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УВОДНИК

Лепше је с културомPi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Контроверзна директорка Основне школе „Слободан 
Бајић Паја“ Анкица Јевтић смењена је са тог 
положаја. Наставничко веће и Школски одбор нашли 

су снаге да се одупру амбицији (сада већ бивше) 
директорке да својим неразумним одлукама и даље 
усрећује запослене у овој установи. О томе шта је иза 
себе оставила бивша директорка тек ће се утврдити: 
колико изгубљених судских процеса, која количина 
нарушених међуљудских односа, колико непотребних и 
неисплаћених дуговања...

Запослени у „Бајићевој“ школи можда су мало касно 
рекли „не“ бившој директорки, због чега ова установа 
данас личи на стакларску радњу у којој је боравио слон, 
али (што би рекле бабе) боље икад него никад. 

Њена суданија са учитељем Матеом Жарком спада у 
бисере судске праксе који се мере милионским износима, 
али једна изгубљена парница није била довољна 
виспреној директорки. Тек што је по претходној пресуди 
враћен на посао, уз не малу новчану одштету, учитељ 
Мате Жарко је решењем бивше директорке поново остао 
без посла, па је сад у току нови судски процес. Он ће по 
свему судећи опет завршити у корист Матеа Жарка. 
Уколико до тога дође, то значи нове новчане издатке за 
Школу, којe ће опет морати да плаћа град, односно 
порески обвезници.

У „Бајићевој“ школи кажу да Анкица ничим није погођена 
што је остала без директорског места. Као награда за 

бројне заслуге, другарица Анкица је запослена на место 
заменика директора Музеја. На том радном месту имаће 
већу плату него као директорка Школе. Једино неће имати 
прилику да се иживљава над учитељем Жарком, иначе 
декларисаним Хрватом приде. Што целој ситуацији даје 
посебан шмек. Али, не брините, снаћи ће се она. Зато не 
бих радо био у кожи директора Музеја, Саше Бугаџије.  

Анкицине бивше колеге из „Бајићеве“ школе, кажу да не 
маре макар имала и дупло већу плату, само кад са њом 
више неће имати посла.

Све у свему, кад се све одузме и сабере, Анкица је 
остварила победу, па макар је неки назвали 
Пировом. Како то? Лепо. Анкица је најбољи пример 

шта у пракси значи бавити се политиком. Да је радила у 
некој приватној фирми, Анкица Јевтић би без двоумљења 
добила отказ, уз који не иду препоруке за следеће радно 
место. Јер неко чије je вршење функције директора Школе 
у неку руку, донело установи толико штете, не заслужује 
леп испраћај. Али када си миљеник у крилу политике, 
свашта је могуће. Анкица је, може се слободно рећи, 
награђена за свој досадашњи рад. Ако је у Школи неће за 
директорку, то не значи да она не може бити заменица 
директора Музеја Срема. Са платом која је већа од оне 
коју је имала у Школи. Шта да се ради. То је нама наша 
борба дала.

„Бајићевој“ школи је сигурно лепше без Анкице, али 
Анкици је свакако лепше са културом. Зар не?    
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ЂУРА МАН ДИЋ, НАЧЕЛ НИК ПОЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ

Добра наме ра
као зве зда води ља

Ђура Ман дић је
једи ни поли ца јац који 

је добио неку од
нај ва жни јих

општин ских награ да 
(Окто бар ска награ да 

Општи не Инђи ја), али 
није само због тога 

заслу жио да се нађе 
на стра ни ца ма

М нови на. Он је
једи ни поли ца јац

који је на функ ци ју 
начел ни ка Поли циј ске 

упра ве Срем ска
Митр о ви ца дошао

по лини ји која није 
стра нач ка -  као један 

од нај бо љих
дипло ма ца

Поли циј ске ака де ми је

Окто бар ска награ да је нај ви ше 
при зна ње Општи не Инђи ја. 
Доде љу је се за изу зет не резул

та те и нај ве ћа достиг ну ћа у обла сти 
при вред ног и дру штве ног живо та у 
Општи ни. Све ча но се уру чу је на цен
трал ној про сла ви пово дом обе ле жа
ва ња Дана осло бо ђе ња Инђи је  22 
окто бра.

