ла, за раз ре ше ње и име но ва ње 
чла но ва Школ ских одбо ра, као и дру
га пита ња из дело кру га над ле жно сти 
Општин ског већа.

Д. Попов

Општин ско веће

Оче ку је мо да ћемо 
у сле де ће две до три 

неде ље доби ти
кона чан облик нашег

изме ње ног 
Ста ту та, који ћемо 
моћи даусво ји м

 на сед ни ци
Скуп шти не

општи не. Важно нам 
је да тај Ста тут

усво ји мо што пре, 
како би могли да

спро ве де мо
избо ре за месне 

зајед ни це у свим
насе ље ним

мести ма шид ске 
општи не, рекао је 
Зоран Семе но вић
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ЈКП КОМУ НА ЛАЦ

Набав ка нових ками о на
Почет ком 2018. годи не ЈКП Кому

на лац наба вио је нову меха ни
за ци ју у виду ками о на, кипе ра и 

сме ћа ра. Како су иста кли пред став ни
ци овог пред у зе ћа, у току је при пре ма 
нео п ход не доку мен та ци је за набав ку 
два нова ками о на.

– Сред ства за набав ку нове меха
ни за ци је обез бе ђе на су након недав

но усво је ног реба лан са буџе та. Наше 
кому нал но пред у зе ће је изра зи ло 
потре бу за набав ком нове меха ни за
ци је, како би зиму доче ка ли спрем
но када је реч о одно ше њу отпа да 
из дома ћин ста ва – иста као је Душан 
Лема ић, дирек тор ЈКП Кому на лац и 
додао, да је возни парк тог јав ног пред
у зе ћа изу зет но стар, те да један број 

ками о на дати ра из 80тих годи на про
шлог века.

– Има мо укуп но пет ками о на, а сада 
ћемо наба ви ти још два, како би мно го 
лак ше, брже и ефи ка сни је, оба вља
ли кому нал не делат но сти, које су нам 
пове ре не – рекао је дирек тор Кому
нал ца.

М. Ђ.

САСТА НАК СИСТЕ МА 48

Кли за ли ште на новој лока ци ји
На послед њем састан ку 

Систе ма 48 у Инђи
ји, одр жа ном у петак 

26. окто бра, било је речи о 
поста вља њу кли за ли шта у 
цен тру гра да. И ове годи не, 
као и прет ход них, Уста но ва 
Спорт ски цен тар заду же на 
је за овај део посла. Пре
ма речи ма Или је Трбо ви ћа, 
дирек то ра Спорт ског цен
тра тра жи се нова лока ци ја 
због про јек та, који пред ви
ђа рекон струк ци ју трга код 
Библи о те ке, где је кли за ли

ште било сме ште но про шле 
зиме. Пре ма њего вим речи
ма, нова лока ци ја на којој ће 
бити поста вље но кли за ли
ште је ули ца Вој во де Сте пе, 
тач ни је лока ци ја код сата.

– Ове годи не су, као и про
шле, пла ни ра на сред ства у 
буџе ту за кли за ли ште, које 
би са радом тре ба ло да поч
не 15. децем бра и ради ће 
до 1. фебру а ра 2019. годи не 
– рекао је Трбо вић и додао, 
да се про шле годи не кли за
ли ште пока за ло као вео ма 

добар потез, те да су задо
вољ ни бро јем деце која су 
кори сти ла све доступ не 
садр жа је. 

– Све је било на вео ма 
висо ком нивоу и то оче ку
је мо и ове годи не. Про шле 
годи не смо уве ли и све тло
сне ефек те који су улеп ша
ли дожи вљај током борав ка 
на кли за ли шту. Деца ће има
ти лепу зани ма ци ју током 
зим ског рас пу ста – рекао је 
дирек тор Спорт ског цен тра.

М. Ђ.

У току је поде ла огре ва за соци јал но угро
же на, ста ра лица и кори сни ке нов ча не помо
ћи. По метар изре за ног дрве та, сти ћи ће на 
око 400 адре са на тери то ри ји општи не Инђи
ја, потвр ди ла је дирек то ри ца Цен тра за соци
јал ни рад Дунав, Жељ ка Годић Авра мо вић.

– Општи на Инђи ја је из буџе та издво ји ла 

три мили о на дина ра за набав ку огре ва, поро
ди ца ма и поје дин ци ма, који нису у мате ри
јал ној ситу а ци ји да га сами обез бе де – рекла 
је Годић Авра мо вић и дода ла да се сва ке 
годи не на овај начин обез бе ди огрев за нај у
гро же ни је, што је за њих од изу зет ног зна ча
ја.

Поде ла огре ва за соци јал но угро же не

Саста нак Систе ма 48

Ове годи не су, 
као и про шле, 

пла ни ра на
сред ства у

буџе ту за
кли за ли ште, које 

би са радом
тре ба ло да

поч не 15.
децем бра и 

ради ће до
1. фебру а ра 

2019. годи не, 
рекао је Трбо вић
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74 ГОДИ НЕ ОД ОСЛО БО ЂЕ ЊА ИНЂИ ЈЕ У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РАТУ

Бор ба за сло бо ду тра је и даље
Пола га њем вена ца и ода ва њем 

поште палим бор ци ма и жртва
ма фаши зма, СУБ НОР општи не 

Инђи ја обе ле жио је 22. окто бар, Дан 
побе де над фаши змом и завр ше так 
Дру гог свет ског рата. Након при је ма у 
згра ди Општи не Инђи ја, ком су при су
ство ва ли пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, пред сед ник СО Инђи ја 
Милан Пре до је вић, као и амба са дор 
Укра ји не у Срби ји, Олек сан др Алек
сан дро вич, пред став ни ци СУБ НОРа, 
при ја тељ ских и брат ских гра до ва и 
општи на, поло жи ли су вен це на спо
ме ник Поду нав скопар ти зан ском одре
ду у цен тру гра да, а затим и на спо ме
ник пило ти ма Совјет ске арми је  Попов 
Петру Рома но ви чу и Фин кел берг Бори
су Шева ље ви чу и истак ну тим бор ци ма 
НОРа Дра го љу бу Сто ја но ви ћуБру
ну, Мило ра ду Сто ји ћуГор чи лу и Петру 
Сто ја но ви ћу, на гро бљу у Инђи ји.

Пред сед ник Вла ди мир Гак, обра ћа
ју ћи се број ним гости ма, иста као је да 
ће локал на само у пра ва и у наред ном 
пери о ду подр жа ва ти актив но сти чла но
ва СУБ НОРа јер, како је рекао, не сме
мо забо ра ви ти оне који су живот дали 
за нашу сло бо ду:

– Срп ски народ се увек борио за сло
бо ду и прав ду, а та сло бо да је вео ма 
ску по пла ће на. Живот у миру и сло бо
ди нема алтер на ти ве, тога мора мо увек 
бити све сни. Зато данас, на тра ди ци о

на лан начин ода је мо почаст сви ма, који 
су стра да ли у бор ба ма током Дру гог 
свет ског рата – рекао је Гак и додао:

– Из исто ри је мора мо изву ћи нај ва
жни је пору ке, како нам се она више не 
би поно ви ла.

Са пред сед ни ком општи не Инђи
ја сло жио се и амба са дор Укра ји не у 
Срби ји, Олек сан др Алек сан дро вич, 
који је иста као да ника да не тре ба забо
ра ви ти жртве.

– Фаши зам може да има раз ли чи те 
обли ке, не само у про шло сти, него и 
данас. Зато тре ба да гра ди мо мир сви 

зајед но – рекао је Алек сан дро вич.
Како је иста кла Дра ги ца Кова че вић, 

пред сед ни ца Општин ског СУБ НОРа, 
Дан осло бо ђе ња Инђи је је дан сло бо
де.

– Када људи има ју сло бо ду, тада 
има ју све. Зато мора мо пошто ва ти 
наше прет ке из оба рата, све бор це који 
су поло жи ли живо те за сло бо ду, како 
бисмо ми данас живе ли у миру. Мла де 
гене ра ци је тре ба да раде тако, да се 
фаши зам и наци зам више ника да не 
поно ве на овим нашим про сто ри ма – 
рекла је Кова че вић. М. Ђ.

Пред сед ник Гак поло жио вен це на спо ме ник Поду нав скопар ти зан ском одре ду

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ИНЂИ ЈА

100 годи на од завр шет ка
Првог свет ског рата
У сусрет обе ле жа ва њу 

100 годи на од завр
шет ка Првог свет ског 

рата, у петак 26. окто бра, у 
малој сали Кул тур ног цен тра 
у Инђи ји, отво ре на је изло
жба Срби ја и Срби на фил
му у Првом свет ском рату, 
ауто ра Алек сан дра Ерде ља
но ви ћа у сарад њи са Архи
вом југо сло вен ске кино те ке. 
Како исти чу пред став ни ци 
Кул тур ног цен тра, изло жба је 
посеб но наме ње на мла дим 
гене ра ци ја ма. При ка за на је 
Интер ак тив на мапа Бал ка
на, где сви посе ти о ци могу 
пре ко андро ид теле фо на, да 
се пове жу са мапом, иза бе
ру одре ђе ни град и погле да ју 
кра так филм ски инсерт, који 
је пове зан за дести на ци
ју коју су иза бра ли. Ујед но, 
оно што је пра те ћи про грам 
изло жбе, која ће тра ја ти до 

7. новем бра, су фил мо ви са 
тема ти ком Првог свет ског 
рата и биће при ка за ни у Кул
тур ном цен тру.

 Поред ове изло жбе, при
пре ма се и низ дру гих мани
фе ста ци ја. На Митров дан, 8. 
новем бра, на Дан осло бо ђе

ња Инђи је у Првом свет ском 
рату, повор ка вој ни ка обу
че на у уни фор ме из вре ме
на тог рата, про ше та ће цен
трал ним град ским ули ца ма. 
Након тога, у спорт ској хали 
ће бити орга ни зо ва на Све ча
на ака де ми ја, на којој се оче

ку је неко ли ко хиља да људи.
За 9. новем бар, Уста но ва 

Кул тур ни цен тар у сарад
њи са Вој ним музе јом Бео
град, на инђиј ском шета ли
шту, пред ви де ла је изло жбу 
фото гра фи ја из Првог свет
ског рата. Изло жба ће 
садр жа ти око 50 фото гра
фи ја, поде ље них у чети ри 
темат ске цели не, које ће се 
мења ти на сва ких неде љу 
дана. Прва постав ка се зове 
Деца и жене у Првом свет
ском рату, дру га Повла че
ње срп ске вој ске и бора вак 
на Крфу, тре ћа постав ка 
носи назив Уло га сани те
та током Првог свет ског 
рата и послед ња Солун
ски фронт. Реч је о аутен
тич ним фото гра фи ја ма из 
рата, које носе јаку емо тив
ну пору ку. 

М.Ђ.
Изло жба „Срби ја и Срби на фил му у Првом свет ском рату“
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ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ОПШТИ НЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Инђи ја не сме
забо ра ви ти своје херо је

Наред на годи на ће бити 
кључ на за нашу општи ну, 
јер ћемо изгра ди ти нови 

вртић, нову град ску пија цу 
и трг, а сва ко село ће бити 

дале ко инфра струк тур но 
уре ђе ни је. Оно што је

нај ва жни је, ура ди ће мо 
исто риј ски про је кат, а то је 

асфал ти ра ње 76 ули ца 
дужи не 44 кило ме тра.

Про је кат ће поче ти ове,
а бити завр шен иду ће

годи не, рекао је пред сед ник
општи не Инђи ја

Вла ди мир Гак, на све ча ној 
сед ни ци пово дом Дана 

општи не Инђи ја

Добитници Октобарских награда

Владимир Гак
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Агро мар кет доо Кра гу је вац
 Логи стич ки цен тар Инђи ја

ЗАМ доо Инђи ја – Жути драг сто ри

МВ ТИМ доо Бешка

Добит ни ци Окто бар ских награ да

Ком па ни ја Агро мар кет доо Кра гу је вац, 
је воде ћи про из во ђач, заступ ник и дистри
бу тер широ ког порт фо лиа про из во да на 
тржи шту Запад ног Бал ка на. Током 25 
годи на посто ја ња, изра сла је у јед ног од 
воде ћих снаб де ва ча тржи шта пести ци да, 
семен ске робе и гар ден уре ђа ја у целом 
реги о ну. Од децем бра 2017. годи не у 
Инђи ји је почео са радом нај ве ћи логи
стич ки цен тар ком па ни је Агро мар кет доо 
Кра гу је вац. У њего ву изград њу, ком па ни ја 
је уло жи ла 7,5 мили о на евра и омо гу ћи ла 

ново запо шља ва ње 65 лица. Поред 
изгра ђе ног нај са вре ме ни јег логи стич ког 
цен тра, ком па ни ја је ове годи не запо че ла 
изград њу фабри ке фоли јар них ђубри ва у 
инду стриј ској зони  Инђи је, на повр ши ни 
од 4.000 ква драт них мета ра, а вред ност 
инве сти ци о них ула га ња про це њу је се на 
два мили о на евра, што ће омо гу ћи ти ново 
запо шља ва ње лица са тери то ри је инђиј
ске општи не. Ком па ни ја Агр о мар кет доо 
Кра гу је вац тре нут но запо шља ва укуп но 
400 рад ни ка.

Ком па ни ја ЗАМ доо Инђи ја, осно ва на је 
1992. годи не са основ ном делат но шћу 
трго ви не на мало дува ном, хра ном и 
пићем, а данас је воде ћи снаб де вач на 
под руч ју гра да, са 16 мало про дај них 
обје ка та. Зна чај ним инве сти ци о ним ула
га њи ма, ком па ни ја је у послед ње чети ри 
годи не отво ри ла чети ри савре ме на 
супер мар ке та, укуп не повр ши не око 
1.500 ква драт них мета ра, којим је пре у зе
та лидер ска пози ци ја по оби му про ме та 

пре храм бе ном робом и поста је воде ћи 
дома ћи трго вин ски ланац у Инђи ји. Кон
стант на инве сти ци о на ула га ња омо гу ћи
ла су раст запо шља ва ња, тако да данас 
ЗАМ доо запо шља ва 180 рад ни ка. Ком
па ни ја ЗАМ доо спа да у ред висо ко дру
штве но одго вор них ком па ни ја. Гене рал ни 
је спон зор ФК Инђи ја и мате ри јал но 
пома же кул тур ноумет нич ка дру штва и 
мани фе ста ци је на тери то ри ји општи не 
Инђи ја.

Ком па ни ја МВ ТИМ доо Бешка, осно ва
на је 2013. годи не са основ ном делат но
шћу у обла сти гра ђе ви нар ства. Више го
ди шњим тра ја њем у гра ђе ви нар ству, 
фир ма је ство ри ла и одр жа ва сво ју пози
ци ју на вео ма зах тев ном тржи шту, нај пре 
у свој ству поди зво ђа ча, са тен ден ци јом 
да у будућ но сти пре у зме одго вор ност и 
отпоч не делат ност као само стал ни изво

ђач и инве сти тор у обла сти ста но град ње. 
Ком па ни ја се може свр ста ти у ред брзо
ра сту ћих, има ју ћи у виду да је дости гла 
обим годи шњих при хо да пре ко три мили
о на евра и да запо шља ва око 50 рад ни ка 
у гра ђе ви нар ству. Глав не рефе рен це 
ком па ни је су објек ти ста но град ње у ули
ци Југ Бог да на у Инђи ји, као и послов ни 
обје кат ком па ни је у Бешки.

Ђуро Ман дић, начел ник
ПУ Срем ска Митро ви ца

Глав ни поли циј ски савет ник и начел ник 
Поли циј ске упра ве у Срем ској Митро ви ци, 
одли ко ван је сре бр ном меда љом за заслу
ге од Мини стар ства уну тра шњих посло ва 
Репу бли ке Срби је. На под руч ју поли циј ске 
упра ве Срем ска Митро ви ца, самим тим и 

у општи ни Инђи ја, очу ва но је и уна пре ђе
но ста ње јав не без бед но сти. Изме ђу оста
лог, сма њен је број кри вич них дела са 
непо зна тим почи ни о цем, а пове ћан број 
откри ве них кри вич них дела у сузби ја њу 
нар ко ма ни је и  запле ни опој них дро га. 

Мио драг Јак шић, пред сед ник
Мати це исе ље ни ка и Срба у реги о ну

Мио драг Јак шић је ини ци ја тор и орга ни
за тор вели ког бро ја кул тур них деша ва ња у 
општи ни Инђи ја. Већ 11 годи на орга ни зу је 
Умет нич ку коло ни ју у Крче ди ну, оку пља ју
ћи еми нент не писце, сли ка ре, ваја ре, 
песни ке и књи жев ни ке из Срби је, али и из 
целог све та. Про шле годи не је у сарад њи 
са Општи ном Инђи ја, покре нуо књи жев ни 
фести вал Про Поет, који је и ове годи не 

успе шно реа ли зо ван. Тако ђе, ове годи не 
је орга ни зо вао прве међу на род не сусре те 
писа ца у Инђи ји, који ма су при су ство ва ли 
писци из Азер беј џа на, Сло вач ке, Бело ру
си је, Сло вач ке, Изра е ла, САДа и Срби је. 
Аутор је три књи ге посве ће не сарад њи и 
уна пре ђе њу одно са Срби је и дија спо ре, 
на чему је и рад но анга жо ван у Мати ци 
исе ље ни ка и Срба у реги о ну.

Поред при је ма пред
став ни ка и чла но ва 
ОО СУБ НОР Инђи ја 

и пола га ња вена ца у окви ру 
обе ле жа ва ња Дана општи
не Инђи ја, 22. окто бра одр
жа на је све ча на сед ни ца 
Скуп шти не општи не Инђи ја 
у Кул тур ном цен тру, којој је  
поред пред став ни ка локал
не само у пра ве, при су ство
вао вели ки број гости ју из 
дру гих срем ских, при ја
тељ ских и брат ских општи
на, при вред ни ка, народ них 
посла ни ка, одбор ни ка у СО 
Инђи ја, пред став ни ка јав
них пред у зе ћа и уста но ва. 
Све ча ну сед ни цу отво рио 
је пред сед ник СО Инђи ја 
Милан Пре до је вић, који је 
том при ли ком под се тио да 
је овај датум зна ча јан у срп
ској исто ри ји, дан када се 
сећа мо жрта ва анти фа ши
стич ке бор бе, који су живот 
дали за осло бо ђе ње Инђи је.

После њега, при сут ни ма 
се обра тио и пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак.

– За нас су ово вео ма 
важни тре ну ци. Да није 
било сло бо де, не би било 
ни при ли ке да данас ради
мо за наше сугра ђа не и то је 
доказ коли ко је вели ка цена, 
коју су наши пре ци пла ти ли 
да бисмо данас ми живе ли 
ова ко – рекао је Гак и додао:

 – Надам се, да ћемо сви 
зајед но уме ти да истин ски 
цени мо мир у ово тешко 
вре ме. Не сме да нам буде 
тешко да ради мо и пре ко
вре ме но, ако је то нео п
ход но, не сме да нам буде 
тешко да одго вор но врши мо 
функ ци је на које су нас наши 
сугра ђа ни бира ли, упра во, 
када узме мо у обзир цену 
коју су наши пре ци пла ти ли 
оним што је нај ску пље, а то 
су њихо ви живо ти.

Гак је иста као да их у 
наред них годи ну дана оче
ку је мно го радо ва, иако је 
Инђи ја већ данас нај ве ће 
гра ди ли ште у Сре му.

– Наред на годи на ће бити 
кључ на за нашу општи ну, јер 
ћемо изгра ди ти нови вртић, 
нову град ску пија цу и трг, а 
сва ко село ће бити дале ко 
инфра струк тур но уре ђе ни
је. Оно што је нај ва жни је, 
ура ди ће мо исто риј ски про је
кат, а то је асфал ти ра ње 76 
ули ца дужи не 44 кило ме тра. 
Про је кат ће поче ти ове, а 
бити завр шен иду ће годи не, 
рекао је пред сед ник општи
не Инђи ја и додао, да је нај
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ви ше поно сан на изград њу 
кадров ских ста но ва.

– Уве рен сам да ћемо бити 
једи на општи на у Срби ји 
која неће има ти одлив мла
дих, већ напро тив, општи на 
у коју ће мла ди дола зи ти. 
Биће мо општи на за при мер 
мно ги ма – рекао је Гак.