Ове годи не један од добит ни ка 
Окто бар ске награ де је Ђура Ман дић, 
начел ник Поли циј ске упра ве Срем ска 
Митро ви ца.

Како је Окто бар ска награ да уста
но вље на пово дом сећа ња на заслу
ге поје ди на ца у Дру гом свет ском 
рату, њен лич ни зна чај је за Ман ди ћа 
непро це њив, јер се тиче њего вог пои
ма ња  сло бо де, про фе си је, патри о ти
зма, посве ће но сти послу, као и поро
ди ци.

– Људи су дава ли сво је живо те да 
бисмо ми живе ли у сло бо ди, тач ни је, 
да би оства ри ли оно што ми, бојим 
се, сада ола ко изго ва ра мо. Сло бо да 
је јед но став на ствар, као и здра вље, 

чији зна чај схва ти мо тек кад то изгу
би мо. То није фра за и не могу да се 
отмем осе ћа ју сен ти мен тал но сти из 
више раз ло га, рекао је Ман дић, коме 
су деда и са оче ве и са мај чи не стра
не били уче сни ци НОра и, како каже, 
волео да може радост због доби ја ња 
при зна ња да поде ли са њима. 

У том, кон тек сту је изнео језив и 
тужан део поро дич не исто ри је. О 
тра ге ди ји која је про ме ни ла живот ни 
пут њего ве поро ди це кра јем Дру гог 
свет ског рата. Тад су уста ше закла ле 
њего ву пра ба бу и њену мла ђу кћер ку 
у род ној кући, које су одби ле одла зак 
у збе го ве, нада ју ћи се да им се ништа 
лоше неће дого ди ти. Поро ди ца се 
после тога, 1947. годи не, са Кор ду на 
досе ли ла у Инђи ју. 

– О сло бо дар ској народ но о сло бо
ди лач кој бор би смо учи ли из исто
ри је, без раз ви ја ња неког кри тич ког 
мишље ња пре ма све му томе, а наши 
про фе со ри су у том тре нут ку за нас 
били нај ве ћи ауто ри те ти. А онда је, 
спле том несрећ них окол но сти, наша 

гене ра ци ја има ла при ли ке да све оно 
што је тада било само пре да ва ње осе
ти на сво јој кожи. Нисмо изгу би ли сво
ју сло бо ду, али смо били у сути а ци ји 
да се директ но у нашем окру же њу на 
нас звец ка и пре ти оруж јем. Надам се 
да у нашој земљи сло бо да више ника
да неће мора ти пушка ма да се бра ни, 
али као што види те и сами, поно во се 
звец ка, пре ти, поно во се угро жа ва
ју Срби само зато што су Срби. Хоће 
да се отме нешто што је њихо во и да 
неком коме не при па да, а нико неће 
да да ништа сво је. То ми је жало сно, 
каже Ман дић.

Ово није њего ва прва награ да. Ове 
годи не је одли ко ван сре бр ном меда
љом за заслу ге пово дом обе ле жа ва
ња Дана Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва.  У овом слу ча ју, посе бан је и 
тај моме нат што је награ да усле ди ла 
из општи не у којој је рођен и где, како 
каже, про во ди нај ма ње вре ме на, јер 
је при ро дом свог посла пре ко два де
сет годи на везан за Срем ску Митро
ви цу и читав реги он Срем ског окру га.

Ђура Ман дић
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 Био је на Косо ву и Мето хи ји током 
рата 1999. годи не, док је њего ва 
супру га, која је тад била у дру гом ста
њу, била код куће са бебом. Након 
тога је одли ко ван Орде ном за заслу
ге у обла сти одбра не и без бед но сти 
првог сте пе на. 

На рад ном месту начел ни ка Поли
циј ске упра ве Ђура Ман дић је од 
децем бра 2014. годи не. Гово ре ћи 
о томе коли ко и због чега воли свој 
посао, рекао је да је нај ве ће задо вољ
ство виде ти на нечи јем лицу сре ћу и 
радост после добро ура ђе ног посла. 
При ли ку да помог ну нема ју сви, а онај 
ко је има, а не иско ри сти је  улу до је 
потро шио вре ме које му је ста вље но 
на рас по ла га ње. Од ситу а ци је где се 
неком деки вра ти укра де ни бицикл 
до чуве не акци је када су фран цу ски 
држа вља ни оте ли девој чи цу у Бео гра
ду, у којој је уче ство вао, исти че зна чај 
пома га ња дру ги ма.

–Тре ба ло је да види те лица тих 
роди те ља, лица свих нас, када је то 
дете сави ло сво је ручи це око вра
та свог оца. Ми има мо при ли ку у 
овом послу да буде мо кори сни. У 
нашој про фе си ји има мно го при ли
ка, као и иску ше ња, иза зо ва, пре пре
ка, али савла да ва њем тих пре пре
ка ми потвр ђу је мо себе и нала зи мо 
задо во ље ње у томе што смо неком 
помо гли. То вра ћа веру у људе, у оно 
чини добро - добру се надај, при се ћа 
се наш саго вор ник, пози ва ју ћи се на 
чуве ну изре ку Живо ји на Миши ћа Ко 
сме, тај може. Ко не зна за страх, 
тај иде напред. Иако је то изре ка 
која се често потен ци ра када се при
ча о поли ци ји или вој сци, сва ко с њом 
може да се пои сто ве ти. При ме њи ва 
је у сва ко днев ном живо ту, коли ко и у 
рато ва њу.

– Ухва тиш се за то као за неку малу 
води љи цу која ти не да да одлу таш у 
мут ној води, поја шња ва Ман дић сво је 
гле ди ште.

О свом слу жбо ва њу каже да воли 
да доби ја кри ти ке, које су оправ да не 
и на месту, јер их сма тра под стре ком 
да се буде бољи и анга жо ва ни ји, да 
се про на ђе боље реше ње.

– Поно сам сам што сам при пад
ник јед не слу жбе која је на лестви ци 
инсти ту ци ја које ужи ва ју нај ве ће пове

ре ње гра ђа на, а која у после де вре ме 
нај ви ше оства ру је помак. Оче ку јем од 
наших гра ђа на да поли ци ју сма тра
ју сво јим сер ви сом. Сте ре о тип је да 
је поли ци ја орган репре си је. С јед не 
стра не поли ци ја и вој ска јесу једи ни 
орга ни који има ју пра во да при ме њу ју 
леги тим ну силу, али, с дру ге стра не, 
наша мисао и иде ја је била да нико га 
не може мо застра ши ти силом коли ко 
може мо неким кон крет ним при ме ром, 
акци јом, скре ну ти пажњу људи ма да 
воде рачу на, да се лоше ства ри не 
деша ва ју само дру ги ма, као сао бра
ћај не незго де, на при мер. Зато ћете 
вези ва ти појас, неће те кон зу ми ра ти 
алко хол ако вози те. Неће те пла ши ти 
децу прет њом  одве шће те поли ца
јац ако не будеш слу ша ла, већ ћете 
их учи ти о томе да је поли ци ја ту да их 
зашти ти кад роди те љи нису при сут ни, 
каже Ман дић.

Ста ти сти ка пока зу је да је сада ефи
ка сност поли ци је на нивоу пре ко 60 
посто, док је пре десе так годи на тај 

број био испод 40. Дра стич но су сма
ње на кри вич на дела са еле мен ти ма 
наси ља, а ту спа да ју раз бој ни штва, 
уби ства, лак ше и теже теле сне повре
де. 

У при лог аргу мента ци ји о пове ћа њу 
ефи ка сно сти у поли циј ској упра ви иде 
и чиње ни ца да људи више не дола зе 
са сто ли чи ца ма да чека ју у реду за 
зака зи ва ње за лич ну кар ту. Број обра
ћа ња гра ђа на поли ци ји у одно су на 
прет ход ни пери од када је било бит но 
увек се пред ста ви ти је пове ћан. 

– Нама је бит но да ви, као гра ђа нин, 
пре по зна те про блем, да се обра ти те 
поли ци ји и то са њима поде ли те. Ми 
ћемо наћи начи на да про на ђе мо ко 
је за тај про блем над ле жан, да оба
ве сти мо кога тре ба са пози ци је нашег 
ауто ри те та, каже Ман дић.

Због свих тих пока за те ља, начел ник  
је поно сан на Окто бар ску награ ду, јер 
је дожи вља ва као колек тив но при зна
ње свих запо сле них у поли ци ји. 