У скло пу све ча не сед ни
це доде ље не су Окто бар
ске награ де за 2018. годи
ну, нај ви ше при зна ње које 
доде љу је Општи на Инђи ја 
ком па ни ја ма, удру же њи
ма и поје дин ци ма, који су 
дали допри нос уна пре ђе њу 
локал не зајед ни це у раз
ли чи тим сфе ра ма дело ва
ња. Окто бар ске награ де 
ове годи не уру че не су ком

па ни ја ма Агро мар кет доо, 
ЗАМ доо и МВ ТИМ доо, 
за изу зет не резул та те у 
раду и нај ви ша достиг ну ћа 
у обла сти при вре де. Мио
дра гу Јак ши ћу, пред сед ни ку 
Мати це исе ље ни ка и Срба 
у реги о ну уру че на је Окто
бар ска награ да за допри
нос у раз во ју и уна пре ђе њу 

кул тур ног живо та и одно
са пре ма дија спо ри, док је 
Ђури Ман ди ћу, начел ни ку 
Поли циј ске упра ве у Срем
ској Митро ви ци, уру че на 
награ да за допри нос и уна
пре ђе ње ста ња јав не без
бед но сти.

– Вео ма нам зна чи што је 
локал на само у пра ва пре по

зна ла шта ми ради мо. Ове 
годи не обе ле жа ва мо 29 
годи на од како смо поче ли 
са радом. Сада запо шља
ва мо око 180 рад ни ка који 
су допри не ли свим нашим 
успе си ма – рекао је Здрав
ко Мрђа, вла сник ком па
ни је ЗАМ доо Инђи ја, која 
је награ ђе на Окто бар ском 
награ дом.

Пла ке те и дипло ме добит
ни ци ма Окто бар ских награ
да, уру чи ли су пред сед ник 
СО Инђи ја Милан Пре до је
вић и пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак. 

– Тру ди ли смо се да 
награ де и ове годи не стиг ну 
у пра ве руке, јер су у пита њу 
ком па ни је које запо шља ва ју 
зна ча јан број рад ни ка и које 
су допри не ле да се при вре
да у нашем гра ду и даље 
раз ви ја. Тако ђе, у пита њу су 
вео ма дру штве но одго вор не 
ком па ни је, које пома жу рад 
спорт ских клу бо ва, кул тур
ноумет нич ких дру шта ва и 
раз ли чи те мани фе ста ци је 
у нашој општи ни – рекао је 
Гак.

У настав ку про гра ма све
ча не сед ни це, насту пио 
је хор Срем ске епар хи је 
са солист ки њом Вери цом 
Пејић, а након тога, глум ци 
Лиди ја Вуки ће вић и Лепо
мир Ивко вић кази ва ли су 
реци тал под нази вом Сло
бо да је као здра вље по 
тек сту Мили са ва Милен ко
ви ћа. У изво ђе њу реци та
ла уче ство ва ла су и деца 
из Основ не шко ле „Јован 
Попо вић“ у Инђи ји.

М. Ђ.

Уве рен сам да ћемо бити једи на 
општи на у Срби ји која неће

има ти одлив мла дих,
већ напро тив, општи на у коју ће 

мла ди дола зи ти. Биће мо општи на 
за при мер мно ги ма, рекао је Гак

Хор Епархије сремске и солиста Верица Пејић

Гости на свечаности у Инђији
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ПОСЕ ТА СЛО ВЕ НИ ЈИ

Ири шка деле га ци ја у Комен ди
Деле га ци ја ири шке 

општи не бора ви ла 
је од 12. до 14. окто

бра у Сло ве ни ји, у гра ду 
Комен ди. Деле га ци ју су 
чини ли Сте ван Кази ми ро
вић, пред сед ник Општи не, 
Тихо мир Сто ја ко вић, посла
ник у Скуп шти ни Вој во ди не 
и Федор Пушић, дирек то ра 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
Ири га.

Том при ли ком, они су оби
шли и топла ну на Пла ни
ци, која кори сти пелет, а он 
се пра ви од оста та ка гра
на воћа ка, лозе и шум ског 
дрве та.

Упра во слич на топла на, 
тре ба ло би да се гра ди у 
Ири гу, јачи не два мега ва та 
и слу жи ла би за загре ва ње 
послов ног и стам бе ног про
сто ра.

Наи ме, пелет би се пра вио 
од оста та ка гра на воћа ка 
и лозе, са око 500 хек та ра, 
као и од дрве та из Фру шке 
горе. Вред ност топла не, у 
чијој изград њи би уче ство
ва ли европ ски фон до ви, 
изно си око мили он евра, док 
је на Ири жа ни ма да при пре
ме гра ђе вин ско земљи ште.

 – С обзи ром да топла
на има две пећи и сна гу, 
која под ми ру је наше потре
бе у стар ту, могу ће је да се 
касни је пове ћа сна га и да се 
део топлот не енер ги је кори
сти за шири круг потро ша ча 
– каже Сте ван Kазимировић.

При ли ком борав ка у Сло

ве ни ји, деле га ци ја ири шке 
општи не је посе ти ла реги
о нал ни пољо при вред ни 
сајам у Kоменди, на којем 
је уче ство ва ло пре ко 600 
изла га ча.

 По речи ма Федо ра Пуши
ћа, у ири шкој општи ни 
посто ји иде ја о орга ни зо ва

њу сај ма воћар ства и вино
гра дар ства. При ли ком ове 
посе те, он је мини стар ки 
пољо при вре де др Алек сан
дри Пивец, покло нио ири
шко вино и упу тио позив да, 
уко ли ко буде дола зи ла у 
Срби ју, дође и до Ири га.

С. Џ.

Ири жа ни у Сло ве ни ји

ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА

Вен ци на
спо менобе леж ја

24. окто бра, пово дом Дана осло бо ђе
ња Ири га у Дру гом свет ском рату, поло
же ни су вен ци на спо ме ни ке палим бор
ци ма и жртва ма фаши стич ког теро ра.

Вен це су поло жи ли Вла ди слав Илкић, 
пред сед ник СО Ириг, Томи слав Ста ној
чев, заме ник пред сед ни ка СО Ириг, др 
Биља на Мило ше вић, дирек тор ка Дома 
здра вља Ириг и пред став ни ци Удру же
ња бора ца Дру гог свет ског рата, рато ва 
из деве де се тих, као и пен зи о не ра. С. Џ.

Пола га ње вена ца

СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

У гале ри ји Срп ске чита о ни це у 
Ири гу, отво ре на је 22. окто бра 
изло жба сли ка, наста лих током 

мину ле две деце ни је у окви ру рада 
ликов не коло ни је, коју орга ни зу је 
Герон то ло шки цен тар Срем у Руми. 

Изло жба је отво ре на под нази вом 
Наших 20 годи на.

Госте су поздра ви ле дирек то ри ца 
Срп ске чита о ни це, Вера Нов ко вић и 
руко во ди лац слу жбе соци јал ног рада 
Јасми на Бра шан че вић из ГЦ Срем, 
док је изло жбу отво ри ла Љиља на Вој
во дић, ака дем ска вајар ка из Руме. 
Она је том при ли ком гово ри ла о дуго
го ди шњој успе шној сарад њи ликов них 

умет ни ка са овом рено ми ра ном уста
но вом за сме штај ста ри јих лица.

Посе ти о ци изло жбе су има ли при ли
ку да виде 42 сли ке рађе не у разним 
тех ни ка ма као што су аква рел, уље на 
плат ну, пастел, ком би но ва не тех ни ке, 
као и три скулп ту ре у дрве ту, мер ме ру 
и гип су, које су наста ле као резул тат 
рада 40 умет ни ка, уче сни ка про те
клих Ликов них коло ни ја. У умет нич ком 
про гра му су уче ство ва ли кори сни ци 
ГЦ Срем, који су гово ри ли сти хо ве, 
а пред ста вио се сво јом пое зи јом и 
Тодор Бјел кић, песник и нови нар. 

Ком по зи ци је на кла ви ру сви ра ла је 
Ива Бабић из Ири га. С. Џ.

Наших 20 годи на
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РАДО ВИ У ЖЕЛЕ ЗНИЧ КОЈ УЛИ ЦИ

Пла та ни оста ју
пре по зна тљив сим бол
Рекон струк ци ја Желе знич ке ули це 

је у пуном јеку, чему иду у при
лог повољ ни кли мат ски усло ви. 

Тре нут но се завр ша ва ју иско пи на цен
трал ној сао бра ћај ни ци, поста вља се 
беха тон, на при ступ ним сао бра ћај ни
ца ма се врши поста вља ње там по на и 
при прем них радо ва за асфал ти ра ње. 
Рок за завр ше так је 15. новем бар.

Желе знич ка ули ца је позна та по 
дрво ре ду пла та на, чему се од самог 
почет ка радо ва посве ћи ва ла посеб на 
пажња. Реше њем Покра јин ског заво
да за зашти ту  при ро де пред ви ђе но је 
и дозво ље но да сви боле сни пла та ни 
и они који реме те рекон струк ци ју ули
це буду укло ње ни, што је био један 
од усло ва за доби ја ње гра ђе вин ске 
дозво ле и уоп ште за поче так радо ва. 

Начел ник Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве и имо ви ну, Миро
слав Јокић, при ли ком оби ла ска радо
ва je обја снио да је међу посто је ћим 
пла та ни ма вели ка већи на боле сна, 
те да се прет по ста вља да је њихов 
живот ни век наред них пар годи на и да 
би сва ка ко тре ба ло да се укло не, пре 
све га због без бед но сти. 

– Алтер на тив но реше ње је сад ња 
нових пла та на, што је ујед но једи ни 
пра ви и испра ван начин да ова ули ца 
очу ва свој позна ти изглед. У ту свр ху 

су уве зе ни пла та ни из свет ски позна
тог расад ни ка у Ита ли ји. Укуп но ће 
у Желе знич кој ули ци бити заса ђе но 
1276 нових биља ка, од тога 136 више
го ди шњих биља ка, пла та на, хра ста, 
јаво ра и сва ка ко ће ова ули ца изгле
да ти модер но, али пре све га, очу ва
ће мо њен доса да шњи изглед, њен 
сим бол. Пла та ни ће бити зашти ће ни 

и посто ја ће и даље, каже Јокић.
Мно ги буле ва ри свет ских метро

по ла сво ју суп тил ност дугу ју упра во 
овим горо ста си ма. Пла та ни су сим бол 
чвр сто ће карак те ра и над мо ћи, као и 
лепо те. Један од нај ве ћих и нај леп ших 
пла та на у целој Евро пи нала зи се пред 
ула зом у Мило шев конак на Топ чи де ру.

Т. С.

Миро слав Јокић 

НАСЕ ЉЕ ДЕКАН СКЕ БАШТЕ

Ре шен про блем изли ва ња воде
На ини ци ја ти ву МЗ Цен тар, рад ни ци ЈКП 

Водо во да, ура ди ли су рекон струк ци ју 
атмос фер ске кана ли за ци је са изград њом 

новог реци пи јен та са циљем да се омо гу ћи ефи
ка сни је одво ђе ње атмос фер ских вода у насе љу 
Декан ске баште. Доса да шња упи ја ју ћа јама била 
је затр па на и уру ше на, прак тич но ван функ ци је, 
што је при ли ком веће коли чи не пада ви на дово
ди ло до изли ва ња воде на јав ну повр ши ну. То је 
ства ра ло про блем ста нов ни ци ма овог насе ља у 
сми слу немо гућ но сти кре та ња и оба вља ња сва
ко днев них актив но сти.

Над ле жни у месној зајед ни ци Цен тар сагле
да ли су све аспек те овог про бле ма, а ЈКП Водо
вод је сани ра ло про блем загу ше ња цево во да, 
од слив не решет ке до посто је ће упи ја ју ће јаме. 
С тим у вези, изгра ђен је нов шахт са бетон ским 
пер фо ри ра ним цеви ма преч ни ка 1.000 мили ме
та ра, како би одво ђе ње атмос фер ских вода било 
што ква ли тет ни је.

Сли чан про блем срем ско ми тро вач ки Водо вод 
недав но је решио и у Рава нич кој ули ци, где је ура
ђе на рекон струк ци ја атмос фер ске кана ли за ци је 
у дужи ни од око 70 мета ра, заме ном дотра ја лог 
цево во да и спа ја њем новог на глав ни кана ли за
ци о ни вод.  

Заме на шах та
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ГРАД СКА КУЋА

Пре да ва ње о без бед но сти
у сао бра ћа ју

У окви ру Кам па ње уна
пре ђе ња без бед но сти 
у сао бра ћа ју осо ба са 

инва ли ди те том, у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви
ци, у уто рак, 23. окто бра, 
одр жа на је три би на, којој 
су при су ство ва ли сред
њо школ ци СТШ „Нико ла 
Тесла“, а чији циљ је био 
пове ћа ње без бед но сти сао
бра ћа ја и поди за ње све сти 
о после ди ца ма сао бра ћај
них незго да.

Пре да ва ње је испред 
Саве за пара пле ги ча ра и 
ква дри пле ги ча ра Срби је 
одр жао Сла ви ша Савић, 
коор ди на тор про јек та Још 
увек возим.

Пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за сао бра
ћај, кому нал не и инспек
циј ске посло ве, Миро сла ва 
Јова но ви ћа, митр о вач ка 
локал на само у пра ва се већ 

две годи не актив но бави 
пре вен ти вом у обла сти без
бед но сти у сао бра ћа ју. 

– Нај ви ше се бави мо кам
па ња ма и еду ка ци ја ма, а 
увек гле да мо да нам тема 
буду нај у гро же ни је кате
го ри је у сао бра ћа ју, али и 
да се исто вре ме но бави мо 
свим уче сни ци ма у сао бра
ћа ју. Ово пре да ва ње врше
но је за уче ни ке сред њих 
шко ла, који су почет ни ци у 
сао бра ћа ју. Циљ еду ка ци је 

је да пове ћа мо њихо ву свест 
у сао бра ћа ју и ути че мо на 
њихо во пона ша ње. Тако ђе, 
циљ кам па ње је и да се ука
же на саме после ди це сао
бра ћај них незго да – рекао је 
начел ник Јова но вић.

Сла ви ша Савић, пре да
вач, изја вио је да је до сада 
ова пре да ва ња слу ша ло 
око 20 хиља да мла дих у 
око 40 гра до ва и општи на у 
Срби ји. 

– Оно што су сред њо

школ ци могли да виде јесте 
један облик иску стве ног 
уче ња. Кроз само изла га ње 
упо тре био сам све аспек те 
веза не за без бед ност сао
бра ћа ја, про ла зе ћи кроз 
сво ју лич ну при чу, сао бра
ћај ну незго ду коју сам дожи
вео као уче ник сред ње шко
ле, возе ћи брзо, без возач ке 
дозво ле и веза ног поја са. 
Сао бра ћај не незго де које 
се деша ва ју су изу зет но 
озбиљ на ствар и после ди це 
непо што ва ња сао бра ћај них 
про пи са су озбиљ не и трај
не. Из при ло же ног се може 
виде ти са каквим после ди
ца ма сам се сусрео – каже 
Сла ви ша Савић и дода је 
да почет ни ци у сао бра ћа ју 
већ зна ју доста тога, али им 
нико до сада није гово рио о 
после ди ца ма са који ма се 
могу сусре сти. 

Н. Мило ше вић

Миро слав Јова но вић Сла ви ша Савић

Детаљ са пре да ва ња

СРЕМ СКА ПРИ ВРЕД НА КОМО РА

Ради о ни ца о упра вља њу потра жи ва њи ма
Реги о нал на при вред на комо

ра Срем ског управ ног окру га 
у сарад њи са Пред у зе ћем за 

финан сиј ске услу ге и кон сал тинг ЕОС 
Матрикс из Бео гра да, орга ни зо ва ли 
су у петак, 26. окто бра, ради о ни цу на 
тему упра вља ња потра жи ва њи ма. 

Пре ма речи ма Петра Нико ли ћа из 
ком па ни је ЕОС Матрикс, ово је осма 
ова ква ради о ни ца по реду. 

– У прин ци пу, то су ради о ни це које 

се орга ни зу ју углав ном за ста ртап 
ком па ни је, али и дру ге фир ме. Ми 
њима тако изно си мо начи не на које 
могу да напла те сво ја потра жи ва ња, 
одно сно упра вља ју њима. Пока зу је
мо им како да њихо ва потра жи ва ња 
не оду у доц њу, као и начи не на које 
могу да напла те сво ја потра жи ва ња. 
У Срби ји се често деша ва да када 
оба ви те неки посао, дужник вам не 
пла ти. Зато смо ми ту да им пока же

мо како да то спре че. Они тако могу 
да про ве ре ликвид ност парт не ра са 
којим ула зе у посао путем Аген ци је за 
при вред не реги стре, на сај ту Народ не 
бан ке Срби је и слич но – каже Петар 
Нико лић. 

Пре да ва њу је при су ство вао вели ки 
број при вред ни ка, који су на овај начин 
има ли при ли ку да доби ју бес плат не 
саве те веза не за поме ну ту тему. 

Н. М.
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МАЧВАН СКА МИТРО ВИ ЦА

Нови асфалт на Мачван ском кеју

Рекон струк ци ја ули це 
Мачван ски кеј у Мачван
ској Митро ви ци поче

ла је про те кле неде ље, а у 
петак, 26. окто бра, радо ве на 
поста вља њу завр шног сло ја 
асфал та оби шао је пред сед
ник Скуп шти не гра да Срем ска 
Митро ви ца Томи слав Јан ко
вић. 

– Рекон струк ци ја се врши на 
делу пута у ули ци Мачван ски 
кеј, од згра де поште до укр
шта ња ове ули це са ули цом 
Вла де Стан ко ви ћа, у сме ру ка 
Заса ви ци два. Укуп на дужи на 
дела ули це на којем се врше 
радо ви је нешто више од 700 
мета ра, а шири на око шест 
мета ра. Вред ност радо ва је 
око пет мили о на дина ра, а 

потреб но је напо ме ну ти да се 
ради и на уре ђе њу атмос фер
ске кана ли за ци је, која је била 
про бле ма тич на у овом делу 
Мачван ске Митро ви це. Када 
су вели ке пада ви не, сва вода 
са моста се сју ри у цен тар, на 
глав ну сао бра ћај ни цу, чиме 
је била угро же на без бед ност 
воза ча, пеша ка и бици кли ста. 
Вода се задр жа ва ла и оте жа
ва ла сао бра ћај – изја вио је 
Томи слав Јан ко вић и додао 
да се уско ро оче ку је и рекон
струк ци ја, одно сно, понов на 
изград ња моста на кана лу 
Богаз у Мачван ској Митро ви
ци.

– То је сле де ће капи тал
но ула га ње. Зуб вре ме на је 
учи нио сво је, а и неса ве сни 

гра ћа ни су пре ко моста пре
ла зи ли вози ли ма која по свом 
габа ри ту или тежи ни не би 
тре ба ла  да пре ла зе пре ко 
њега. Дошло је до оште ће
ња моста, и ми смо упу ти ли 
инспек циј ски над зор, који је 
утвр дио да мост није без бе дан 
за ауто мо бил ски сао бра ћај и 
да пре ко њега могу да пре ла
зе само пеша ци и бици кли сти. 
Пред у зе ли смо све нео п ход не 
мере да реши мо тај про блем, 
а мост би ори јен та ци о но 
могао да кошта око 8.300.000 
дина ра. Пред лог је да се на 
том месту ура ди пот пу но нов 
мост, дужи не 12 и шири не пет 
мета ра – рекао је Јан ко вић и 
додао да се изград ња новог 
моста оче ку је наред не годи не. 

Изво ђа чи радо ва на рекон
струк ци ји ули це Мачван ски кеј 
су фир ма Хидро гра ђе ви нар из 
Срем ске Митро ви це и Срем 
пут из Руме, а радо ве финан
си ра Град Срем ска Митро ви
ца. Н. Мило ше вић

Томи слав Јан ко вић

Радо ви на Мачван ском кеју

Покра јин ски секре та ри јат за при
вре ду и тури зам, рас пи сао је 
Јав ни кон курс за доде лу бес по

врат них сред ста ва за суфи нан си ра ње 
тро шко ва насту па при вред них субје ка
та са тери то ри је АП Вој во ди не на сај
мо ви ма у Евро пи и на међу на род ним 
сај мо ви ма у Репу бли ци Срби ји у 2018. 
годи ни.

Пра во уче шћа на Јав ном кон кур су 
има ју микро, мала и сред ња при вред на 
дру штва и пред у зет ни ци са тери то ри је 
Ауто ном не покра ји не Вој во ди не, упи
са на у реги стар Аген ци је за при вред не 
реги стре пре 1. јану а ра 2018. годи не, са 
актив ним ста ту сом.