За крај, упо ре ђу ју ћи Окто бар ску 
награ ду са сре бр ном меда љом за 
заслу ге, он  каже да не може да их 
пои сто ве ти, јер је јед но дру штве но 
при зна ње, а дру го је про фе си о нал но.

– Дру штве но при зна ње ми нека ко 
више иде под капу да и као поје ди
нац и као ста ре ши на ове Поли циј ске 
упра ве имам јед ну јасну сли ку о томе 
шта је то поли ци ја про ме ни ла отка ко 
сам ја овде и да ли је уоп ште нешто 
про ме ни ла. Сигур но је нешто про ме
ни ла, чим су ти људи, у маси свих 
људи, пре по зна ли да поли ци ја тре ба 
да доби је при зна ње, небит но да ли 
сам то ја или неко дру ги, каже начел
ник поли циј ске упра ве, Ђура Ман дић.   

 
Тама ра Сив чев

–  Пове ћан је број при ја ва за наси ље 
у поро ди ци. Тач ни је, наси ље у поро ди
ци се није пове ћа ло, већ је иза шло на 
виде ло, каже Ман дић.

 Начел ник поли ци је о томе при ча да 
је кроз низ про је ка та постиг ну то да се 
жене охра бре да при ја вљу ју насил ни
ке и да то не буду само пра зне при
че, укљу чу ју ћи отва ра ње сигур не 
куће у Срем ској Митро ви ци. Било је и 
неко ли ко слу ча је ва где су жене биле 

насил не пре ма сво јим парт не ри ма.
– Поро дич не одно се не тре ба да уре

ђу је поли ци ја, али, на жалост, некад 
посто је окол но сти у који ма про блем 
не може дру га чи је да се реши. Јед ном 
ако сте пре тр пе ли наси ље и изгла ди
ли однос после тога, може те оче ки ва ти 
да ће наси ље да се поно ви. Ја више 
желим да жртва при ја ви насил ни ка, 
него да узи ма прав ду у сво је руке, 
комен та ри ше Ман дић на ову тему. 

Пово дом мигрант ске кри зе Ман дић 
каже да је осе ћај без бед но сти код гра
ђа на Сре ма нај бо љи пока за тељ да ли 
поли ци ја дела у добр ом прав цу. Пре
ма пода ци ма Коме са ри ја та за избе гли
це кроз Срем је про шло ско ро 800.000 
људи. 

– Уло жи ли смо сил не напо ре да 
наши гра ђа ни, за ове две  и по годи не, 
не осе те после ди це мигранст ке кри
зе. Иако наша земља, на жалост, има 
иску ства са при зо ри ма избе глич ких 
коло на, тада су то ипак били при пад ни
ци нашег наро да, па је у неком доме ну 
било јед но став ни је. Овде смо мора
ли да напра ви мо интер ак ци ју изме ђу 
раз ли чи тих инсти ту ци ја, да поми ри мо 
нека нера зу ме ва ња и супрот ста вље
но сти. Зами сли те коли ки смо про блем 
има ли  да доча ра мо људи ма да не 
тре ба да испи су ју сво ју децу из шко ле, 
само зато што Сириј ска деца тре ба да 
иду у шко лу. Не зна мо коли ко ће све то 
тра ја ти, не може мо ту децу оста ви ти 
без обра зо ва ња. Они су ту већ суви ше 
дуго вре ме на, каже Ман дић.

Деви јант ним дога ђа ји ма, поступ ци

ма и актив но сти ма се успе шно ста
ло на пут, мада је, по њего вим речи
ма, било и зло у по ре бе ситу а ци је са 
мигран ти ма, типа при ја ве кра ђа за које 
се успо ста ви ло да их мигран ти нису 
извр ши ли, иако су при ја вом посто ја ле 
тврд ње да јесу.

– Има ли смо неко ли ко дога ђа ја при
ли ком којих су они про ва љи ва ли у 
трго вин ске рад ње, подру ме пића, кра
ли мобил не теле фо не изме ђу себе. 
Ми каже мо „мигран ти“, али, запра во, 
то су јако раз ли чи те соци јал не и емо
ци о нал не кате го ри је људи. То су људи 
из Сири је, Ира ка, Ира на, Авга ни ста
на. Сигур но да међу има има и одре
ђен број људи који су и рани је били у 
суко бу са зако ном, и то им није стра
но. Одго вор но твр дим да има мо кон
тро лу над деша ва њи ма у при хват ним 
цен три ма и над тим људи ма на нашем 
под руч ју. Успе ли смо да зашти ти мо 
Срем, да гра ђа ни буду без бед ни и да 
се тако и осе ћа ју у вези мигранст ке 
кри зе, јер има неко ко над њихо вом 
без бед но шћу бди 24 сата, обја снио је 
Ман дић. 

Наси ље у поро ди ци
поста ло видљи ви је

Успе ли смо да зашти ти мо Срем
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ДОБРИН ЦИ: ИТА ЛИ ЈАН СКА ФАБРИ КА ЗА ПРЕ РА ДУ ПОВР ЋА

Фабри ка као Јувен тус

Ита ли јан ској фир ми Ла линеа вер де уру чен уго вор о доде ли 97 хек та ра држав ног 
земљи шта по пра ву пре чег заку па. Земљи ште се даје у закуп на пери од од 30 годи на

Мини стар пољо при вре де Бра
ни слав Неди мо вић, помоћ ник 
мини стра за пољо при вре ду 

Ненад Ката нић, покра јин ски секре
тар за пољо при вре ду Вук Радо је
вић и пред сед ник рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић, при су ство ва ли су, у 
ита ли јан ској фир ми Ла Линеа вер де 
која ради у Добрин ци ма, зва нич ном 
уру че њу уго во ра о доде ли 97 хек та ра 
држав ног земљи шта по пра ву пре чег 
заку па. Земљи ште се даје у закуп на 
пери од од 30 годи на уз одго ва ра ју
ћу накна ду, нала зи се у Кра љев ци
ма, а на њему ће бити пла сте ни ци са 
повр ћем потреб ним за про из вод њу 
у Добрин ци ма. Мини стар ство пољо
при вре де је дало сагла сност, а уго вор 
је уру чен вла сни ку Ђузе пеу Бата љо
ли ју, у при су ству  гене рал ног дирек то
ра фабри ке Бра ни сла ва Игња то ви ћа.

Пре тога, гости су са дома ћи ни ма 
оби шли и про из вод ни погон Ла Линеа 
вер де у Добрин ци ма, где је про из
вод ња поче ла почет ком ове годи не 
и у којем тре нут но ради 70 рад ни ка. 
Месеч но се про из ве де 400.000 паке
та при пре мље них сала та и поврт них 
супа, углав ном за трго вин ске лан це 
у Срби ји, Хрват ској и Руси ји. Обје
кат има око 6.000 ква драт них мета
ра, у њега је уло же но десет мили о на 
евра, плус још два мили о на за завр
ше так вла сти тих пла сте ни ка, који се 
већ гра де на усту пље ном земљи шту, 
за које су ита ли јан ски инве сти то ри 2. 
новем бра и доби ли уго вор.

Ђузе пе Бата љо ла се први обра тио 
гости ма и нови на ри ма, иста кав ши 
да је ово важан дан, јер су и зва нич
но доби ли уго вор о пољо при вред ном 
земљи шту. 

– За нас то зна чи да је први корак 
нашег про јек та завр шен. Захва љу јем 
орга ни ма локал не вла сти, пред сед
ни ку Општи не, али и мини стру пољо
при вре де. Наш мото је веро ва ти, ми 

смо веро ва ли у про је кат Срби ја. Има
мо про из вод не једи ни це на југу Евро
пе, у Ита ли ји и Шпа ни ји и одне дав но 
овде у Срби ји, ода кле снаб де ва мо 
овај део Евро пе и реги о на, све до 
Руси је. Ми смо поро дич на ком па ни ја 
– иста као је Ђузе пе Бата љо ла.

Први човек рум ске општи не Сла
ђан Ман чић је иста као да је ова ква 
фабри ка потреб на не само Руми, 

Уру че ње уго во ра о заку пу земљи шта

Оби ла зак про из вод ње
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него и Вој во ди ни и Срби ји. 
– Ми смо им пру жи ли сву помоћ, 