Сред ства опре де ље на за ове наме
не, могу бити доде ље на за насту пе на 

сај му у Евро пи и јед ном за наступ на 
међу на род ном сај му у Репу бли ци Срби
ји, по прин ци пу рефун да ци ја прет ход но 
учи ње них изда та ка. Испла та сред ста
ва се врши по прин ци пу рефун да ци је 
након прав да ња при хва тљи вих тро шко
ва, реа ли зо ва них при ли ком спро во ђе ња 
про јек та. Сред ства опре де ље на за ове 
наме не могу бити доде ље на за насту пе 
на сај мо ви ма, који се одр жа ва ју у пери
о ду од 1. децем бра 2017. до 30. новем
бра ове годи не.

При хва тљи ви тро шко ви (тро шко ви 
наста ли изнајм љи ва њем, поста вља
њем и вође њем штан да) јесу мате ри јал
ни тро шко ви, пут ни тро шко ви, тро шко ви 
сме шта ја и тро шко ви инфор ми са ња јав
но сти на Сај му.

При ја ву са потреб ном доку мен та ци
јом потреб но је доста ви ти лич но или 
поштом на адре су: Покра јин ски секре
та ри јат за при вре ду и тури зам, Буле вар 
Михај ла Пупи на 16, 21000 Нови Сад.

Текст Кон кур са, Пра вил ник, обра сци, 
изја ва и зах тев, могу се пре у зе ти на сле
де ћем лин ку: www.spriv.voj vo di na.gov .
rs. При вред ни субјек ти са тери то ри је 
Гра да Срем ска Митро ви ца, за додат не 
инфор ма ци је, могу кон так ти ра ти Аген
ци ју за рурал ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца на број теле фо на 022/610
573 или се обра ти ти Реги о нал ној при
вред ној комо ри Срем ског управ ног окру
га на број теле фо на 022/610778.

При ја ве за Кон курс под но се се 
закључ но са 9. новем бром.

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ПРИ ВРЕ ДУ И ТУРИ ЗАМ 

Кон курс за суфи нан си ра ње
уче шћа на сај мо ви ма
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Акци ја бес плат них
пре вен тив них пре гле да
Успе шно је спро ве де

на још јед на акци ја 
Мини стар ства здра

вља – бес плат ни пре вен
тив ни пре гле ди за све гра
ђа не, орга ни зо ва ни  у циљу 
ране дијаг но сти ке и про мо
ци је пре вен ци је као нај е фи
ка сни јег начи на бри ге о соп
стве ном здра вљу. 

У Општој бол ни ци Срем
ска Митро ви ца  у вре ме ну 
од осам до 16 часо ва била 
су отво ре на вра та свим гра
ђа ни ма који су хте ли да про
ве ре сво је здрав стве но ста
ње, укљу чу ју ћи и оне који 
из било ког раз ло га нема ју 
здрав стве но оси гу ра ње.

Орга ни зо ва ни су ултра
звуч ни пре гле ди абдо ме на 
и дој ки у Слу жби за ради о
ло шку дијаг но сти ку  и мере
ње вред но сти холе сте ро
ла и три гли це ри да у крви у 
Слу жби за лабо ра то риј ску 
дијаг но сти ку. У слу жби за 
ради о ло ги ју ради ло је тро
је лека ра спе ци ја ли ста, две 
меди цин ске сестре и дво
је адми ни стра тив них рад
ни ка и укуп но је ура ђе но 
76 ултра звуч них пре гле да 
абдо ме на и 26 пре гле да дој
ки. У бол нич кој лабо ра то ри
ји ура ђе но је 113 ана ли за 
вред но сти три гли це ри да и 
холе сте ро ла у крви, а ради
ло је дво је лека ра, спе ци ја
ли сти кли нич ке био хе ми је и 
шесто ро лабо ра на та.

Укуп но је ура ђе но 214 
пре гле да и ана ли за за 170 

паци је на та. Акци јом су 
коор ди ни ра ли дирек тор 
др Жив ко Врцељ и глав
на сестра бол ни це Вери ца 
Вола ре вић.

– Има ли смо још јед ну, 
сада већ редов ну акци ју 
бес плат них пре вен тив них 
пре гле да послед ње неде
ље у месе цу и врло смо 
задо вољ ни како је све про
те кло. Иако увек буде вели
ки број паци је на та, про ђе 
све у нај бо љем реду. Ово 
је првен стве но зами шље но 
из соци јал ног аспек та  да 
би дошли људи који из било 
ког раз ло га нема ју здрав
стве но оси гу ра ње и они 
који на неку сво ју пре тра гу 
мора ју дуго да чека ју, па да 

се то вре ме чека ња скра ти, 
каже др Врцељ.

Дирек тор бол ни це је иста
као да међу паци јен ти ма 
који дођу на пре глед има 
око десет одсто пато ло ги је, 
док је удео здра вих око 90 
одсто, наро чи то на ради о
ло шкој дијаг но сти ци где је и 
нај ве ћа гужва. 

– Апе ло вао бих на свест 
и раз у ме ва ње гра ђа на да 
пред ност дају они ма који 
има ју тего бе. Тако ђе апе
лу јем на све оне који има ју 
било какве боло ве у сто
ма ку, про бав не тего бе, да 
оба ве зно дођу на ова кве 
пре гле де. На тај начин ћемо 
рас те ре ти ти и листу чека ња 
оних сугра ђа на који дуже 

чека ју свој пре глед, рекао је 
у настав ку др Врцељ.

Начел ни ца Слу жбе за 
лабо ра то риј ску дијаг но сти
ку, др Мари на Тошић, спе
ци ја ли ста кли нич ке биохе
ми је је под се ти ла да су 
холе сте рол и три гли це ри
ди нео п ход ни за нор мал но 
функ ци о ни са ње људ ског 
орга ни зма, али и пору чи ла  
да је бит но пра ти ти њихо
ву кон цен тра ци ју у крви, без 
обзи ра на здрав стве но ста
ње, јер наго ми ла ва ње тако
зва них масно ћа на зидо ви
ма крв них судо ва дово ди до 
ате ро скле ро зе и инфарк та 
срца, који су воде ћи узро ци 
смр ти код људи.

 Т. С. 

Др Жив ко Врцељ са меди цин ским тимом

СТАРА ПАЗОВА

Кон курс за при прав ни ке
Општи на Ста ра Пазо ва у сарад

њи са Наци о нал ном слу жбом за 
запо шља ва ње фили ја ла Срем ска 
Митро ви ца, је рас пи са ла Кон курс 
за реа ли за ци ју про гра ма финан си
ра ња струч ног оспо со бља ва ња 
неза по сле них лица у свој ству при
прав ни ка, уз засни ва ње рад ног 
одно са на пери од од 12 месе ци, 
ради оспо соб ња ва ња за само стал
ни рад у стру ци. За вре ме при
прав нич ког ста жа лице оства ру је 
пра во на месеч ну зара ду у изно су 
од 26.500 дина ра са при па да ју ћим 
поре зи ма и допри но си ма за оба ве

зно соци јал но оси гу ра ње. Испла ту 
посло дав цу рефун ди ра НЗС сред
стви ма Општи не Ста ра Пазо ва. 
Пра во уче шћа на Кон кур су има ју 
лица са тери то ри је општи не, која 
се нала зе на листи неза по сле них, 
нису ради ла у стру ци или има ју 
иску ство али кра ће од вре ме на 
потреб ног за пола га ње при прав
нич ког испи та. Сви дета љи кон кур
са могу се про на ћи на сај ту Општи
не Ста ра Пазо ва и НЗС, а отво рен 
је до утро шка сред ста ва, нај ка сни
је до 14. децем бра теку ће годи не.

Ј. Д.
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260 ГОДИ НА ГОЛУ БИ НАЧ КЕ ШКО ЛЕ

Велики јубилеј
образовања и просвете

Основ на шко ла „23. окто бар” у 
Голу бин ци ма, посто ји од дав не 
1878. годи не, што је чини јед ном 

од нај ста ри јих шко ла у Срби ји. На Дан 
шко ле и Дан осло бо ђе ња Голу би на ца 
од фаши стич ког оку па то ра у Дру гом 
свет ском рату, про сла вље но је и јуби
лар них 260 годи на њеног посто ја ња и 
рада.

Тим пово дом, у позо ри шној сали у 
Ста рој Пазо ви при ре ђе на је све ча на 
про сла ва, у којој су уче ство ва ли уче
ни ци шко ле, а публи ци су се обра ти
ли и мно ги зва нич ни ци. При ре ђен је 
богат кул тур нозабав ни про грам, који 
је почео хор ским изво ђе њем хим не 
Срби је, а рад шко ле, од њених поче
та ка па све до данас, при ка зан је кроз 
доку мен тар ни филм. 

– Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња у 
нашој шко ли су весе ла и здра ва деца. 
Насто ји мо да раз ви ја мо оба ве ште
ност, рад не нави ке, соли дар ност, толе
ран ци ју, спо соб ност за кри тич ко про
ми шља ње, упор ност и функ ци о нал ну 

писме ност. Тру ди мо се да уна пре ди мо 
про цес обра зо ва ња и  при ла го ди мо 
потре ба ма дете та – рекао је Мило рад 
Босан чић, дирек тор шко ле.

Све ча ној про сла ви при су ство вао је 
и пред сед ник општи не, Ђор ђе Ради
но вић:

– 260 годи на само по себи гово ри 
довољ но, да је то јед на од првих шко
ла на овим про сто ри ма, као и шко ла 
у Ста рим Банов ци ма, тако да је лепо 
што про сла вља мо и обе ле жа ва мо тај 
јуби леј, изја вио је Ради но вић.

Током годи на, шко ла је изне дри ла 
мно ге успе шне људе, који су се при
се ти ли сво јих ђач ких дана про ве де них 
у клу па ма ове шко ле, међу који ма је и 
дирек тор Раз вој ног фон да Вој во ди не, 
Горан Савић. 

– Мене везу ју само нај леп ше успо ме
не. Ја сам био ђак гене ра ци је ове шко
ле. Дра го ми је да су у ово ли ком бро ју 
при сут ни наши сугра ђа ни и да зајед но 
сла ви мо Дан осло бо ђе ња Голу би на ца 
и Дан шко ле, рекао је Савић.

Дан шко ле ујед но је и Дан осло бо
ђе ња Голу би на ца од фаши стич ког оку
па то ра, па је почаст палим бор ци ма 
ода на пола га њем вена ца и цве ћа на 
спо мен пло чу у дво ри шту шко ле, као  
и мину том ћута ња. При су ство ва ли су и 
пред став ни ци месне зајед ни це, бор ци 
и поча сни гости из општи не Шехо вић. 

Про сла ва Дана шко ле тра ја ла је од 
јутар њих часо ва, у школ ском дво ри
шту где су се деца игра ла ста рих ига
ра. Циљ је био, пока за ти деци да се 
могу заба ви ти и уз ста ре, гото во забо
ра вље не игре, за које није потреб но 
ништа више од пар ора ха, коно пац, 
џак или ластиш.

Про сла ва овог јуби ле ја одви ја ла се 
у три ета пе. Запо че ла је про мо ци јом 
књи ге Шко ле и шко лар ци Голу би на
ца, у јану а ру ове годи не, наста ви ла се 
пре да ва њем за роди те ље и настав ни
ке, које је у апри лу одр жа ла Мили ца 
Нов ко вић, педа гог и пси хо лог у пен зи
ји, да би се завр ши ла све ча ном при
ред бом.  И. Попо вић

Мило рад Босан чић

Шко ла „23. окто бар“ Голу бин ци

Горан СавићЂор ђе Ради но вић
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НОВА ПАЗО ВА

Хра мов на сла ва

Храм Све те Пет ке у Новој Пазо ви обе ле
жио је цркве ну сла ву уз при су ство мно го
број них вер ни ка, наро чи то жена које гаје 
вели ко пошто ва ње пре ма поме ну тој све ти
тељ ки. Про сла ва хра мов не сла ве је поче ла 
вечер њим бого слу же њем и наста вље на 
јутар њом литур ги јом коју су слу жи ли дво ји
ца епи ско па, 10 све ште ни ка, чети ри ђако
на, а додат но су је уве ли ча ли чла но ви 
хора. На кра ју литур ги је свим при сут ним 
вер ни ци ма се обра тио вла ди ка срем ски 
Васи ли је, напо ме нув ши чуда која се везу ју 
за Пре по доб ну мати Пара ске ву, Све ту Пет
ку. Про сла ва хра мов не сла ве се завр ши ла 
моле ба ном Све тој Пет ки. Све та Пет ка у 
срп ском наро ду вео ма је пошто ва на и 
цење на, пого то во међу жена ма чијом се 
заштит ни цом сма тра. Њен култ негу је се 
веко ви ма у југо и сточ ној Евро пи, како код 
Срба, тако и код Грка, Руму на, Буга ра, а 
пошту ју је и поје ди ни нехри шћан ски наро ди 
на сред њем исто ку. Пре ма пре да њу, Све та 
Пет ка је пома га ла боле сне и хра ни ла глад
не. Ј. Д.

ОПШТИН СКИ ОДБОР СНС 

Сла ва стран ке
Општин ски одбор СНС про сла вио је сво

ју крсну сла ву, Све ту Пет ку. Труд који су 
уло жи ли отка ко су дошли на власт 2012. 
годи не даје резул та те који су више него 
задо во ља ва ју ћи, а нај ве ће при зна ње им 
ода је народ ста ро па зо вач ке општи не чију 
има ју апсо лут ну подр шку, јер један циљ је 
има ла вла да ју ћа стран ка  да ради у инте
ре су наро да, исти че пред сед ник Општин
ског одбо ра СНС и Општи не Ста ра Пазо ва, 
Ђор ђе Ради но вић. Сла ви су при ство ва ли 
пред став ни ци, стран ке, коа ли ци је, сим па
ти за ри, као и гости из јав ног и кул тур ног 
живо та. Ј. Д.

КУЛ ТУ РА

Позо ри шне
лово ри ке

Смо тра сло вач ког ама тер ског позо ри
шног ства ра ла штва у Срби ји, Позо ри шне 
лово ри ке, 49. по реду, отво ре на је у орга ни
за ци ји ста ро па зо вач ког сло вач ког позо ри
шта ВХВ и сло вач ког кул тур ноумет нич ког 
дру штва „Херој Јан ко Чме лик“. Ове годи не 
при ја вље но је седам так ми чар ских пред
ста ва које ће оце њи ва ти реди те љи Јан 
Макан и Миро слав Бен ка, глу мац Миро
слав Фабри, а сцен ски говор оце њу је Лиди

ја Геде љов ски. Фести вал ће тра ја ти до 2. 
новем бра и публи ци ће се пред ста ви ти 
ама тер ска позо ри шта из Ста ре Пазо ве, 
Кул пи на, Кова чи це и Пади не. Орга ни за то ри 
мани фе ста ци је су наци о нал ни савет сло
вач ке наци о нал не мањи не, Завод за кул ту
ру вој во ђан ских Сло ва ка, СКУД „Херој Јан
ко Чме лик” Ста ра Пазо ва, док су покро ви
те љи Општи на Ста ра Пазо ва, Кан це ла ри ја 

за Сло ва ке у Ста рој Пазо ви и Покра јин ски 
секре те ри јат за кул ту ру, јав но инфор ми са
ње и одно се са вер ским зајед ни ца ма.

И. П.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА

Час у општи ни
Час гра ђан ског вас пи та ња у тра ја њу од 

45 мину та, уче ни ци тех нич ке шко ле у Ста
рој Пазо ви, има ли су у згра ди општи не. На 
овај начин, у директ ном кон так ту са носи о
ци ма јав них функ ци ја, упо зна ти су са радом 
локал не једи ни це само у пра ве, њеним над
ле жно сти ма, те њеним пред став ни ци ма. 
Начел ни ци свих десет оде ље ња упо зна ли 

су уче ни ке са сво јим оба ве за ма и заду же
њи ма. Пред сед ник ста ро па зо вач ке општи
не Ђор ђе Ради но вић упо знао је уче ни ке са 
повољ ном рад ном кли мом у општи ни, 
ниском сто пом неза по сле но сти, те заин те
ре со ва но шћу инве сти то ра, уз пору ку да 
општи на акце нат ста вља упра во на мла де.

Љ. Ј.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Сетва при кра ју
Сетва пше ни це, јеч ма и уља не репи це у 

току је у ста ро па зо вач ким пољи ма. Ове 
годи не рани је је поче ла због вре мен ских 
усло ва, али не напре ду је како се оче ки ва ло 
упра во из истих. Пољо при вред ни ци кажу 
да је потреб на киша и то до 10 лита ра, како 
би се семе при ми ло, тре нут не пада ви не 
нису довољ не, јер је земља твр да и сува и 
тешка за обра ђи ва ње, па се под ле же 

паље њу жетве них оста та ка и тањи ра њу, 
што доста успо ра ва цело ку пан про цес.

Ј. Д.

ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА

Сећа ње на херо је
Сва ког 23. дана у окто бру се обе ле же ва 

Дан осло бо ђе ња Ста ре Пазо ве, када се 
при се ћа мо бор бе про тив оку па то ра и свих 
оних који су дали свој живот за сло бо ду. 
Тим пово дом чла но ви СУБ НОРа, уче сни ци 
рата, чла но ви њихо вих поро ди ца и пред
став ни ци Вој ске Срби је су при су ство ва ли 
све ча ном при је му у згра ди Општи не Ста ра 
Пазо ва. Раде Бла го је вић, члан општин ског 
већа, је том при ли ком изја вио како ће 
локал на само у пра ва увек исти ца ти допри
нос наших људи у бор би про тив фаши зма. 
Све ча ност је наста вље на код спо мен обе
леж ја палим бор ци ма у цен тру Ста ре Пазо
ве, где су поло же ни вен ци и цве ће и где је 

истак ну то како је пре ма исто риј ским пода
ци ма око 1.000 бора ца изгу би ло живот у 
осло бо ди лач ком рату, са тери то ри је општи
не Ста ра Пазо ва. Обе ле жа ва ње годи шњи
це осло бо ђе ња општи не се завр ши ло код 
спо ме ни ка Народ ном херо ју Јан ку Чме ли ку 
у пар ку, где су тако ђе поло же ни вен ци. Дан 
осло бо ђе ња је обе ле жен и у дру гим мести
ма ста ро па зо вач ке општи не.

Ј. Д.

БИБЛИ О ТЕ КА 
Бес плат не кар те

Тра ди ци о нал но Народ на библи о те ка 
„Доси теј Обра до вић“  је врши ла бес плат но 
учла ње ње за вре ме тра ја ња бео град ског 
сај ма књи га који је ове годи не тра јао од 21. 
до 28. окто бра. У библи о те ци при ме ћу ју 
при лич но велик број нових чла но ва, а оче
ку ју да их буде још више до кра ја ове неде
ље. Библи о те ка је снаб де ве на како ста рим 
тако и новим насло ви ма тако да сва ко за 
себе може наћи оно што му нај ви ше при ја.

И. П.

Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 



22 31. OKTOBAR 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ЛИБЕ ЛА ХМБ У ШИМА НОВ ЦИ МА

Инве сти ци ја вред на
пола мили о на евра

Ново бе о град ско пред у зе ће Либе ла 
хмб гра ди нови послов ни обје кат у 
Шима нов ци ма повр ши не 1.500 ква

драт них мета ра, а вред ност инве сти ци је 
је око пола мили о на евра. Пред сед ник 
општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић и 
његов заме ник Зоран Вој кић оби шли су 
25. окто бра гра ди ли ште, где их је доче
као дирек тор пред у зе ћа Либе ла хмб Бра
ни слав Хрва че вић и упо знао их са делат
но шћу пред у зе ћа и даљим раз вој ним 
пла но ви ма.

– Либе ла хмб поче ла је са радом 1991. 
годи не као мало про дај ни обје кат на 
Новом Бео гра ду, а од 1995. је реги стро
ва на је као пред у зе ће које се бави уво зом 
и про да јом око ва за гра ђе вин ску сто ла ри
ју и наме штај. Посао се од тада успе шно 
раз ви јао и данас има мо врло успе шну 

зашти ће ну роб ну мар ку Либе ро, а у пла
ну нам је и да поч не мо соп стве ну про из
вод њу, што ће нам омо гу ћи ти обје кат који 
гра ди мо у Шима нов ци ма. Након више од 
20 годи на конач но се усе ља ва мо у соп
стве ни про стор, јер смо до сада били у 
заку пу. Ова кав обје кат тре нут но опслу
жу је десет рад ни ка, а уко ли ко покре не мо 
про из вод њу у стар ту би нам било потреб
но још десет. Наша доса да шња иску ства 
са пећи нач ком локал ном само у пра вом су 
пози тив на. Успе ли смо да реши мо про
бле ме који су се поја ви ли са водо вод ном 
мре жом, а тре нут но нам је гору ћи про
блем пут на мре жа и надам се да ћемо 
и то уско ро успе шно реши ти – рекао је 
Хрва че вић.

Пред сед ник Трбо вић је током посе те 
још јед ном нагла сио да ће локал на адми

ни стра ци ја учи ни ти све да се про бле ми 
инве сти то ра у нај кра ћем могу ћем року 
пре ва зи ђу.

– И до сада смо има ли добре кон так
те са инве сти то ри ма, а ових дана оби
ла зи мо пред у зе ћа и ком па ни је на нашој 
тери то ри ји, како бисмо се у директ ном 
кон так ту са при вред ни ци ма упо зна ли са 
про бле ми ма на које наи ла зе и виде ли 
шта је то што ми као локал на само у пра
ва може мо да учи ни мо да помог не мо у 
њихо вом реша ва њу. Када јед но пред у зе
ће као што је Либе ла хмб, након више од 
20 годи на успе шног рада, одлу чи да сво
је посло ва ње пре се ли у нашу општи ну, 
за нас је то пока за тељ да смо на добром 
путу и да мора мо наста ви ти са јача њем 
ефи ка сно сти локал не адми ни стра ци је – 
изја вио је први човек пећи нач ке општи не.

Оби ла зак гра ди ли шта

ШИМА НОВ ЦИ

Лепо та зави чај ног ства ра ла штва
Песнич ко  сли кар ско 

вече У срцу Сре ма, у петак, 
20. окто бра, по пети пут је у 
Дому кул ту ре у Шима нов ци
ма оку пи ло зави чај не ства
ра о це – песни ке и сли ка ре 
који ма је основ на инспи ра
ци ја њихов зави чај, Срем. 
Шима нов ча ни и њихо ви 
гости у публи ци ужи ва ли су 
у про гра му који су за њих 
при пре ми ли песни ци и писци 
Гор да на Јова но вић Шарић, 
Бошко Марин квић, Ради вој 
Про ко пље вић Про ка, Бри ца 
Видо вић, Горан Витић, Бра
ни слав Ђин ђи но вић, Ђока 
Фили по вић, Ђор ђе Ћир ко
вић, Жика Лекић и сли ка
ри Гор да на Шарић, Татја на 
Мар ја но вић, Бла ги ца Флип

че вић и Саша Марић. Песме 
при сут них песни ка гово ри ли 
су, осим ауто ра, глу мац Мића 
Дудић и уче ни ци шима но вач

ке шко ле. Про грам су обо га
ти ли нај мла ђи ства ра о ци из 
обла сти музи ке и реци та то
ри – Михај ло Шљу кић, Дуња 

Радо са вље вић, Вук Денић, 
Иси до ра Миле тић, Маша 
Ђор ђе вић, Анђе ла Денић, 
Вален ти на Кова че вић, Вук 
Пеко вић, Ксе ни ја Шарић и 
чла ни це певач ког дру штва 
Сви тац из Деча. Посе бан 
шарм овом кул тур ном дога
ђа ју дао је води тељ Алек сан
дар Ђор ђе вић.

Као и прет ход них годи на, 
мани фе ста ци ју У срцу Сре
ма орга ни зо ва ло је Удру же
ње жена Шима нов чан ке уз 
подр шку општи не Пећин ци и 
Месне зајед ни це Шима нов
ци. Пред сед ни ца удру же ња 
Души ца Мило ше вић задо
вољ на је одзи вом умет ни ка, 
а наро чи то пози тив ним реак
ци ја ма публи ке.

Детаљ са мани фе ста ци је
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АША ЊА

Осве штан обно вље ни храм
У неде љу, 21. окто бра је у Аша њи 

осве штан обно вље ни храм Све тог 
архан ге ла Гаври ла. Све ту архи је

реј ску литур ги ју слу жио је епи скоп срем
ски Васи ли је, који је након осве шта ња 
хра ма уру чио Општи ни Пећин ци гра ма ту 
за дона ци ју којом је финан си ра но осли
ка ва ње уну тра шњо сти ашањ ског хра ма.

Гра ма ту је у име Општи не Пећин ци 
при мио помоћ ник пред сед ни ка општи не 
Дејан Жива но вић, који је тим пово дом 
изја вио да је ово при зна ње вели ка част, 
али и вели ка оба ве за.

– Општи на Пећин ци већ неко ли ко 
годи на зна чај на сред ства ула же у обно ву 
хра мо ва, али и обно ву и изград њу паро
хиј ских домо ва, све са циљем да све ште
ни ци ма који слу же у нашим насе љи ма 
обез бе ди мо што боље усло ве за живот и 

рад и тако ће бити и у будућ но сти – изја
вио је Жива но вић.

На све ча но сти, месни парох Алек сан
дар Уру мо вић уна пре ђен је у чин про то
је ре ја, а посеб но задо вољ ство вла ди ки 
Васи ли ју, како је сам рекао, при чи ни ло 
је уру че ње Орде на Мај ке Анге ли не мај
ка ма из Аша ње које су роди ле више од 
дво је деце.

– Овај орден смо уста но ви ли пре неко
ли ко годи на са жељом да поспе ши мо 
мно го род ство у Срба, да нас буде што 
више, а ја то могу с пра вом да гово рим 
захва љу ју ћи мојим роди те љи ма који ма 
сам десе то дете. Зато ми је било посеб
но задо вољ ство да данас ово при зна
ње уру чим нашим сестра ма. Роди те љи 
не тре ба да се пла ше да неће моћи да 
отхра не више деце, јер коме је бог дао 

зубе даће му и пар че хле ба – пору чио је 
епи скоп срем ски Васи ли је.

Пово дом почет ка обно ве цркве Све те 
Тро ји це у Купи но ву вла ди ка Васи ли је је 
нагла сио зна чај обно ве хра ма у месту 
из ког је Све та Мај ка Анге ли на запо че ла 
сво ју миси ју.

– Захва љу ју ћи Општи ни Пећин ци, вер
ни ци ма, али и Епар хи ји срем ској, ове 
годи не поче ће мо обно ву хра ма Све те 
тро ји це у Купи но ву. Про је кат је спре
ман, а иза бра ли смо и изво ђа ча радо ва. 
Ако да бог, иду ће годи не ћемо покри ти 
ову све ти њу – рекао је епи скоп срем ски 
Васи ли је.

Орден Мај ке Анге ли не доби ло је пет 
мај ки са више од дво је деце из Аша ње, а 
гра ма те су уру че не и Ката ри ни Бошко вић 
и Сло бо да ну Васи ћу.

Одли ко ва не мај ке

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ

Филм о Змају Огње ном Вуку
У окви ру првог Сај ма кул ту ре мла

дих на селу, којим се обе ле жа ва 
40. годи на посто ја ња и рада Кул

тур ног цен тра Пећин ци, 24. окто бра је 
у пећи нач ком КЦу одр жа но био скоп ско 
вече, током којег је при ка зан филм о 
Зма ју Огње ном Вуку  леген дар ном срп
ском деспо ту бес пре кор ног рат нич ког 
инте гри те та, Вуку Гргу ре ви ћу Бран ко ви
ћу, који је вла дао Купи ни ком и из њега 
воје вао про тив Тура ка од 1464. годи не 
до смр ти 1485. годи не.

Дирек тор КЦа Јован Девр ња је 
поздра вља ју ћи посе ти о це, под се тио да 
је ова уста но ва на почет ку свог рада има
ла богат биоскоп ски репер то ар и да је 
ово још један у низу поку ша ја да се пећи
нач ка публи ка вра ти био ско пу.

Филм о Зма ју Огње ном Вуку, сни ман 
у општи ни Пећин ци, на лока ци ја ма у 
Спе ци јал ном резер ва ту при ро де Обед

ска бара и на оста ци ма сред њо ве ков не 
твр ђа ве Купи ник, био је инспи ра ци ја за 
сери јал РТСа Срп ски јуна ци сред њег 
века.

Архе о лог Пери ца Одо ба шић, који је 
био струч ни сарад ник на сни ма њу фил
ма, под се тио је синоћ да је пре ми је ра 
овог фил ма, пре две годи не, одр жа на 
упра во у општи ни Пећин ци, у пећи нач
ком Кул тур ном цен тру, јер је име Зма ја 
Огње ног Вука нерас ки ди во веза но за ове 
про сто ре.

– Ово је извор на вер зи ја фил ма, који 
је само један од доку мен тар них фил мо
ва сни мље них у нашој општи ни, а све је 
то можда само поче так јед не веће при че, 
јер ми мно го тога чини мо на попу ла ри за
ци ји, а у пер спек ти ви и обно ви Купи ни
ка, који је бисер срп ске исто ри је и који то 
сва ка ко заслу жу је. Ово је ујед но при ли
ка, да посеб но мла ђи нара шта ји, нау че 

нешто више о слав ној про шло сти род ног 
кра ја – рекао је Одо ба шић.

Вук Гргу ре вић Бран ко вић, у наро ду 
упам ћен као Змај Огње ни Вук, био је 
при пад ник хри шћан ског вите шког Реда 
зма ја, а био је савре ме ник са вла да ри
ма, попут сул та на Мех ме да II Осва ја ча, 
угар ског кра ља Мати је Кор ви на од којег 
је и добио титу лу деспо та, вла шког вој
во де Вла да Цепе ша за којег се веру је 
да је био инспи ра ци ја за лик Дра ку ле, 
као и сул та на Баја зи та II са којим је, на 
осно ву сачу ва них писа ма, кому ни ци рао 
на срп ском јези ку. Деспот Вук Гргу ре вић 
Бран ко вић био је посред ник у пре го во
ри ма изме ђу тур ског сул та на Баја зи та 
II  и угар ског дво ра, што недво сми сле
но гово ри о томе коли ки је углед, један 
од нај ве ћих срп ских јуна ка ужи вао међу 
сред њо ве ков ним вла да ри ма као рат ник, 
вој ско во ђа, дипло ма та и држав ник.
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ПОВЕ РЕ НИК СНС ЗА ПЕЋИН ЦЕ МИЛО РАД ПАН ТИЋ:

У општи ни Пећин ци
прак тич но нема неза по сле них
Општин ски одбор Срп ске напред

не стран ке Пећин ци про сла вио 
је 27. окто бра стра нач ку крсну 

сла ву Све ту Пет ку у стра нач ким про
сто ри ја ма у Пећин ци ма, у при су ству 
сто ти нак чла но ва стран ке из свих 15 
Месних одбо ра, али и број них гости
ју из јав ног, при вред ног, кул тур ног и 
поли тич ког живо та пећи нач ке општи
не.

У свом обра ћа њу пове ре ник ОО 
СНС Пећин ци Мило рад Пан тић чести
тао је сла ву члан ству и свим поро ди ца
ма које сла ве Све ту Пет ку, а гово ре ћи 
о резул та ти ма рада Срп ске напред не 
стран ке, која већ шест годи на води 
општи ну Пећин ци, нагла сио је да у 
пећи нач кој општи ни пре ма пода ци ма 
Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње 
тре нут но има 786 неза по сле них лица, 
али да је реа лан број знат но мањи.

– Неко ли ко сто ти на лица је само 
фик тив но при ја вље но у нашој општи
ни, а ми не зна мо ни ко су ни шта су, 
а оста ло је неква ли фи ко ва на рад на 
сна га и лица која не желе да раде, 
тако да сло бод но може мо рећи да смо 
општи на у којој прак тич но нема неза
по сле них. Раз вој шима но вач ке рад не 
зоне се убр за но наста вља, а уско ро 
отва ра мо и рад ну зону Сибач, на оби
ла зни ци око Пећи на ца. При ступ ни пут 

је захва љу ју ћи подр шци Покра јин ске 
вла де завр шен, а са енгле ским фон
дом пот пи сан је пред у го вор о купо ви
ни 40 хек та ра земљи шта у овој зони, 
где оче ку је мо да ће у бли ској будућ но
сти нићи прве хале. Уз подр шку Вла
де Репу бли ке Срби је и нашег пред
сед ни ка Алек сан дра Вучи ћа сигу ран 
сам да ће и у овој зони у будућ но сти 
бити изгра ђе но још мно го фабри ка и 

дистри бу тив них цен та ра. Са раз во јем 
ове зоне ста нов ни штво које гра ви ти ра 
пре ма Пећин ци ма биће у могућ но сти 
да нађе посао бли же месту ста но ва
ња, а оче ку јем да ће један део рад
ни ка дола зи ти и из окол них општи на, 
у које тако ђе дола зе инве сти то ри, 
али које има ју и више неза по сле
них – рекао је први човек пећи нач ких 
напред ња ка. 

Про сла ва Све те Пет ке

СНС СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

О бе ле же на сла ва стран ке
Град ски одбор Срп ске напред не стран ке у Срем

ској Митро ви ци ове годи не је јуби лар но, по 
десе ти пут за редом, обе ле жио сво ју стра нач ку 

крсну сла ву, Све ту Пет ку, све ча но шћу упри ли че ном 
у про сто ри ја ма стран ке у субо ту, 27. окто бра. Све
ча но сти је при су ство вао вели ки број чла но ва СНС, 
при ја те ља стран ке, као и њених сарад ни ка и сим па
ти зе ра, а гости ма је добро до шли цу поже лео пове ре
ник СНС за Срем, мини стар Бра ни слав Неди мо вић.

Томи слав Јан ко вић, члан Глав ног одбо ра СНС 
у Срем ској Митро ви ци, чести тао је сла ву свим 
напред ња ци ма, али и дру гим вер ни ци ма који је сла
ве.

– Ми смо од фор ми ра ња стран ке одлу чи ли да 
наша сла ва буде Све та Пет ка, која је била заштит
ни ца жена, сиро ма шних људи, и ту има неке сим
бо ли ке, јер је Срп ска напред на стран ка пре у зе ла 
власт у тешком тре нут ку. Пре у зе ла је одго вор ност 
за ква ли тет живо та гра ђа на Срби је. Ми смо у функ
ци ји свих људи, пре све га оних који има ју егзи сет
нци јал них про бле ма или који нису могли да про на
ђу неко сво је уто чи ште у еко но ми ји или поли ти ци 
– изја вио је Јан ко вић и иста као да стран ка годи на ма 
беле жи све већи раст бро ја чла но ва и сим па ти зе ра.

Н. М. 
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ОПШТИН СКИ ОДБОР СНС РУМА

Обе ле же на деце ни ја посто ја ња

Деце ни ју од осни ва ња Срп
ске напред не стран ке, рум ски 
напред ња ци су 26. окто бра обе

ле жи ли овај јуби леј, оку пља њем и 
поде лом захвал ни ца, пре све га акти
ви сти ма на тере ну, пред сед ни ци ма 
месних одбо ра, као и првим одбор
ни ци ма, којих је у то вре ме било 
осмо ри ца. Захвал ни це је, заме ник 
пред сед ни ка ОО СНС и члан Глав
ног одбо ра Сла ђан Ман чић, уру

чио и доса да шњим пред сед ни ци ма 
Општин ског одбо ра, али и кумо ви ма 
стра нач ке сла ве, Све те Пет ке.

Том при ли ком он је иста као, да 
посеб но поздра вља акти ви сте СНС 
на тере ну и пред сед ни ке месних 
одбо ра, а затим и одбор ни ке и чла
но ве Општин ског већа, јер су сви они, 
коли ко је ко могао, допри не ли раз во ју 
стран ке.

 – Није мала ствар обе ле жа ва ти 

десет годи на током којих смо, на нивоу 
Репу бли ке, али и ми у Руми, изра сли 
у нај ве ћу стран ку. То је резул тат рада 
свих нас, али посеб но јед ног чове ка  
Алек сан дра Вучи ћа, који је поста вио 
здра ве теме ље стран ци. Он је оби
ла зио целу земљу, био је за те прве 
избо ре и код нас. Ми смо тада осво
ји ли осам ман да та и поче ли да гра ди
мо здра ву стран ку. Рума је ста бил но 
на тра си пута, која је поста вље на још 
2008. годи не и тако ћемо наста ви ти и 
даље, у сми слу раз ви ја ња орга ни зо
ва ног и мар љи вог општин ског одбо ра 
СНС, али и при вла че ња стра них инве
сти ци ја у наш град. Уз помоћ Алек сан
дра Вучи ћа и наш рад, све је то допри
не ло да дође мо до добрих резул та та 
и убу ду ће наста вља мо да раз ви ја мо 
наш општин ски одбор и јача мо нашу 
држа ву – рекао је Сла ђан Ман чић.

Он је додао, да му је посеб но дра го 
што је више од поло ви не људи, који су 
сада пред сед ни ци месних одбо ра, са 
стран ком од осни ва ња.

 – Сви смо ту оста ли и само смо 
при ву кли нове чла но ве. Извр ша ва ли 
смо одре ђе не задат ке, спро во ди ли 
про гра ме и иде је и на тај начин побе
ђи ва ли на свим избо ри ма, народ је 
пре по знао нашу енер ги ју и поште ње, 
мар љи вост и одго вор ност – иста као је 
Ман чић.

Међу гости ма су били Андреј Вучић, 
Јован Вор ка пић, први поча сни гра
ђа нин Руме, Весе лин Шљи ван ча нин, 
Ненад Ката нић, Бојан Атла гић, дирек
тор ОДС ЕПС дистри бу ци ја и Милош 
Томић, дирек тор Упра ве цари не. 

С. Џ.

Дан после про сла ве десе то го ди
шњи це осни ва ња стран ке, 27. окто
бра,  чла но ви рум ског СНС обе ле жи
ли су сла ву стран ке – Све ту Пет ку.

Ове годи не литур ги ја и осве ће ње 

слав ског кола ча је било у цркви Све
тог Нико ле у Малим Радин ци ма, а 
потом је дру же ње наста вље но у стра
нач ким про сто ри ја ма. Ово го ди шњи 
кум је био при вред ник Душко Беић.

МАЛИ РАДИНЦИ

Литур ги ја у цркви

Прослављена Света Петка, слава СНС
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Јед ном при ли ком, пре 
око две сто ти не годи на, 
наздра вља ју ћи Шопе ну у 

зам ку у доли ни Лоа ре, Жорж 
Санд је рекла  Умет ност 
ће спа си ти свет. Исти на је 
у томе да умет ност то заи ста 
може, само јој тре ба пру жи
ти при ли ку. Често под сти че 
на побу ну про тив ствар но сти 
у којој живи мо, исто вре ме но 
ука зу ју ћи нам на путе ве пре
ва зи ла же ња те ствар но сти..

Пре ми је ра пред ста ве Тамо 
дале ко изве де на у четвр
так, 25. окто бра, на даска
ма митро вач ког позо ри шта, 
с пра вом се може назва ти 
умет нич ким делом. Дра
ма у три чина напи са на по 
тек сту Вла ди ми ра Хур ба на 
Вла ди ми ро вог 1922. годи не, 
Мили ца Нико ли ће ва, која је 
за ову при ли ку адап ти ра на 
под нази вом Тамо дале ко, је 

јед на сло је ви та, емо тив на, 
дубо ка при ча. 

Порив срца, у сво јој соп
стве ној ствар но сти, да се 
одлу чи на побу ну, јер су 
љубав и сло бо да духа једи
ни ритам којим оно пул си ра, 
познат је мотив и у живо ту и 
у рома ни ма. 

Изу зет ном кре а тив
ном сарад њом Позо ри шта 
„Добри ца Милу ти но вић“ и 
Сло вач ког позо ри шта „Вла
ди мир Хур бан Вла ди ми ров“ 
из Ста ре Пазо ве, уз реди
тељ ску маги ју Миро сла ва 
Бен ке, пред публи ком је ожи
ве ла 1918. годи на, школ ски 
стан ува же ног учи те ља Нико
ли ћа из Сре ма, осе ти ле су се 
спо не међу чла но ви ма поро
ди це, бри га за воље не, бри га 
за јад ну и напа ће ну Срби ју. 

Некад су нас угње та ва ли 
вар ва ри са Исто ка, а данас нас угње та ва циви ли зо ва ни 

Запад, то смо ти ми, каже у 
јед ном момен ту сво јој супру
зи Саве ти учи тељ Нико лић, 
чије су уло ге бри ли јат ним 
спо јем поне ли ака дем ска 
глу ми ца и дирек тор ка митро
вач ког позо ри шта Јеле на 
Јан ко вић и Алек сан дар Бако, 
реди тељ и глу мац из Ста ре 
Пазо ве.

Поред бит ке са сва ко дне
ви цом у тим пре те шким вре
ме ни ма, којим се око ри сте 
зеле на ши и једин ке без скру
пу ла, под окри љем њихо ве 
роди тељ ске љуба ви бив ству
је јед но тана но ство ре ње. 