на свим ниво и ма вла сти и ево сада 
при су ству је мо уру че њу уго во ра од 
стра не Мини ста р ства пољо при вре де 
и желим да им захва лим што су пре
по зна ли зна чај ове инве сти ци је. Ово 
је дру га ком па ни ја у све ту у овој обла
сти. Сада има 70, али је план да се 
само у овом пого ну запо сли укуп но 
150 рад ни ка, плус сезон ски рад ни ци, 
који ће бити упо сле ни у пла сте ни
ци ма. То је нешто што је потреб но и  
нашим сели ма Добрин ци ма, Кра љев
ци ма, Доњим Петров ци ма и Путин ци
ма, да живе и наста ве да се раз ви ја ју, 
јер људи могу овде да раде. Добро 
је да наша држа ва подр жа ва ова кве 
про јек те. Мини стар ство при вре де и 
Раз вој на аген ци ја Срби је су  помо
гли овај про је кат, кроз суб вен ци је, у 
виси ни 750.000 евра, мада је вла сник 
рекао да би и без суб вен ци ја гра дио 
фабри ку у Руми – рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Он је додао да локал ној само у пра
ви доста зна чи запо шља ва ње 150 
рад ни ка чије су пла те солид не. 

– Морам да деман ту јем оне који 
трв де да се ради само за мини ма лац, 
што се више фабри ка отва ра, већа је 
и кон ку рен ци ја и потра жња за добрим 
рад ни ци ма, па се и нуде веће зара де 
– закљу чио је Ман чић.

– Повр тар ска про из вод ња је раз ви
је на у рум ској општи ни  где има око 
1.500 хек та ра под повр ћем, рекао је 
Вук Радо је вић и додао: 

– Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду додат ни импулс раз
во ју повр тар ства даје кроз међу на
род ни про је кат Агри но, где има мо 
инве сти ци је у нај са вре ме ни је пла сте
ни ке, биће таква три, а један ће бити 
упра во овде у Пољо при вред ној шко ли 
у Руми. Поред уче ни ка и оста ли се ту 
могу обу ча ва ти и еду ко ва ти.

Мини стар пољо при вре де Бра ни
слав Неди мо вић је иста као да је 
важност ове фабри ке прво у томе што 
је отво ре на у селу, дакле тамо где 
има и сиро ви на за њену про из вод њу. 
Потом, људи који живе у Добрин ци ма 
и окол ним сели ма има ју при ли ку за 
пла сман сво је робе. 

– Тре ће,  ми овде у Добрин ци ма 
има мо упа ко ва ну сала ту и упа ко ва ну 
супу, то има више стру ко већу вред
ност него сама сиро ви на, то је оно 
што тре ба срп ској пољо при вре ди, 
пре храм бе на инду стри ја која пра ви 
већу дода ту вред ност. То су срп ски 
про из во ди који иду по Евро пи и анга
жу ју нашу сиро ви ну. Госпо дин Бата
љо ли нави ја за Јувен тус. Јесте да 
је црнобели, али ова њего ва роба 
је уства ри у пре храм бе ној инду стри
ји оно што је Јувен тус у фуд ба лу. Ми 
то сада има мо у Добрин ци ма. Ова
квих 16 про је ка та ће се реа ли зо ва ти у 
Срби ји у наред них годи ну дана. Неки 
су већ поче ли да се раде, одо бре но је 
24 про јек та, за 21 је у току реа ли за ци
ја, а од тога су 16 за пре ра ду воћа и 
повр ћа – рекао је мини стар Неди мо
вић.

 Он је ука зао да је све то плод 
посто је ћег Зако на о пољо при вред ном 
земљи шту, који су мно ги кри ти ко ва ли. 

 – Ула га ње у ових 16 про је ка та, који 
су у току реа ли за ци је, је око 11.000 
евра по хек та ру, а до сада је про сек 
био 1.900 евра. Ова кве ства ри су нам 
нео п ход не, због нај са вре ме ни је тех
но ло ги је и због тржи шта која су нам 
на рас по ла га њу и која до сада ми 
нисмо могли да савла да мо. До сада 
је Срби ја била позна та по ратар ству, 
сада иде мо на повр тар ство, воћар
ство и сто чар ство, јер су ту мно го 
веће дода те вред но сти и хва ла вам 
што сте нам омо гу ћи ли да види мо 
Јувен тус у Добрин ци ма – пору чио је 
Бра ни слав Неди мо вић. С. Џ.