Кћер ка учи те ље вог у рату 
стра да лог бра та, сло бо до ум
на и обра зо ва на Мили ца, која 
сви ра пиа ни но и чита Гетеа 
у ори ги на лу. Која се упр кос 
паклу оку па ци је којим је окру
же на, нема шти ни и бес ком
про ми сној сре ди ни спре ма у 
Берн, на сту ди је.

Лепр ша ва Мили ца одби ја 
про сид бу кан ди да та бого сло
ви је Мили ћа,  у сва ком сми слу 
иде ал ног по кри те ри ју ми ма 
и жеља ма њених ста ра те
ља и душе бри жни ка. Душан 
Милић публи ци неиз мер но 
при ра ста за срце, захва љу
ју ћи глу ми Вла ди ми ра Бала

– Пред ста ва је ура ђе на 
пово дом сто годи на од завр
шет ка Вели ког рата. Мислим 
да је од непро це њи вог зна
ча ја сарад ња и спа ја ње 
умет ни ка из Сре ма. Рад на 
овој пред ста ви је био вели ки 
сусрет са вели ким реди те
љем Миро сла вом Бен ком и 
пазо вач ким глу мач ким 
ансам блом и њихо вом посве
ће но шћу, иску ством и кре а

тив но шћу. Бен ка је један од 
наших нај ве ћих реди те ља. 
Њего ве пред ста ве су осва ја
ле свет, а њего ва посве ће
ност, зна ње и пер фек ци о ни
зам обја шња ва ју ту вели ку 
кари је ру. Ово је при ча о рату, 
али и о љуба ви и лепо ти 
чове ко ве душе, изја ви ла је 
пово дом вео ма успе шне пре
ми је ре дирек тор ка Јеле на 
Јан ко вић.

Кре а тив ни сусрет

ПРЕ МИ ЈЕ РА ПРЕД СТА ВЕ У ПОЗО РИ ШТУ „ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Велика љубав
у Великом рату
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шћа ка и о томе запра во ни не 
тре ба пуно гово ри ти. Јер то 
је глу мац који вам, изно се ћи 
грч и срцу теско бан моме нат 
свог лика, изма ми смех, а да 
при том није ни шар ла та ни 
ни пајац. Искре но се сажи
ви те са мука ма мла ди ћа који 
је збу њен, изгу бљен и лута, 
не може да вас не дир не и 
не заго ли ца наив ност и нада 
њего ве дети ње душе.

Сусрет јед ног уни вер зу ма у 
два тела, Мили це и немачког 
поруч ни ка Фон Вет хо фа, 
насил но моби ли са ног, миро
твор ца по опре де ље њу, сло
вен ског поре кла, резул ти ра 
љуба вљу за коју се уми ре. 
Која је толи ко пута доча ра на 
отка ко је књи жев но сти, толи
ко пута дожи вље на отка ко 
људ ски род наста њу је ову 
пла не ту. И по ко зна који пут 
је публи ци сло мље но срце 
пра те ћи тра ги чан крај који се 
у умет но сти вели ча, а запра
во тако бол но и јад но зву чи 
кад се име ну је као побе да 
љуба ви.

– Вео ма сам задо во љан. 
По реак ци ји публи ке се види 
да је јако добро при ми ла 
пред ста ву, а то је нај ва жни је. 
Мислим да се види све оно 
што је било у про це су, у глу
мач ком и у реди тељ ском сми
слу, као и у сце но граф ском и 
кости мо граф ском, крат ко је 
рекао о првом изво ђе њу свог 
ремек дела Миро слав Бен ка.

На кра ју све га, сузе заи ста 
спа да ју у реак ци ју публи ке, а 
и сто ли ца која је пре ле те ла 
пола сце не је сигур но лете ла 
осам де се так пута  коли ко је 
про ба имао овај успе шан дуо, 
Позо ри ште „Добри ца Милу
ти но вић“ из Срем ске Митро
ви це и  Сло вач ко позо ри ште 
„Вла ди мир Хур бан Вла ди ми
ров“ из Ста ре Пазо ве.

 Т. С.

Рум ска публи ка је 
има ла при ли ку, да 
у пре пу ној дво ра ни 

Кул тур ног цен тра, погле
да јед ну изу зет ну пред ста
ву бео град ског Народ ног 
позо ри шта, Вели ку дра му, у 
режи ји Сини ше Кова че ви ћа. 

Ова пред ста ва је има ла 
пре ми је ру још 2002. годи
не, али се и даље у Бео
гра ду игра на кар ту више. 
У постав ци је вели ки број 
глу ма ца, те је то јед на од 
рет ких, како глум ци кажу, 

ансамбл пред ста ва.
Текст за ову дра му Кова

че вић је радио пуних 13 
годи на. Кроз исто ри ју црно
гор ске поро ди це Вучић, 
сагле да ва се пери од раз
во ја дру штва од Дру гог 
свет ског рата, па у наред
них пола века  од њихо вог 
дола ска, коло ни за ци јом у 
Вој во ди ну.  Све то се пре
ла ма кроз суд би ну глав ног 
јуна ка Мило ра да Вучи ћа, 
игра га Вук Костић, који 
касно схва та да су поро ди

ца и љубав, као основ не 
вред но сти, веће од неких 
дале ких иде а ла који ма је 
све жртво вао.

Пред ста ва тра је гото
во чети ри сата, али њена 
тема, дина ми ка и глум ци, 
учи ни ли су да публи ка није 
гле да ла на сат. Поме ни
мо само неке од глу ма ца, 
који игра ју  Вели ку дра
му: Љиља на Бла го је вић, 
Тана си је Узу но вић, Кали на 
Кова че вић, Вик тор Савић, 
Вје ра Мујо вић.  С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Вели ка дра ма

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Фести вал хор ске музи ке
Дру ги по реду Митро

вач ки хор ски фести вал 
одр жан је у субо ту, 27. 

окто бра, на више лока ци ја у 
Срем ској Митро ви ци. Чита
ва мани фе ста ци ја запо че ла 
је ују тро, све том литур ги јом 
у Цркви Све тог Дими три ја, 
где се касни је сво јим музич
ким пер фор ман си ма пред
ста ви ло и више од десет 
хоро ва, гра ђан ских и цркве
них, из Срби је, али и ино
стран ства. 

Уче сни ци фести ва ла, 
тако ђе су има ли при ли ку  
и да при су ству ју пре да ва
њу др Пре дра га Ђоко ви ћа 
о интер пре та ци ји духов не 
музи ке, а мани фе ста ци ју је 
посе тио и епи скоп срем ски 
Госпо дин Васи ли је, који је 
носе ћи мошти Све те Пет ке 
пред во дио лити ју од Цркве 
Све тог Дими три ја до Жит ног 
трга, где је, обра ћа ју ћи се 
при сут ни ма, ука зао на зна
чај ове све ти тељ ке у кул
ту ри срп ског наро да. Овом 
све ча ном мани фе ста ци јом 
обе ле же на је и четр де се та 
годи шњи ца њего вог слу жбо
ва ња.

При сут ни ма је, испред 
локал не само у пра ве, која је 
пру жи ла подр шку орга ни за
ци ји фести ва ла, добро до
шли цу поже лео и гра до на
чел ник Вла ди мир Сана дер 
и чести тао епи ско пу јуби
леј.  Мани фе ста ци ји су при
су ство ва ли и пред сед ник 
Скуп шти не гра да Томи слав 
Јан ко вић и начел ник Град
ске упра ве за обра зо ва
ње, кул ту ру и спорт Или ја 
Недић, као и про то је реј ста
вро фор Гво зден Арам ба шић 
и хоро во ђа цркве ног хора 

„Све ти Сава“ Јован ка Ива
нић, кључ ни људи у орга ни
за ци ји фести ва ла. 

Када је реч о так ми че њу 
хоро ва у изво ђе њу духов не 
музи ке, прво место осво јио 
је госту ју ћи Камер ни хор из 
места Клуз Напо ка из Руму
ни је под нази вом Псал мо
ди ја Тран сил ва ни ка. Дру го 
место осво јио је хор Али лу ја 
из Бео гра да, а тре ће место 
поде ли ли су хор „Све ти Јоа
ким и Ана“ из Обре нов ца и 
цркве ни хор „Све ти Тео дор 
Вршач ки“ из Вршца. Н. М. 

Обра ћа ње епи ско па Васи ли ја
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ИНЂИ ЈА – НЕКА ДА И САДА

Од постан ка при ма мљи во 
место за инве сти то ре
Данас раз ви је на општи на, са пре

ко 53.000 ста нов ни ка, први пут 
се у књи га ма спо ми ње 1455. 

годи не као посед пле мић ке поро ди це 
Шуљок из Лек че, као Ингиа или Ингуа. 
Насе ље није било мало, а има ло је 
цркву и дво рац. Воде ћи књи ге о наме
ти ма, Тур ци су забе ле жи ли да је 1596. 
годи не Инђи ја бро ја ла 23 куће и један 
удо вич ки дом. Назив Инђи ја, прет по
ста вља се, да је настао од тур ске речи 
ićin dia вечер њи час, што је назив за 
тре ћу днев ну моли тву код муха ме да
на ца, која се оба вља по зала ску сун
ца. 

Антон Н. Лукић, аутор књи ге Инђи ја, 
запи си и пре да ња сма тра, да је корен 
речи Ингyа, настао од латин ског Инди
ге на што зна чи уро ђе ник, ста ро се де
лац, дома ћин, пола зе ћи од тога да су 
Сре мом госпо да ри ли Римља ни и при 
том тако назва ли место кроз које су 
про шли. Јосеф Милер, рође ни Инђи
јац, прет по ста вља да је име наста ло 
од ста ро ла тин ске речи инда го  огра
ђен про стор за дивљач.

Први све ште ник Заха ри је Анђе лић, 
оста вио је подат ке у који ма се наво
ди да су се Срби у Инђи ју насе ли ли на 
позив спа хи је Пеја че ви ћа 1746. годи
не. Јед на од повољ но сти за насе ља
ва ње, пре ма писа њу Анто на Луки ћа 
је поток, који је текао сре ди ном места 
и рас кр сни ца путе ва ЗемунПетро ва
ра дин и Срем ска Митро ви цаСлан ка
менДунав. 

По завр шет ку Првог свет ског рата 
у Инђи ју дола зе 32 срп ске, углав
ном земљо рад нич ке поро ди це, али и 
рад ни ци на желе зни ци и чинов ни ци. 
Чешки досе ље ни ци су у Инђи ју сти
гли 1825. годи не после обја ве Срем
ске жупа ни је да посто ји 20 сло бод
них има ња. Пошто су се пока за ли 
као нестал ни ста нов ни ци, усле дио је 
позив Нем ци ма из Бана та и Бач ке, па 
су они један дужи пери од, уз Србе, 

били једи но стал но ста нов ни штво. 
Након 1944. годи не, гото во све ста
нов ни штво немач ке наци о нал но сти 
је оти шло, испра жње но је око 1.000 
кућа, у које су се тада усе ли ли углав
ном досе ље ни ци из Хрват ске и Босне 
и Хер це го ви не.

Трго ви на и зана ти, у овом срем ском 
месту, почи њу са раз во јем 1890. годи
не након изград ње желе знич ке ста
ни це и пру ге. Прва јав на гра ђе ви на 

Згра да Општи не Инђи ја

Инђи ја  ули ца Ђуре Ђако ви ћа
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у Инђи ји била је пра во слав на црква 
сази да на 1755. годи не. Радо слав Мар
ко вић напи сао је, да је тро шак око 
изград ње нами рен тако што су ста ре
ши не пред ве че, када су се ора чи вра
ћа ли с посла, иза шле на рас кр шће и 
од сва ког који је имао од шест до осам 
воло ва узе ле по два, а од оних који 
су има ли мање, по јед ног. Осам де
сет годи на касни је, када је број Нема
цакато ли ка у Инђи ји порас тао на пет 
сто ти на, сагра ђе на је и римо ка то лич ка 
црква. Сина го га, гра ђе на током 1903. 
или 1904. годи не, изго ре ла је у Дру гом 
свет ском рату, а плац на којем се нала
зи ла, отку пио је један од досе ље ни ка.

Инђи ја је била моде ран град и пре 
више од јед ног века. 1907. годи не одр
жа на је прва кинопро јек ци ја. Путу ју
ћа гру па, у шато ру, у јед ној од већих 

инђиј ских ули ца, упо зна ла је локал но 
ста нов ни штво са чари ма сед ме умет
но сти. Пре ма пода ци ма, први био скоп 
у овом гра ду отво рен је након изград
ње елек трич не цен тра ле. Вла сник 

био ско па био је Георг Милер, а нала
зио се у њего вој кући. Прва згра да 
наме ње на искљу чи во за при ка зи ва
ње фил мо ва, сази да на је два де се тих 
годи на про шлог века.

Пре ма писа њу Радо сла ва Мар ко
ви ћа, заба ва за омла ди ну немач ке и 
мађар ске наци о нал но сти у то вре ме 
била је и одла зак на игран ке, осим у 
вре ме поста и жетве. Мађа ри су игра
ли уз там бу ре, а Нем ци уз тру бе и хар
мо ни ку. Мар ко вић је у књи зи Пра во
слав на срп ска паро хи ја кра јем 1900. 
годи не запи сао: “Мода. Ово је од нови
јег доба. Ова зара за која се на нашу 
несре ћу увла чи у наш народ из Бач ке, 
хоће и овде да оти ма маха. С модом 
се код нас још није дотле доте ра ло 
али као да иде на то. У нови је вре ме 
већ почи њу и наше девој ке да носе 
рука ви це, сун цо бра не итд. што нити 
је при ли ка, нити је нај ма ње памет
но, јер не води добру чове ку нити и 
јачег имет ка пре ћи ће мода напре
дак, а мали посед ник мора да про па
да. Мали посед ник не може ника ко од 
сво га дохот ка под ми ри ти издат ке за 
моду и мора се заду жи ва ти, а то се 
код неких већ при ме ћу је.”

М. Ђ.

Како се зна чај но пове ћа вао број 
ста нов ни ка, у Инђи ји кра јем 19. века 
мли но ви више нису могли да под ми ре 
потре бе, с обзи ром на то да су их 
тада још увек покре та ли коњи. Након 
изград ње пру ге кроз Инђи ју, инве сти
то ри из дру гих гра до ва заин те ре со ва
ли су се за ула га ња. Тако је 1890. 
годи не „Стра сер и Кениг“ из Будим пе

ште изгра дио Вели ки млин, који је у 
то вре ме по капа ци те ту био један од 
нај ве ћих у овом делу Евро пе. Млин 
се и данас нала зи уз желе знич ку ста
ни цу, чиме су тада знат но олак ша ни 
уто вар и исто вар ваго на. Млин је пре
жи вео три пожа ра: 1904, 1915. и 1944. 
годи не. После сва ког је обно вљен, а 
1945. годи не и про ши рен.

Инве сти тор из Мађар ске
сагра дио Вели ки млин

Инђи ја се први пут спо ми ње 1455. годи не

Желе знич ка ста ни ца изгра ђе на 1890. годи не
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МИТРОВАЧКА БИБЛИ О ТЕ КА

Кући ца од чоко ла де

Про шлог утор ка, 23. окто бра је у чита о
ни ци библи о те ке пред ста вље на прва збир
ка пое зи је за децу аутор ке Весне Чво рић 
Кебе дис под нази вом  Кући ца од чоко ла де. 
Про мо ци ју су орга ни зо ва ли Библи о те ка 
„Гли го ри је Воза ро вић“ и Књи жев на зајед ни
ца Срем ске Митро ви це. У про гра му који је 
води ла Морав ка Тодић, поред аутор ке, уче
ство ва ли су Мир ја на Мар ко вић, пред сед ни
ца Књи жев не зајед ни це Срем ска Митро ви
ца, која је напи са ла рецен зи ју књи ге, као 
и реци та то ри и хор Основ не шко ле „Јован 
Попо вић“.

Ова песни ки ња је из Јар ка, шко ло ва ла 
се у Срем ској Митро ви ци, годи на ма уна зад 
живи у Франк фур ту. Зато је Морав ка Тодић 
рекла да је посеб но задо вољ ство пред ста
ви ти зави чај не ауто ре, јер ова кве момен те 
поде ле са сво јим при ја те љи ма које дуго 
нису сре ли. 

Трибина
о Великом рату 

У сре ду, 24. окто бра  Библи о те ка „Гли го
ри је Воза ро вић” и Град ски одбор СУБ НОРа 
Срем ске Митро ви це  орга ни зо ва ли су пету 
по реду три би ну пово дом обе ле жа ва ња 100 
годи на од завр шет ка Првог свет ског рата.

Исто ри чар Бора Чеке ри нац је одр жао 
пре да ва ње о пери о ду изме ђу 23. окто бра и 
9. децем бра 1918. годи не, зби ва њи ма која 
су пра ти ла ства ра ње Кра љев ства Срба, 
Хрва та и Сло ве на ца, што је био први зва
нич ни назив држа ве која је тада ство ре на. 
Какве су биле реак ци је при пад ни ка наро да 
и кон фе си ја, жите ља овог гра да, на дога ђа
је који су прет хо ди ли држав ноправ ним про
ме на ма, затим како је вој ни, а како цивил ни 
фак тор оце њи вао тада шње при ли ке. 

Упра во због сазвуч ја те јесе ни пре да ва
ње је поне ло назив Митро вач ке дисо нан це 
у јесен 1918. годи не. 

Уче ство ва ли су глум ци Душан ка Аној чић 
и  Алек сан дар Крста јић, про грам је води ла 
Морав ка Тодић.

Испред Град ског одбо ра СУБ НОРа при
сут не је поздра вио пот пред сед ник Бран ко 
Гајин. Т. С.

Књи жев но вече
Библи о те ка „Гли го ри је Воза ро вић“ у 

Срем ској Митро ви ци, у сарад њи са митро
вач ком Књи жев ном зајед ни цом, у четвр так, 
25. окто бра, била је дома ћин књи жев ној 
вече ри књи жев ни це Вио ле те Алек сић. Том 
при ли ком публи ци је пред ста вљен део 
аутор ки ног књи жев ног опу са, а поред ње, 
у про гра му су уче ство ва ли књи жев ни ца 
Мир ја на Мар ко вић, библи о те кар ка Ружа 
Стан ко вић и вокал на солист ки ња Све тла на 
Митро вић. 

Као гости, књи жев ној вече ри су при су
ство ва ли и Татја на Јан ко вић, фило лог, 
кали граф и ико но пи сац, Кар ло Астра хан, 
уред ник про гра ма библи о те ке „Милу тин 
Бојић“ у Бео гра ду, књи жев ни ца Сне жа на 
Ћосић, као и музи чар, про ду цент и глу мац 
Дра ган Ристић Кал. Н. М.

БИБЛИ О ТЕ КА ИНЂИ ЈА

Сусре ти
библи о гра фа

Одбор Сусре та библи о гра фа, на сво јој 
сед ни ци одр жа ној 2. окто бра 2018. годи не, 
у Народ ној библи о те ци „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ у Инђи ји, раз ма трао је при ја ве радо
ва за уче шће и утвр дио зва нич ни про грам 
21. Сусре та библи о гра фа, у спо мен на др 
Геор ги ја Миха и ло ви ћа, који ће се одр жа ти 
9. новем бра 2018. годи не, у Вели кој сали 
Кул тур ног цен тра Инђи ја, са почет ком у 
девет сати.

Од 40 при спе лих при ја ва, Одбор је ода
брао 36 радо ва и раз вр стао их у темат ске 
цели не: Исто ри ја библи о гра фи је, Библи
о граф ска истра жи ва ња, Теку ћа библи о
граф ска прак са и При ка зи.

Инте ре со ва ње за овај једин стве ни 
струч нонауч ни скуп, у земљи и окру же
њу, не јења ва већ годи на ма. Све је више 
библи о те ка ра, библи о гра фа и науч них 
рад ни ка, који сво ју струч ну и науч ну пажњу 
посве ћу ју обла сти библи о гра фи је, као 
неза о би ла зне науч не дисци пли не. Тако ђе, 
шири се и број инсти ту ци ја из којих дола
зе ауто ри радо ва. Ова кво ста ње потвр ђу је 
потре бу посто ја ња и даљег уна пре ђи ва ња 

рада на орга ни зо ва њу Сусре та библи о гра
фа. М. Ђ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Наступ Игора
и Владе

У окви ру музич ког про гра ма Чај у 8, јесе
њег циклу са,  у Кул тур ном цен тру „Бра на 
Црн че вић“ кон церт су одр жа ли Игор Садри
ја и Вла ди мир Дамја но вић.

Пред број ном рум ском публи ком они су 
изве ли песме, чији су ком плет ни ауто ри, 
тако да је овај кон церт сва ка ко био при
ли ка да се сво јим сугра ђа ни ма пред ста ве 
у новом све тлу, са сво јим песма ма за које 
мно ги нису ни зна ли. 

– Ово је наш први зајед нич ки наступ пред 
рум ском публи ком, мада неко дого ва ра ње 
тра је неких два де се так годи на, па је наш 
зајед нич ки при ја тељ Јоца, био ини ци ја тор 
да се ми конач но суда ри мо. А када се то 
деси ло, онда смо поче ли да зајед но сви ра
мо ско ро сва ки дан – каже за наше нови не 
Игор Садри ја. 

– Ово је вече аутор ске музи ке, те песме 
сте могли чути само на неким радио ста
ни ца ма, то је јед на песма, као и јед на моја 
песма коју сам писао за Будван ски фести
вал, али није про шла, песме су ура ђе не у 

мом аран жма ну. Има и бала да, углав ном се 
ради о поп музи ци – дода је Вла да.

Обо ји ца исти чу да има ју ону пози тив ну 
тре му, јер први пут насту па ју зајед но пред 
број ном публи ком, међу којом је вели ки 
број њихо вих позна ни ка.

 – Ми се захва љу је мо и људи ма из Кул
тур ног цен тра, који су нам ука за ли пове ре
ње да насту пи мо у овом про гра му. Мислим 
да је сми сао овог музич ког про гра ма, поред 
тога што овде дола зе еми нент ни музи ча ри, 
да се нађе увек и неко из наше сре ди не, да 
се кроз Чај у 8 и они афир ми шу – рекао је 
Игор Садри ја.

А по реак ци ји публи ке њихов наступ је 
сва ка ко био пун пого дак.

Игор и Вла да су рође ни у Руми, Игор 
је завр шио Факул тет физич ке кул ту ре и 
дирек тор је Тех нич ке шко ле „Милен ко 
Брзак Уча“. Од сред ње шко ле пише пое зи ју 
и актив но се бави музи ком, дуги низ годи на 
је  члан Књи жев не зајед ни це Фру шка гора. 
Неке од њего вих песа ма су и обја вље не у 
две поет ске збир ке, које је изда ла ова књи
жев на зајед ни ца. 

Вла ди мир је завр шио Елек тро тех нич ки 
факул тет, али упо ре до са послом, њего ва 
љубав су гита ра, музи ка и ком по но ва ње. 
Мно гим сугра ђа ни ма је познат и као дуго го
ди шњи члан нај бо љег рум ског там бу ра шког 
орке стра „Бран ко Ради че вић“.

 С. Џ.
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ЖЕН СКИ МАНА СТИР СВЕ ТА ПЕТ КА У БЕР КА СО ВУ НОВО ПРО ГЛА ШЕ НИ МАНА СТИР 
НА ФРУ ШКОЈ ГОРИ

Сестрин ство из Аме ри ке 
ожи ве ло све ти њу
На само чети ри кило

ме тра од Бер ка со ва, у 
доли ни, опа сан шумом, 

вино гра ди ма и воћ ња ци ма, 
про ма ља се ново про гла ше
ни жен ски мана стир Све та 
Пет ка. Пре тач но деце ни ју, 
дола ском две ју мона хи ња 
из Аме ри ке, поче ла је обно
ва цркве и изград ња кона ка, 
да би данас у њему бора ви
ло чети ри мона хи ње и отац 
Гаври ло, који се дав не 1963. 
годи не замо на шио у Деча ни
ма. Игу ма ни ја новог мана сти
ра Ани си ја, каже, да посао 
обно ве није био ни мало лак, 
а у раз го во ру за М Нови не, 
при се ћа се тих поче та ка и 
вре ме на када је сестрин ство 
јело из јед ног тањи ра, док се 
мана стир поди зао.

Фру шка гора, која је од 
дав ни на бога та све ти ли шти
ма, послед њих 15 годи на и 
зва нич но има ста тус Све те 
горе, по којој је ушу шка но 16 
живих сред њо ве ков них пра
во слав них мана сти ра. Нај ве
ћи број ових све ти ња сагра
ђен је у 15. и 16. веку, када 
их је у том пери о ду  посто ја ло 
чак 35, од тог бро ја 19 њих се 
данас нала зи у руше ви на ма. 
Послед њих десет годи на, ова 
пла нин ска лепо ти ца бога ти ја 
је за пет нових мана сти ра, а 
један од њих је и мана стир 
Све та Пет ка, уда љен два 
кило ме т ра од нека да шњег 
гра нич ног пре ла за са Хрват
ском, код Бап ске.

– Када смо мона хи ња Ели
се ја и ја сти гле 2007. годи не, 

посто ја ла је само руи ни ра на 
црква и поче так кона ка... јед
на тужна и жало сна сли ка. 
Није било стру је, а ни воде. 
Без дво у мље ња смо при ста
ле да оста не мо и пола ко смо 
кре ну ле у  њего ву обно ву. 
Три месе ца смо биле сме
ште не код јед не баке у селу, 
Мир ја не Тадић, код ње смо 
ноћи ле, а дању смо распре
ма ле, чисти ле и спре ма ле 

за поче так радо ва, при се ћа 
се мати Ани си ја, која је пре 
тога две и по годи не бора ви
ла у Инди ја ни, у ста вро пи ги
јал ном мана сти ру Патри јар
ха Павла, а онда реши ла да 
дође у Срби ју.

Иако су успе ле за вео ма 
крат ко вре ме да адап ти ра ју 
две соби це, у наред не чети ри 
годи не нису има ле стру ју, већ 
су кори сти ле агре гат, али ни 

тада се нису обес хра бри ле и 
пла ши ле само ће.

– Већ 2009. годи не из Аме
ри ке нам се при дру жио и отац 
Гаври ло. Годи ну дана касни је, 
дола зи моја мај ка као иску ше
ни ца Мир ја на, и она је данас 
мона хи ња Ага пи ја, а 2013. 
годи не при дру жи ла нам се још 
јед на, тада иску ше ни ца Ката
ри на, која је сада мона хи ња 
Ефро си ни ја – при ча Ани си ја, 
која је родом из При ле па, која 
је на божи ји позив одго во ри ла 
одмах након завр шет ка Педа
го шког факул те та, у раним 
два де се тим годи на ма. 

Ком плекс мана сти ра чине 
ново и згра ђе ни кона ци и 
црква, у којој се тре нут но 
изво де радо ви на фре ска ма. 
Црква, за коју се пре ма писа
ним доку мен ти ма први пут 
чуло у дру гој поло ви ни 19. 
века, има испод олта ра леко
ви ти и чудо твор ни извор.

Над изво ром је прво била 
црква брв на ра, која је 1863. 
годи не изго ре ла, а касни је је 
подиг ну та дана шња црква, 
која је до 2008. годи не била 
део паро хиј ске цркве у Бер ка
со ву. Укле са ни нат пис на мра
мор ној пло чи, који поти че од 
јед ног Дубров ча ни на изле че
ног од тешке боле сти, један је 
од неко ли ко нат пи са захвал
но сти, који све до чи о леко ви
то сти ове воде. 

Иако је доста изо ло ван од 
путе ва који везу ју фру шко гор
ске мана сти ре, поред мешта
на, ову све ти њу посе ћу ју и 
тури сти.  С. Костић

Пре ма при чи игу ма ни је Ани си
је, чудо твор ни извор откри вен је 
дав них веко ва, када је глу во не
ма чоба ни ца, у том поте су, који је 
био доста сушан, чува ла овце.

– Она се  у суза ма моли ла 
богу да поша ље спас за њено 
ста до. Тада јој се при ка за ла све
та Пет ка, која јој је рекла да се 
моли уз њену ико ну. Јед но вече, 
када је тре ба ла поно во да вра ти 
овце у село, поди гла је ико ну и 
виде ла да је земља мокра, мало 
је раш че пр ка ла и тада се поја
вио млаз воде. Оног тре нут ка 
када је попи ла ту воду, одмах је 
про го во ри ла, гово ри мати Ани си
ја, ста ре ши на новог мана сти ра.

Леген да

Сестрин ство мана сти ра

Мана стир Бер ка со во
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Кад се про да ва ло жито
и вино на град ском тргу Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Град Срем ска Митр о ви ца, већ у 18. 
веку има обе леж ја раз ви је ног 
трго ви шта са вели ким бро јем 

трго ва ца, који су зна чај но поред зана
тли ја, ути ца ли на раз вој гра да. Иако је 
трго ви на посто ја ла и рани је, за вре ме 
сред њо ве ков ног гра да око мана сти ра 
Све тог Дими три ја и тур ске шехер 
Митро ви це, веће раз ме ре доби ја од 
18.века, када пре ва зи ла зи локал ни 
карак тер и почи ње да задо во ља ва 
потре бе ширег зале ђа. Тако град 
поста је зна чај на погра нич на ста ни ца у 
про то ку роба, изме ђу Бал кан ског полу
о стр ва и сред њо е вроп ског тржи шта и 
Аустро у гар ске монар хи је, чији део је 
био. Из про то ко ла цари нар ни ца у 
Митро ви ци и Срем ској Рачи, сазна је
мо нешто више о врсти и раз ме ра ма 
трго ви не. Из Срби је и Босне уво зи ле 
су се све врсте сто ке и воће (јабу ке), а 
изво зи ло се вино, раки ја, сла ни на, 
пасуљ, орах, пше ни ца, куку руз, грн ча
ри ја, дрве на ри ја, дуван. Вели ки под
стрек раз во ју трго ви не и про ме ту роба 
чини ли су ваша ри, којих је у Митро ви
ци 1748. годи не било три (у апри лу, 
јуну и окто бру), а после 1765. годи не 
град доби ја још два. Од пет ваша ра и 
два пијач на дана у неде љи, град је 
имао зна чај не при хо де од тро ша ри не 
на пиће и хра ну и од пијач них и вашар
ских так си, а трго ви на се одви ја ла у 

цен трал ном град ском језгру, на митро
вач ким трго ви ма.

На рубу Жит ног трга пре ма оба ли 
Саве, нала зи се кућа из 19. века, као 
јед на од нај ра ско шни јих при ме ра ста
ре митро вач ке архи тек ту ре. По пре да
њу, гра ђе на је 1868. годи не и при па да
ла је поро ди ци житар ских трго ва ца 
Вуко вић. Поред трго ви не житом и куку
ру зом, Вуко ви ћи су исто вре ме но били 
и про из во ђа чи пољо при вред них про
из во да. Тодор Вуко вић (18501932) је 
са сином Пајом (18781939) посе до вао 
мно го обра ди ве земље у Кузми ну и 
вино град у Гргу рев ци ма. Нека да је 
подрум куће био пун вина, које су ови 
вред ни дома ћи ни сами пра ви ли и про
да ва ли, а на спра ту вели ког мага ци на 
у дво ри шту пре ма Све тлој ули ци, пун 
вла сти тог жита и куку ру за, ода кле је 
пре у зи ма но и пре во же но даље. 
Митро ви ца је у то вре ме зна ча јан 
снаб де вач жита ри ца ма, не само ужег 
под руч ја гра да и око ли не, већ и окол
них зема ља и обла сти. Томе је сва ка ко 
допри не ла и бли зи на реке, што је омо
гу ћа ва ло лак уто вар и пре воз лађа ма.

Ова рас ко шна при зем на кућа, типи
чан је при мер гра ђан ских трго вач ких 
кућа гра ђе них под ути ца јем архи тек ту
ре епо хе роман ти зма, који се инспи ри
сао моти ви ма сред њег века, готи ке и 
рене сан се. Обје кат се исти че вео ма 

репре зен та тив ном улич ном фаса дом, 
поде ље ном на три поља широ ким 
пила стри ма у спој ни ца ма, које су 
рене сан сног поре кла.  Сва ко поље 
кра си пар про зо ра са роман ти чар ским 
сег мент ним луком и бога то про фи ли
са ним фло рал ним окви ром, пре у зе тим 
из немач ке сред њо ве ков не про фа не 
архи тек ту ре. Пот кров ни фриз кра се 
таван ски про зо ри од тера ко те, доне ти, 
нај че шће из Пеште, као на мно гим 
згра да ма ове епо хе. Посеб но богат
ство деко ра тив них пла стич них моти
ва, чине пред ста ве лађа ра у кру жним 
меда љо ни ма про зор ских заба та, моти
ви лабу до ва спо је них кри ла на глав
ном делу про че ља, кон зо ле у обли ку 
атла са у пот кров ном вен цу и фигу ра
тив ни моти ви анђе ла на вра ти ма рене
сан сног поре кла, који овом изу зет ном 
објек ту сво га вре ме на, дају посеб ну 
деко ра тив ну ноту, али и упу ћу ју на 
зани ма ње вла сни ка. Уну тра шњост 
пра ти рас ко шну спо ља шњост, са мно
гим соба ма и сало ни ма пове за ним 
дво крил ним вра ти ма и широ ким заста
кље ним тре мом пре ма дво ри шту. 
Трпе за ри ја је посе до ва ла укра се у 
шту кодеко ра ци ји, о чему посто је 
усме на све до чан ства и две рас ко шне 
каље ве пећи, од којих је јед на била 
кру жног обли ка деко ри са на лозом са 
гро здо ви ма. Зда ње је репре зен та ти
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ван при мер стам бе не архи тек ту ре, у 
вре ме пре ла ска са вој но гра ни чар ског 
карак те ра места на ста тус сло бод ног 
аустро у гар ског кра љев ског гра да.

Паја Вуко вић је имао три ћер ке: Вла
ди сла ва (Прва ков) се уда ла у Вршац, 
Нада (Про да но вић) је пошла за апо те
ка ра из Србо бра на, а нај мла ђа Мили
ца је стра да ла 1942. годи не у лого ру. 
Оти шав ши из род ног гра да, сестре су 
дуго про да ва ле кућу, која је после рата 
има ла број не ста на ре и вре ме ном 
поче ла све више да про па да. Тада, 
већ ско ро сто го ди шње зда ње, купи ће 
1963. годи не адво кат Ђор ђе (Ђота) 
Тај ко вић.  Кућа је, иако руи ни ра на, 
има ла за оно вре ме при лич но висо ку 
цену.

Отац Радо ван Тај ко вић, дошао је у 
град из Бече ја са гра ни ча ри ма, пред 
Први свет ски рат у коме је и сам уче
ство вао. По поврат ку из рата, држи 
бер бер ни цу у Зана тлиј ској ули ци. 
Нема сум ње да је прве поу ке из овог 
зана та добио од баке Јул ке, која је 
била фри зер ка. У прво вре ме, поро ди
ца је живе ла у кући на Жит ном тргу, у 
којој се нала зи ла кафа на Битољ, 
поред хоте ла Зве зда (данас Музич ка 
шко ла). Веру је се да је у овој кући 
Ђор ђе и рођен. Ђор ђе би нај ве ро ват
ни је наста вио оче вим сто па ма, да га 
сестра Мили ца није наго во ри ла да 
сту ди ра пра во, а како се зани мао за 
про шлост, завр шио је упо ре до и исто
ри ју. Спо со бан и одлу чан какав је био, 
брзо је напре до вао, па дола зи на 
место секре та ра општи не.

 Ипак, одлу чу је да напу сти тај посао 
и оде у адво ка ту ру, као један од пет 
адво ка та, тих шезде се тих годи на. 
Адво кат ска кан це ла ри ја се нала зи ла у 
истој кући, где је нека да ради ла оче ва 
бер бер ни ца, кући са нир нбер шким 
заба том поред Зана тлиј ског дома. 
Посла је било на пре тек, а засту пао је 
у то вре ме и цркву, којој није напла ћи
вао услу ге, о чему све до че број не 
захвал ни це, које је овај позна ти митро
вач ки адво кат добио од сво јих стра на
ка. 

Оже нио се Стан ком (из Лежи ми ра), 
која је као секре та ри ца ради ла у Суду, 
а кућу су зајед но бира ли, купо ва ли и 
рено ви ра ли. Како је фаса да оста ла 
гото во без укра са који су је нека да кра
си ли, одлу чу ју да јој вра те прво би тан 
изглед и лепо ту, чиме је овај једин
стве ни при мер град ске архи тек ту ре и 
сачу ван. Мај сто ри су дошли из Петр о
ва ра ди на, који су у то вре ме једи ни 
зна ли да на осно ву сачу ва них фраг ме
на та, рекон стру и шу целу фаса ду. Пра
вље ни су калу пи и изли ва ни у гип су, 
чиме је ово дра го це но зда ње повра ти
ло прво би тан изглед. Цео поду хват 
пома гао је, сре ди ном шезде се тих, 
град ски Завод за зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре. Исто вре ме но, текло је и рено
ви ра ње уну тра шњег про сто ра овог 
вред ног зда ња, окре че ни су зидо ви, 
офар ба на сто ла ри ја, отво ре на нова 
вра та из ход ни ка, напра вљен кибиц
фен стер на улич ном про зо ру, као 

касни при мер наро чи то оми ље ног 
дета ља град ске архи тек ту ре рани јих 
вре ме на. Ста рог мага ци на са вешер
ни ца ма, ста но ви ма за послу гу и кухи
њом више нема, јер су неки од ових 
садр жа ја у скла ду са про ме на ма у 
начи ну живо та, пре се ље ни у адап ти
ра ни про стор куће. Одав но изгу бив ши 
прво бит ну свр ху, мага цин у Све тлој 
ули ци је сру шен 1968. годи не, као и 
мно ги дру ги, који су се нала зи ли у бли
зи ни реке Саве и сво јих вла сни ка са 
Жит ног трга, док вели ки гра ни чар ски 
мага цин Петро ва ра дин ске реги мен те 
на Ста ром мосту, још увек све до чи о 
јед ном погла вљу из бога те исто ри је 
гра да и њених жите ља. 

Ђотин син, Радо ванБата Тај ко вић, 
отва ра 1991. годи не у подру му ове 
рас ко шне куће, први ноћ ни клуб у гра
ду Ла боем. Бив ши вин ски подрум 
поро ди це Вуко вић, вре ме ном, од ноћ
ног клу ба поста је кра јем деве де се тих 
прва спорт ска кла ди о ни ца, а од 2007. 
годи не прва пив ни ца у гра ду. Пив ни ца 
Којот, са три де се так врста пива, од 
чега десет точе них је има ла и неко ли
ко дана у неде љи живу сви р ку од там
бу ра ша, пре ко рок гру па до вече ри 
аку стич них гита ра. Бата је у мла до сти 
возио мото ре, а од несу ђе ног прав ни
ка постао кафе џи ја. Ђоти на ћер ка 
Мила, са сином, који носи исто име као 
и његов деда, живи и ради као учи те
љи ца у Новом Саду. Сви рођа ци у 
Бече ју већ се пре зи ва ју Тај ков, од чега 
је деда Радо ван побе гао почет ком 
про шлог века, а Тај ко ви ћи су, поред 
свог пре зи ме на сачу ва ли и ово вред но 
зда ње, као дра го це но све до чан ство 
архи тек ту ре послед ње четвр ти не 19. 
века.

На раз ме ђи тра ди ци је и савре ме ног, 
кућа је пока зи ва ла зани мљи во двој
ство садр жа ја који су је карак те ри са
ли: од типич но дома ћин ске куће, на 
којој се још увек нази ру тра го ви про из
вод них и трго вач ких делат но сти, пре ко 
адво кат ске куће (коју су посе ћи ва ле 
број не стран ке), до куће  пре по зна
тљи ве по клу бо ви ма.

 Данас је кућа у вла сни штву поро ди
це Попо вић, која се бави веле тр го ви
ном угљем. Иако је ком плет но рено ви
ра на пре пола века, тра го ви про па да
ња били су видљи ви на сва ком кора ку. 
Нови вла сни ци су 2017. годи не пред у
зе ли ком плет ну реста у ра тор скокон
зер ва тор ску обно ву, под над зо ром 
Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
гра да Срем ска Митро ви ца. Том при ли
ком,  извр ше на је ком плет на рекон
струк ци ја кро ва, са заме ном кров ног 
покри ва ча новим гре да ма и бибер 
цре пом. Фаса да је оби је на до зида и 
поно во омал те ри са на, а гип са ни укра
си рекон стру и са ни. Про зор ски отво ри 
и вра та, заме ње ни су новим, изра ђе
ним од при род ног мате ри ја ла (дрве та), 
какве је  прво бит но посе до ва ла. Кућа 
је поно во повра ти ла ста ри сјај, све до
че ћи о сна зи, опстан ку и тра ја њу оног 
сло ја митро вач ког гра ђан ства, које је 
раз ви ло живу трго вач ку актив ност.  

У прво вре ме,
поро ди ца је живе ла
у кући на Жит ном 

тргу, у којој се
нала зи ла кафа на 

Битољ, поред хоте ла 
Зве зда (данас Музич ка

шко ла). Веру је се да 
је у овој кући Ђор ђе

и рођен. Ђор ђе би
нај ве ро ват ни је

наста вио оче вим
сто па ма, да га

сестра Мили ца није
наго во ри ла да
сту ди ра пра во,

а како се зани мао за
про шлост, завр шио је 
упо ре до и исто ри ју

На раз ме ђи
тра ди ци је и

савре ме ног, кућа
је пока зи ва ла

зани мљи во двој ство 
садр жа ја који су је 
карак те ри са ли: од 

типич но дома ћин ске 
куће, на којој се још 
увек нази ру тра го ви 

про из вод них
и трго вач ких

делат но сти, пре ко 
адво кат ске куће

(коју су посе ћи ва ле 
број не стран ке),

до куће
пре по зна тљи ве
по клу бо ви ма
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ЗДРА ВО МАЛИ ЕКО ЛО ЗИ

Ини ци ја ти ва увек посто ји
Еко ло шка будућ ност наше пла не

те, пре све га, оста ће у рука ма 
наших нај мла ђих. Упра во из тог 

раз ло га, од вели ког је зна ча ја буди ти 
еко ло шку свест код деце, још од малих 
ногу. Све до ци смо број них медиј ских 
кам па ња које под сти чу буђе ње све сти 
о зна ча ју очу ва ња живот не сре ди не, а, 
можда нај ва жни је, јесте буђе ње еко ло
шке све сти тамо где деца про во де нај
ви ше вре ме на – у шко ла ма. 

Тим пово дом, недав но смо посе ти ли 
Основ ну шко лу „Бран ко Ради че вић“ у 
Кузми ну, која је сигур но један од нај
бо љих при ме ра томе како еко ло шку 
свест про бу ди ти код деце. Поред број
них актив но сти, које настав ни ци и учи
те љи у овој шко ли спро во де са децом, 
а које су често веза не за однос пре ма 
при ро ди и живот ној сре ди ни, про шле 
годи не, у сарад њи са Мини стар ством 

про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја 
и Фон да ци јом Уни ве рек спорт, Основ на 
шко ла „Бран ко Ради че вић“ уче ство ва
ла је у про јек ту Пред у зет не шко ле, са 
про јек том Узга ја ње орган ске баште. 

Пре ма речи ма школ ског педа го га, 
Маје Бабић, вели ки број уче ни ка узео 
је уче шће у узга ја њу орган ске баште, 
тач ни је, орган ског зачин ског биља. 
Како каже учи те љи ца Јасмин ка Јев
тић, у акци ју је, поред деце, био укљу
чен и вели ки број настав ни ка. Зачин ско 
биље било је засе ја но у био ра згра ди
ве сак си је, које су уче ни ци укра ша ва
ли, а и сва дру га опре ма била је био ра
згра ди ва, а ђубри во орган ско. 

На овај начин, уче ни ци су мно го тога 
нау чи ли о узго ју и зна ча ју еко ло шки 
чистих биља ка у исхра ни, а чита ва 
акци ја завр ше на је про дај ном изло
жбом, што је пред ста вља ло додат ни 

бене фит уче ни ци ма и шко ли уоп ште. 
Како наво ди педа гог Маја Бабић, 

шко ла је уче ство ва ла, а и даље уче
ству је, у акци ји Чепом до осме ха. Ова 
акци ја тако ђе је заин те ре со ва ла уче
ни ке и вели ки број пла стич них чепо ва 
при ку пљен је и послат на реци кла жу, 
од које је при ход иско ри шћен у хума
ни тар не свр хе. На тај начин, у око ли
ни кузмин ске основ не шко ле не може 
се наћи нијед на пла стич на амба ла жа 
нити чеп, јер деца о томе воде рачу на. 
Тако ђе, и сви кон теј не ри око шко ле су 
осли ка ни, што је моти ви са ло децу да 
редов но баца ју отпат ке у њих, а про
шле годи не орга ни зо ва на је и акци ја 
осли ка ва ња ауто бу ских ста ја ли шта. 
Због тога у акци ја ма чишће ња школ
ског дво ри шта, пре ма речи ма учи те
љи це Јасмин ке Јев тић и настав ни це 
срп ског јези ка Мир ја не Кра ник, и није 

Мир ја на Кра ник, Маја Бабић и Јасмин ка Јев тић

ОШ „Бран ко Ради че вић“ Кузмин са осли ка ним кон теј не ри ма Део орган ске баште
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IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Дејан Нин ко вић 

и Љиља на Пајић, Јован Мар че та и 
Ната ша Ђор ђе вић, Васо Мак си мо вић 
и Јеле на Лукић, Душко Бело мар ко вић 
и Сло бо дан ка Пау нић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Дали бор и Ива на 
Симо но вић  Голу бин ци, Мијо и Сања 
Римац  Срем ска Митро ви ца, Радо
слав и Тања Мали вук  Кузмин, Ален и 
Јеле на Зимић  Нови Кар лов ци, Миљан 
и Јеле на Гар че вић  Срем ска Митро ви
ца, Сини ша и Анки ца Нена до вић  
Рума, Пери ца и Дара Нешић  Вишњи
ће во, Игор и Дра га на Коро дић  Чал ма, 
Дра ги ша и Ната ша Зече вић  Сур дук.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Алек сан дар и 
Ката ри на Будо шан  Срем ска Митро
ви ца, Јован и Еми ли ја Думи тро вић  
Шид, Мла ден и Вања Нико лић  Шид, 
Дра ган и Ива на Лазић  Бре стач, Мар
ко и Ољга Тре бо вац  Чал ма, Саша и 
Дра га на Ерге ла ше вић  Павлов ци, 
Милош и Сла ђа на Анђел ко вић  Вој ка, 
Нико ла и Мари на Тошић  Инђи ја, 
Ненад и Мари на Ходак  Шид, Ради ша 
и Дани је ла Јан ко вић  Раден ко вић, 
Јаро слав и Милу шка Балаж  Ста ра 
Пазо ва, Милан и Сања Белић  Шид, 
Милош и Маја Дакић  Вито јев ци, 
Горан и Јеле на Дра гој ло вић  Срем ска 
Митро ви ца.

УМР ЛИ: Тин тор Невин ка рођ. 1931, 
Босан чић Бран ко рођ. 1938, Рад ма но
вић Петар рођ. 1958, Раи шић Петар 
рођ. 1944, Пашањ ски Милан рођ. 
1956, Зелен ко вић Зор ка рођ. 1942, 
Павић Људе вит рођ. 1933, Нешко вић 
Јели ца рођ. 1928, Трбо вић Милан рођ. 
1938, Цве јић Бог дан ка рођ. 1933, 
Дими три је вић Злат ко рођ. 1961, Цин
дрић Милeна рођ. 1930, Жив ко вић 
Мио драг рођ. 1961, Катри на Мелан ка 
рођ. 1940, Башић Миро сла ва рођ. 
1938, Михај ли ја Мил ка рођ. 1941, Мак
си мо вић Неђељ ко рођ. 1934, Павло
вић Цве та рођ. 1935, Белин че вић 
Миле та рођ. 1950, Штер ле ман Сте ван 
рођ. 1952, Роман дић Радо сав рођ. 
1952, Нин ко вић Мир ја на рођ. 1949, 
Ико тин Јосип рођ. 1939, Дома зет Дра
ги ца рођ. 1935, Јаг нић Љиља на рођ. 
1953.

RUMA

УМР ЛИ: Нева Радић, рођ. 1964. год, 
Перо Радић, рођ. 1929. год, Јели ца 
Зубић, рођ. 1942. год, Сми ља Три ву
но вић, рођ. 1925. год, Петар Раду ми
ло, рођ. 1937. год, Вла де Обра до вић, 
рођ. 1944. год, Ани ца Јован че вић, рођ. 
1931. год, Сте ван Томић, рођ. 1969. год.

било мно го посла, јер деца су све сна 
зна ча ја чисто ће сре ди не у којој бора
ве. 

На ход ни ци ма шко ле, гото во на сва
ком кора ку могу се виде ти панои који 
под сти чу еко ло шку свест код деце, а 
које су уче ни ци сами изра ди ли. Како 
каже настав ни ца Мир ја на Кра ник, 
ове годи не је врло актив но обе ле жен 
и Дан пла не те Земље, а уче ни ци су, 
том при ли ком, уче ство ва ли у број ним 
ликов ним ради о ни ца ма са упо тре бом 
реци кла жног мате ри ја ла, а у њеној 
учи о ни ци осва нуо је и вели ки гло бус 
од ста рих кеса и папи ра. 

Учи те љи ца Љуби ца Сер дар, зајед
но са учи те љи цом Јеле ном Весе ли
но вић, орга ни зо ва ла је ове годи не и 
про јект ну наста ву веза ну за Дане јабу
ке, чиме је уче ни ци ма при бли жен зна
чај здра ве исхра не и кори шће ња ове 
биљ ке. 

– Деца су поде ље на у тимо ве, одре
ђе не су вође тимо ва, поде ље ни су им 
зада ци, смер ни це и упут ства. Прак
тич но су ради ли, при ку пља ли мате ри
јал, а 27. сеп тем бра смо зајед но ради

ли са њима, када су има ли задат ке 
да пра ве јабу ке, укра ша ва ју их, пра ве 
њихо ве оти ске. Има ли су и зада так да 
пишу о  осо би на ма ове биљ ке. Пове
за ли смо срп ски језик, ликов ну кул ту
ру, био ло ги ју и сло бод не актив но сти – 
рекла је учи те љи ца Љуби ца Сер дар. 

Пре ма речи ма учи те љи це Јасмин
ке Јев тић, као и дру гих настав ни ка са 
који ма смо раз го ва ра ли, ини ци ја ти ва 
за поди за ње еко ло шке све сти у шко ли 
увек посто ји, а деца је актив но подр
жа ва ју. Међу тим, реа ли за ци ја свих 
пла ни ра них и жеље них актив но сти, 
нарав но, није увек могу ћа, због недо
стат ка мате ри јал них сред ста ва, па, 
тако, у овој ситу а ци ји, за спро во ђе
ње еко ло шких актив но сти нерет ко је 
потреб на и помоћ спон зо ра. Како кажу, 
деца су све сна зна ча ја чисте живот не 
сре ди не, и има ју свест о томе, али 
шко ла, при ме ра ради, има про блем са 
кор па ма за отпат ке у школ ском дво
ри шту, које често стра да ју због нечи
јег ван да ли зма, а нов ца за њихо ву 
редов ну заме ну про сто нема. 

Н. Мило ше вић

Љуби ца Сер дар и Јеле на Весе ли но вић

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на

19.00 и 21.00 час
31. 10. Кон до ри то – 19.00 часо ва
Зои – 21.00 часо ва

Пројекат „Здраво мали еколози“ 
реализује УГ „Чисте руке“ уз финансијску 
помоћ Градске управе за пољопривреду и 
заштиту животне средини Града Сремска 
Митровица
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ОВАН: Упор но поку
ша ва те да одло жи те 
сусрет са сарад ни ци
ма, који вам наме ћу 

додат не зах те ве или одре ђе на 
пра ви ла. Добро про це ни те под 
којим усло ви ма тре ба да учи ни те 
послов ни ком про мис или да при
ста не те на одре ђе ни усту пак. 
Делу је те суви ше узне ми ре но и 
има те лош пред о се ћај, на сре ћу 
парт нер уме да вас ора спо ло жи у 
пра вом тре нут ку. 

БИК: Има те добру 
иде ју и јасну визи ју, 
али мора те да про ђе
те кроз раз ли чи те 

тест ситу а ци је у сусре ту са 
сарад ни ци ма. Немој те поти ски
ва ти сво ју инту и ци ју. Поне кад је 
тешко обја сни ти пра ви узрок или 
после ди цу у послов ним дога ђа ји
ма. Ако су ваша осе ћа ња у скла
ду са гла сом разу ма, без диле ме 
посту пи те као што нала же ваша 
савест. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Успех у 
послов ним сусре ти ма 
про из и ла зи из добро 
осми шље них пла но

ва и пре ци зни поте за. Ништа није 
слу чај но, сто га пажљи во ана ли
зи рај те ком плет ну ситу а ци ју. 
Важно је да пра вил но намет не те 
сво ју уло гу у сарад нич ким редо
ви ма. При жељ ку је те нови емо
тив ни узлет, спрем ни сте да при
ме ни те сво ју оми ље ну стра те ги ју 
осва ја ња у дру штву воље не осо
бе. 

РАК: Нечи ји одго во ри 
могу да се тума че на 
раз ли чи те начи не, 
али ви има те лош 

пред о се ћај и стра ху је те од могу
ћег неу спе ха. Потреб но је да ути
че те на нечи је мишље ње. Нема 
раз ло га да се пона ша те сусре
тљи во пре ма сарад ни ци ма који 
кори сте дру га чи је кри те ри ју ме. 
Делу је те суви ше узне ми ре но пр 
поми сли да вас неко емо тив но 
запо ста вља. 

ЛАВ: Уко ли ко вам се 
не допа да нечи је 
пона ша ње, пажљи во 
бирај те речи које 

кори сти те у сусре ту са сарад ни
ци ма. Дипло мат ска нота поне кад 
поста је неиз бе жна у пре го во ри
ма, а послов ни ком про мис пред
ста вља једи но исправ но реше ње. 
Парт нер оче ку је да забли ста те у 
свом пуном сја ју. Можда то пред
ста вља напор, али увек вре ди 
поку ша ти са добром иде јом.
 

ДЕВИ ЦА: Делу је те 
сна ла жљи во и ефи ка
сно у ситу а ци ја ма 
када се реша ва ју 

зајед нич ки послов но – финан сиј
ски инте ре си. Потреб но је да 
осми сли те нови модел пона ша
ња и да под стак не те сво је сарад
ни ке на актив ну уло гу у послов
ним пре го во ри ма. Раз ми сли те на 
који начин тре ба да обра ду је те 
сво ју поро ди цу, они заслу жу ју 
вашу искре ну накло ност. 

ВАГА: Избе га вај те 
осо бу која уно си нега
тив но рас по ло же ње 
или додат ну кон фу зи

ју у одно су са бли ским сарад ни
ци ма. Уко ли ко вам се ста ло да 
при до би је те нечи је пове ре ње, 
мора те дело ва ти при себ но и у 
скла ду са утвр ђе ним пра ви ли ма 
о сарад њи. Пажљи во ана ли зи рај
те свог парт не ра, како бисте 
боље раз у ме ли ства ри које вам 
можда и оправ да но пре ћут ку је.

ШКОР ПИ ЈА: Упор но 
сми шља те нову стра
те ги ју, али неко дру ги 
делу је ефи ка сни је и 

дели мич но угро жа ва ваше 
послов не инте ре се. Послов ни 
губи так илу стру је вашу тре нут ну 
немоћ да пре ва зи ђе те лош дија
лог са сарад ни ци ма или да се 
супрот ста ви те нечи јем ути ца ју. 
Пре те ра но инси сти ра те на сво јим 
потре ба ма у одно су са воље ном 
осо бом. 

СТРЕ ЛАЦ: На вама је 
да доне се те завр шну 
реч, која пред ста вља 
добро реше ње или 

пози тив ну пре крет ни цу у послов
ној сарад њи. Осми сли те добру 
стра те ги ју и пока жи те одго вор
ност за сво је поступ ке у дру штву 
сарад ни ка. У сусре ту са воље ном 
осо бом нема потре бе да реа гу је
те импул сив но, кон тро ли ши те 
сво је изне над не изли ве сује те 
или љубо мо ре. 

ЈАРАЦ: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи те 
инфор ма ци је које 
има ју кори сно зна че

ње и пред ста вља ју пози тив ну 
орјен та ци ју. Важно је да сачу ва
те пове ре ње у одре ђе не сарад
ни ке и да се при ла го ди те савре
ме ни јим иде ја ма у посло ва њу. У 
сусре ту са бли ском осо бом, 
нема потре бе да спу та ва те сво је 
емо тив не жеље или машто ви те 
иде је. 

ВОДО ЛИ ЈА: Неко не 
ува жа ва ваше при
мед бе, али раз ли чи
то сти у раз ми шља њу 

и пона ша њу не тре ба да вас 
наво ди на сум њу у сво је спо соб
но сти. Пре и спи тај те све могућ но
сти које има те за сарад њу, увек 
посто ји неко зао би ла зно или 
добро реше ње. Нема раз ло га да 
се пона ша те суви ше стро го пре
ма бли ској осо би.  При хва ти те 
нечи је искре но изви ње ње. 

РИБЕ: Има те ути сак 
да вам недо ста ју поу
зда не инфор ма ци је о 
новим дога ђа ји ма на 

послов ној сце ни или да вам 
изми че добра при ли ка. Довољ но 
сте разум ни да зашти ти те сво је 
инте ре се или да тести ра те 
ризич на реше ња. У одно су са 
воље ном осо бом, избе га вај те 
прин цип неког емо тив ног кажња
ва ња или љубав ног ривал ства 
које вас уда ља ва од зајед нич ких 
пла но ва.

VREMEPLOV
31. ок то бар

1517. Огор чен мно го број ним 
зло у по тре ба ма цр кве, не мач
ки све ште ник Мар тин Лу тер на 
вра та ка те дра ле у Ви тен бер гу 
ока чио и на јав ну рас пра ву 
ста вио 95 те за о ре фор ми 
цр кве. Ти ме у не мач ким 
зе мља ма по че ла Ре фор ма ци
ја, а Лу тер по стао је дан од 
ње них во ђа.
1984. Ис пред ре зи ден ци је у 
Њу Дел хи ју уби је на Ин ди ра 
Ган ди, пре ми јер ка Ин ди је. 
Уби ство из вр ши ли екс тре ми
сти Си  ки, при пад ни ци ње ног 
обез бе ђе ња.

1. но вем бар
1918. Пр ва срп ска ар ми ја под 
ко ман дом вој во де Пе тра Бо јо
ви ћа у Пр вом свет ском ра ту 
осло бо ди ла Бе о град.
1995. У аме рич кој вој ној ба зи у 
Деј то ну, Оха јо, САД, по че ли 
ми ров ни пре го во ри о Бо сни и 
Хер це го ви ни. 

2. но вем бар
1721. По сле ра то ва про тив 
Ото ман ског цар ства и Швед
ске, ко ји ма је учвр стио Ру си ју 
на Цр ном мо ру и Бал ти ку, 
Пе тар Ве ли ки про гла шен за 
ца ра це ле Ру си је. 
1785. Лон дон ски про из во ђач 
ко чи ја Ли о нел Лу кин па тен ти
рао ча мац за спа са ва ње. 

3. но вем бар
1534. Ен гле ски пар ла мент 
усво јио по ве љу ко јом је краљ 
Хен ри VIII по стао по гла вар 
цр кве, чи ме је па пи од у зе та 
власт над цр квом у Ен гле ској. 
1957. СССР лан си рао пр ви 
са те лит са жи вим би ћем, 
Спут њик 2, у ко јем је био пас 
Лај ка. 
1970. У бол ни ци у Ден ве ру, 
умро по след њи краљ Ју го сла
ви је Пе тар II Ка ра ђор ђе вић. 
Са хра њен је у цр кви све тог 
Са ве у Ли бер тви лу.

4. но вем бар
1307. Швај цар ска Кон фе де ра
ци ја про гла си ла не за ви сност 
од Аустри је.
1890. У Лон до ну отво ре на, 
пр ва на све ту, ли ни ја под зем
не елек трич не же ле зни це. 
1956. Со вјет ске тру пе угу ши ле 
по бу ну у Ма ђар ској.

5. но вем бар
1913. Ро ђе на бри тан ска по зо
ри шна и филм ска глу ми ца 
Ви ви јен Ли.
1943. У Јај цу у Дру гом свет
ском ра ту осно ва на Те ле граф
ска аген ци ја Но ве Ју го сла ви је, 
Тан југ. Пр ви ди рек тор био 
Вла ди слав Риб ни кар.

6. но вем бар
1814. Ро ђен је бел гиј ски про
из во ђач ду вач ких ин стру ме на
та Адолф Сакс, ко ји је 1840. 
из у мео му зич ки ин стру мент 
на зван по ње му, сак со фон.
1893. У Пе тро гра ду је умро 
слав ни ру ски ком по зи тор 
Пе тар Иљич Чај ков ски.

HOROSKOP

Сре да, 31. (18) окто бар 
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Лука; Св. Петар Цетињ ски

Четвр так, 1. новем бар
(19. окто бар) 

Св. про рок Јоил; Преп. Про хор 
Пчињ ски; Преп. Јован Рил ски

Петак, 2. новем бар
(20. окто бар) 

Све ти вели ко му че ник Арте ми је

Субо та, 3. новем бар
(21. окто бар) 

Преп. Ила ри он; Св. Ила ри он 
Меглин ски; Св Виса ри он Испо
вед ник – Заду шни це

Неде ља, 4. новем бар
(22. окто бар) 

Све ти рав но а по стол ни  Авер ки
је Јера пољ ски

Поне де љак, 5. новем бар
(23. окто бар) 
Све ти апо стол Јаков, први 
епи скоп Јеру са лим ски

Уто рак, 6. новем бар
(24. окто бар) 

Све ти муче ник Аре та

Crkveni
kalendar

• И ми коња за бру ку 
има мо. 
• Дигла се вели ка пра
ши на, јесте добар али је 
коњ.
• На коњу смо – магар ци 
пре дах ни те. 

Соч не
крме на дле

Састој ци: 2 крме на дле (може и 
више), уље, со, бибер, суви зачин, 
12 каши ке бра шна, мало кари ја, 
мало сен фа, 1 каши ка ајва ра, 1 
већи чен белог лука.

При пре ма: Крме на дле добро 
излу па ти посо ли ти, дода ти зачин, 
бибер и сенф па сва ку ува ља ти у 
бра шно. Про пр жи ти на уљу да 
пору ме не са обе стра не. У том 
уљу про пр жи ти мало бра шна па 
дода ти ајвар и јед ну шољу воде. 
Пре ма за ти теп си ју уљем, па 
поре ђа ти крме на дле и пре ли ти са 
том меша ви ном. Пре ко насец ка ти 
бели лук. Пећи на 200220 сте пе
ни око 4045 мину та. Сер ви ра ти 
уз кром пир пире.
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Кол ’ко пара, тол ’ко и музи ке

Још јед на фуд бал ска неде ља је иза 
нас. У фоку су је била нарав но Лига 
шам пи о на и неко ли ко зани мљи вих 

дуе ла. Ипак, нај за ни мљи ви ји фуд бал ски 
дога ђај се десио у Шпа ни ји. У неде љу се 
оди грао чуве ни Ел Кла си ко. Први пут 
после мно го вре ме на без Меси ја и 
Ронал да. Исти на је да без њих дво ји це 
на тере ну ништа није исто. Али попу лар
ни пла не тар ни спек такл није остао без 
доброг фуд ба ла. Бар са је полу па ла 
Реал Мадрид са 5:1. Бри љи рао је Суа
рез који је сам поки дао Мадри ђа не и са 
три гола их послао на спа ва ње. Све у 
све му, два пре бо га та клу ба, мили о ни 
гле да ла ца широм све та, шест голо ва, 
ВАР тех но ло ги ја, пенал и гоми ла шан си 
на обе стра не. Нај бо ље што свет ски 
фуд бал може да пону ди. И то све без 
дво ји це горе поме ну тих. 

Што се тиче Лиге шам пи о на, и поред 
неких европ ских дер би ја, нека ко се сти
че ути сак да би про се чан гле да лац 
могао комот но да пре спа ва ову прву 
фазу так ми че ња. Фаво ри ти и нај бо га ти ји 
клу бо ви су углав ном при врху табе ле и 
већ се нази ре сли ка нока ут фазе на про
ле ће.

Нај при јат ни је изне на ђе ње је сва ка ко 
холанд ски Ајакс. Звек ну ли су АЕК и Бен
фи ку и оди гра ли нере ше но са моћ ним 
Бајер ном. Тре нут но су први у гру пи. 
Напра ви ли су добру селек ци ју послед
њих годи на, а један од нај бо љих поте за 
је дово ђе ње нашег Душа на Тади ћа. 
Чини се да му је, после епи зо де у Енгле
ској, повра так у холанд ску лигу баш 

легао. Почео је добро сезо ну, аси сти ра и 
даје голо ве. Сјај но се укло пио у еки пу.

Ипак, нај за ни мљи ви ји детаљ везан за 
еки пу Ајак са је пода так да их пред во ди 
деч ко од 19 годи на. Мати јас Де Лихт је 
капи тен и забе ле жио је већ више од 70 
насту па за свој клуб. Малог ина че тра жи 
пола Евро пе.

Тотен хем се мучи у сво јој гру пи. Осво
ји ли су само бод из три утак ми це и могу 
веро ват но већ да се опро сте од нока ут 
фазе. Дорт мунд је поште но иша ма рао 
Јор ган џи је у Немач кој. При мио је Атле
ти ко Мадрид чети ри кома да, али и поред 
тога, тешко је зами сли ти про ле ће у Лиги 
шам пи о на без њих. Има ју већ пет бодо
ва више од тре ће пла си ра ног рас па лог 
Мона ка.

И то је то што се тиче изне на ђе ња. 
Оста ли углав ном игра ју оче ки ва но.

Нави ја чи Црве не зве зде су се жешће 
смо ри ли. Опет је Зве зда декла си ра на, 
овог пута од Ливер пу ла. Оно што је нај
ту жни је у целој при чи је, да се ситу а ци ја 
у гру пи при лич но заку ва ла. Оста ла су 
још три кола и тешко је зами сли ти да ће 
црве нобели узе ти и бод до кра ја, јер ће 
сви да гри зу баш про тив њих. Не вла да 
више ни толи ка еуфо ри ја као на почет ку. 
Сми ри ли су се чак и Гро ба ри који су 
лико ва ли над несрећ ном Зве зди ном 
суд би ном у Пари зу. Има ју и они сво јих 
бри га у виду Спар та ка, Рад нич ког и 
Мла до сти.

Држа ла се Зве зда, као и про тив Пари
жа на, првих 20 мину та. Међу тим, испо
ста ви ло се да је то било само загре ва ње 

за оно што сле ди. Чети ри гола у мре жи 
Бео гра ђа на и не делу је толи ко стра шно, 
с обзи ром на то да су могли при ми ти још 
толи ко да није било Бор ја на на голу. 
Суди ја је сви рао два пена ла за Енгле зе, 
али то сада и није толи ко бит но. Јасно је 
да је Зве зда у овом момен ту залу та ла у 
нај бо ље европ ско так ми че ње. Руку на 
срце, рет ко ко би се добро про вео у дру
штву Ливер пу ла, Пари за и Напо ли ја. 
Све ово је за њих нешто ново и при ли ка 
да се стек не огром но иску ство. Како за 
игра че, тако и за упра ву и струч ни штаб. 
Са мизер ним буџе том и очај ном инфра
струк ту ром, клу бо ви са ових про сто ра 
не могу бити кон ку рент ни у нај ја чем 
европ ском так ми че њу. Кол ’ко пара, тол
’ко и музи ке. Лига Евро пе је мно го реал
ни ја опци ја у овом тре нут ку.

Кад смо већ код Лиге Евро пе, чини 
ми се да је ту мно го боља зеза. Кла
си чан свин ге рај, па ко кога дохва ти. 

Има ту и инди ја на ца, и нало же них еки па 
и оних које уоп ште није бри га за ово так
ми че ње. Ту су и неки вели ки и бога ти 
клу бо ви који су се ту нашли силом при
ли ке. Они гле да ју нека ко да про смр де са 
резер вним тимо ви ма до завр шни це, па 
да хва та ју воз за Лигу шам пи о на. Заба ва 
зага ран то ва на.

На поло ви ни смо груп не фазе европ
ских так ми че ња. Сада иде нај за ни мљи
ви ји део. Гре ба ње и рука ма и нога ма за 
место под сун цем. Барем у Лиги Евро пе. 
У Лиги шам пи о на се мањевише све већ 
зна  ко има лову, игра ће фуд бал и на 
про ле ће. 
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Крче дин: Фру шко го рац – 
Сло га (М) 0:2; Нови Слан ка
мен: Дунав – Сло га (К) 2:1; 
Јазак: Цар Урош – ЧСК 2:3; 
Ириг: Рад нич ки – Борац 5:1; 
Пла ни нац је био сло бо дан.

01. Дунав 8 6 1 1 14:5 19
02. Рад нич ки 8 5 3 0 19:6 18
03. ЧСК 8 4 3 1 18:9 15
04. Цар Урош 8 4 1 3 20:13 13
05. Сло га (М) 8 3 2 3 19:14 11
06. Фру шког. 8 3 1 4 13:14 10
07. Борац 8 1 3 4 10:21 6
08. Сло га (К) 8 2 0 6 7:24 6
09. Пла ни нац 8 1 0 7 10:24 3

Чаје ти на: Зла ти бор – Инђи ја 
1:0; Ива њи ца: Јавор – Син ђе
лић 1:0; Гор њи Мила но вац: 
Мета лац – Будућ ност 2:1; Жар
ко во: ОФК Жар ко во – Бежа ни ја 
2:0; Сен та: ТСЦ – Нови Пазар 
6:0; Бечеј: Бечеј 1918 – Рад нич
ки 1923 1:2; Кру ше вац: Тра јал 
– Борац 2:1; Земун: Теле оп тик 
– Сло бо да 1:1.

01. Зла ти бор 13 10 1 2 24:7 31
02. Инђи ја 13 9 2 2 19:5 29
03. Јавор 13 8 4 1 26:7 28
04. Син ђе лић 13 7 5 1 14:5 26
05. ТСЦ 13 5 6 2 20:11 21
06. Мета лац 13 5 6 2 15:11 21
07. Рад нич ки 13 6 2 5 12:15 20
08. Бежа ни ја 13 5 2 6 17:18 17
09. Теле оп тик 13 4 4 5 11:15 16
10. ОФК Жар к. 13 4 3 6 14:14 15
11. Тра јал 13 4 3 6 8:12 15
12. Бечеј 13 4 1 8 13:23 13
13. Борац 13 2 6 5 10:18 12
14. Будућ ност 13 2 5 6 9:12 11
15. Н. Пазар 13 0 5 8 5:23 5
16. Сло бо да 13 0 3 10 4:25 3

Бач ки Јарак: Мла дост – 
Цемент 1:2; Чела ре во: ЧСК 
Пива ра – Србо бран 1:2; Пан че
во: Дина мо 1945 – ОФК Вршац 
4:0; Нова Пазо ва: Рад нич ки 
(НП) – Рад нич ки (З) 3:1; Срем
ска Митро ви ца: Рад нич ки (СМ) 
– Желе зни чар 1:2; При гре ви
ца: Брат ство 1946 – Кабел 3:0; 
Кула: Хај дук 1912 – Омла ди нац 
1:0; Субо ти ца: Бач ка 1901 – 
Борац 2:0; Нови Сад: Црве на 
Зве зда – Дунав 1:1.

01. Хај дук 13 11 2 0 19:1 35
02. Брат ство 13 10 1 2 26:13 31
03. Кабел 13 9 2 2 31:11 29
04. Омла ди нац 13 9 1 3 15:6 28
05. Желе зни. 13 7 2 4 13:9 23
06. Дина мо 13 6 3 4 16:8 21
07. Рад нич.(З) 13 4 8 1 11:6 20
08. Мла дост 13 6 0 7 14:21 18
09. ОФК Вршац 13 5 2 6 13:15 17
10. Бач ка 13 5 1 7 16:18 16
11. Србо бран 13 4 3 6 12:18 15
12. Цемент 13 4 2 7 10:17 14
13. Ц. Зве зда 13 3 4 6 13:15 13
14. Дунав 13 3 4 6 14:20 13
15. Рад ни. (СМ) 13 3 3 7 14:22 12
16. Борац 13 3 2 8 12:16 11
17. ЧСК Пива ра 13 1 3 9 10:23 6
18. Рад ни. (НП) 13 1 3 9 6:26 6

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

Доњи Петров ци: Доњи 
Петров ци – Борац (М) 3:2; 
Вито јев ци: Пар ти зан – Гра ни
чар 7:0; Инђи ја: Желе зни чар – 
ПСК 1:1; Врд ник: Рудар – Сло
бо да 0:1; Купи но во: Купи но во 
– Сло вен 0:1; Нови Кар лов ци: 
Полет – Љуко во 0:0; Голу бин
ци: Јадран – Напре дак 4:2; 
Салаш Ноћај ски: Будућ ност – 
Борац (К) 4:1.

01. Сло бо да 11 9 1 1 21:9 28
02. Пар ти зан 11 8 1 2 37:8 25
03. Железн. 11 7 4 0 24:3 25
04. Јадран 11 8 1 2 24:11 25
05. ПСК 11 8 1 2 21:13 25
06. Д. Петров . 11 6 0 5 21:23 18
07. Будућ ност 11 5 1 5 28:17 16
08. Рудар 11 4 4 3 14:13 16
09. Љуко во 11 4 3 4 15:16 15
10. Полет 11 3 2 6 14:18 11
11. Сло вен 11 3 2 6 5:14 11
12. Борац (К) 11 3 1 7 17:23 10
13. Гра нич. 11 3 1 7 16:39 10
14. Напре дак 11 3 0 8 18:28 9
15. Борац (М) 11 2 0 9 14:21 6
16. Купи но во 11 1 0 10 5:38 3

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

01. Југо вић 10 7 1 2 12:8 22
02. Под ри ње 11 6 3 2 16:5 21
03. Први Мај 10 7 0 3 19:13 21
04. Сло га (Е) 10 6 1 3 20:12 19
05. Борац (Ш) 11 5 4 2 15:8 19
06. Сре мац 10 5 3 2 10:7 18
07. Поду на вац 11 5 1 5 17:12 16
08. Хај дук (Д) 10 5 0 5 17:9 15
09. Татра 10 4 3 3 13:10 15
10. Хај дук (Б) 10 4 1 5 17:14 13
11. Једин ство 10 3 3 4 11:12 12
12. Рад нич ки 10 3 2 5 16:17 11
13. Сло га (Т) 10 3 1 6 6:14 10
14. ЛСК 11 2 1 8 7:30 7
15. Хај дук (Ч) 10 0 0 10 2:27 0

Ваши ца: Напре дак – ОФК 
Бин гу ла 3:1; Бер ка со во: Сре
мац – ОФК Бачин ци 5:1; Јаме
на: Гра ни чар – Син ђе лић 2:2; 
Шид: Јед но та – Ерде вик 2017 
0:3; Љуба: Једин ство (Љ) – 
Борац 11:0; Моро вић: Једин
ство (М) – Омла ди нац (Б) 5:1.

01. Сре мац 10 8 1 1 46:14 25
02. Јед но та 10 8 1 1 39:10 25
03. Ерде вик 10 6 3 1 23:7 21
04. Једин с. (Љ) 10 5 3 2 24:17 18
05. ОФК Бачин. 10 4 1 5 20:22 13
06. Син ђе лић 10 3 3 4 25:20 12
07. Гра ни чар 10 3 3 4 17:17 12
08. Једин с. (М) 10 3 3 4 19:22 12
09. Напре дак 9 3 2 4 19:18 11
10. ОФК Бин г. 10 3 1 6 12:25 10
11. Омла ди. (Б) 9 2 1 6 18:26 7
12. Борац 10 0 0 10 7:71 0

Ноћај: Ноћај – Змај 2:6; 
Кузмин: Гра ни чар – Трго вач ки 
0:2; Срем ска Рача: Срем (СР) 
– Пла ни нац 2:0; Вели ки Радин
ци: Борац (ВР) – Сло бо да 0:2; 
Лежи мир: Поле та рац – Сло га 
2:3; Раден ко вић: Борац (Ра) – 
Срем (СМ) 6:4.

01. Сло га 10 9 1 0 39:9 28
02. Трго вач ки 10 7 2 1 25:10 23
03. Срем (СР) 10 7 0 3 28:16 21
04. Гра ни чар 10 5 1 4 14:12 16
05. Пла ни нац 10 4 3 3 25:16 15
06. Сло бо да 10 5 0 5 16:15 15
07. Борац (Ра) 10 4 2 4 23:29 14
08. Змај 10 3 3 4 26:24 12
09. Борац (ВР) 10 3 1 6 20:33 10
10. Срем (СМ) 10 1 4 5 20:32 7
11. Поле та рац 10 1 3 6 18:27 6
12. Ноћај 10 1 0 9 14:45 3

01. Д. Срем 11 9 2 0 33:8 29
02. Кру ше дол 11 8 0 3 23:7 24
03. ОФК Бикић 11 7 2 2 23:8 23
04. Хај дук 11 6 3 2 21:9 21
05. Оби лић 11 6 2 3 16:10 20
06. Шумар 11 6 1 4 15:10 19
07. БСК 11 5 2 4 20:11 17
08. Сло га (В) 11 4 5 2 18:10 17
09. Напре дак 11 5 2 4 17:13 17
10. Гра ни ч. 11 5 1 5 18:14 16
11. Ф. Гора 11 5 1 5 16:13 16
12. Митрос 11 5 0 6 18:23 15
13. З. Буљу б. 11 2 1 8 11:23 7
14. Фру шког. 11 1 2 8 6:45 5
15. Сло га (Ч) 11 1 1 9 14:33 4
16. Мла дост 11 0 1 10 4:36 1

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Сте ја нов ци: Борац – Полет 
6:0; Шатрин ци: 27.Окто бар – 
Вој во ди на 2:4; Гра бов ци: Гра
ни чар – Хрт ков ци 1:2; Пла ти че
во: Једин ство (Пл) – Фру шко го
рац 3:0; Добрин ци: Сре мац – 
Једин ство (Ру) 0:0; Једин ство 
(К) је сло бод но.

01. Сре мац 8 7 1 0 25:5 22
02. Фру шко г. 9 6 2 1 23:12 20
03. Борац 10 6 0 4 31:17 18
04. Хрт ков ци 9 5 1 3 17:15 16
05. Једин с. (Пл) 8 4 2 2 20:10 14
06. Једин с. (Ру) 8 3 5 0 11:5 14
07. Вој во ди на 9 4 1 4 21:16 13
08. Полет 9 2 2 5 10:23 8
09. Гра ни ч. 9 2 0 7 11:16 6
10. 27.Окто бар 8 2 0 6 11:27 6
11. Једин с. (К) 9 0 0 9 7:41 0

Прхо во: Мла дост 1935 – 
Каме ни 1:2; Кар лов чић: Ловац 
– Срем 2:3; Шима нов ци: Хај
дук 1932 – Сло вен пре кид; Деч: 
Сре мац – ОФК Бре стач 2:2; 
Витез је био сло бо дан.

01. ОФК Бре с. 8 6 1 1 32:12 19
02. Сре мац 6 5 1 0 18:5 16
03. Срем 7 5 1 1 20:9 16
04. Ловац 7 3 1 3 21:12 10
05. Каме ни 7 3 0 4 17:23 9
06. Хај дук 7 2 0 5 9:20 6
07. Мла дост 6 1 2 3 13:15 5
08. Сло вен 7 1 2 4 12:18 5
09. Витез 7 1 0 6 6:34 3

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

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

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 13 12 1 0 35:7 37
02. Рад нич ки 13 8 4 1 22:11 28
03. Пар ти зан 13 7 5 1 16:6 26
04. Чука рич ки 13 7 4 2 23:10 25
05. Мла дост 13 6 4 3 16:11 22
06. Про ле тер 13 6 2 5 17:11 20
07. Напре дак 13 4 7 2 14:12 19
08. Вој во ди на 13 5 3 5 13:11 18
09. Рад 13 4 2 7 10:16 14
10. ОФК Бач ка 13 3 4 6 9:15 13
11. Мачва 13 4 1 8 7:13 13
12. Земун 13 3 3 7 13:19 12
13. Вождо вац 13 3 3 7 9:18 12
14. Рад ник 13 3 3 7 7:17 12
15. Спар так ЖК 13 2 3 8 7:20 9
16. Дина мо 13 2 1 10 5:26 7

ФИТ НЕС

Меда ље за 
Топ фор му

На Првен ству Срби је у 
фит не су за мла ђе кате го
ри је у Чач ку, чла но ви Фит
нес клу ба Топ фор ма из 
Шима но ва ца (25 так ми ча
ра), осво ји ли су укуп но 12 
меда ља: по чети ри злат
не, сре бр не и брон за не 
меда ље. Нај бо љи у сво
јим кате го ри ја ма су били: 
Лина Вучи нић (до седам 
годи на), Иси до ра Савић 
(до девет годи на), Дуња 
Радо са вље вић (до 12 
годи на) и Сте фан Добро
до лац (деча ци), који су 
ујед но и прва ци држа ве. 
Поред осва ја ча меда ља, у 
топ шест ФК Топ фор ма 
има ла је: по чети ри четвр
та и пета места и два 
шеста.