Посе ту мини стра пољо при вре де 
Бра ни сла ва Неди мо ви ћа смо иско ри
сти ли и да га пита мо каква је ситу а
ци ја и инте ре со ва ње за кре ди те који 
су, под повољ ним усло ви ма, били 
наме ње ни мла дим пољо при вред ни
ци ма до 40 годи на ста ро сти како би 
се сти му ли са ли да се баве пољо при
вре дом. 

– Морам да истак нем сво је задо
вољ ство јер је инте ре со ва ње такво 
да смо про ду жи ли рок за под но ше
ње зах те ва за још месец дана.  Има
мо још јед ну лини ју за мла де која се 
одно си на гран то ве и која се уско ро 
завр ша ва. За два де се так дана ће 
бити завр ше на кла си фи ка ци ја и могу 
рећи да има мо 1.267 апли ка ци ја. Све 
више мла дих у пољо при вре ди нам 
тре ба због повр тар ства. То је тешка 
гра на где се мора озбиљ но ради ти. 
Доне ли смо и нови про пис о анга жо
ва њу сезон ских рад ни ка у пољо при

вре ди који ће олак ша ти и реги стра ци
ју тих људи и сма ње ње тро шко ва које 
ће посло дав ци има ти – одго во рио нам 
је мини стар Бра ни слав Неди мо вић.

Вели ко инте ре со ва ње за кре ди те

Бра ни слав Неди мо вић

ИЗБО РИ ЗА НАЦИ О НАЛ НЕ 
САВЕ ТЕ

Гла са ло 670 бира ча
Избо ри за наци о нал не саве те наци о

нал них мањи на у Срби ји одр жа ни су 4. 
новем бра. На непо сред ним избо ри ма 
бира ли су се наци о нал ни саве ти за 17  
наци о нал них мањи на. У рум ској општи
ни је било отво ре но пет бирач ких 
места: два у гра ду и по јед но у  Клен ку, 
Вито јев ци ма и Никин ци ма. Локал на 
само у пра ва је обез бе ди ла бес пла тан 
пре воз до бирач ких места, а било је 
потреб но само пока за ти оба ве ште ње о 
гла са њу. Бира ли шта су била отво ре на 
од седам до 20 часо ва, а у рум ској 
општи ни пра во гла са за ове избо ре 
има ло је 1.200 бира ча, од тог бро ја је 
иза шло њих 670. 

ГРАД СКА КУЋА: СЕД НИ ЦА СЕС

Рас пра ва о буџе ту
Изве штај о извр ше њу општин ског 

буџе та закључ но са 30. сеп тем бром 
теку ће годи не, као и пред лог тре ћег 
реба лан са буџе та раз ма тра ни су на 
сед ни ци Соци јал но еко ном ског саве та, 
која је одр жа на 30. окто бра у Град ској 
кући. 

Кад год се пред одбор ни ци ма СО 
Рума нала зе одлу ке веза не за еко ном
ску област и буџет, оба ве зно се, пре 
скуп штин ске сед ни це нађу и пред чла
но ви ма СЕСа. 

– И овај пут смо чули мишље ње чла
но ва о важним пита њи ма веза ним за 
реа ли за ци ју и реба ланс буџе та. Раз го
ва ра ли смо и о при вред ним актив но
сти ма, које су на завид ном нивоу, али 
и о син ди кал ним пита њи ма, посеб но о 
осни ва њу син ди ка та у при ват ним фир
ма ма. Општин ски син ди кат је вео ма 
акти ван и успео је да фор ми ра син ди
кал не орга ни за ци је у ново о тво ре ним 
ком па ни ја ма, што је бит но за локал ну 
само у пра ву, јер је посто ја ње син ди ка
та знак, да је зашти та пра ва рад ни
ка на јед ном вишем нивоу – рекао је 
Душан Љуби шић, начел ник Општин
ске упра ве и члан Соци јал но еко ном
ског саве та.

Дра го Тешић, пред се да ва ју ћи СЕС, 
дода је да су син ди ка ти фор ми ра ни 
у неко ли ко при ват них пред у зе ћа као 
што су Капи тал гру па, Инсерт, Хачин
сон, Хелт кер Јуроп, изме ђу оста лих. 

– Ми смо ту да се бори мо за веће 
пла те запо сле них, за сузби ја ње сиве 
еко но ми је, као и да рад ни ци буду при
ја вље ни на пла те које заи ста при ма ју, 
а не мини мал це. Глав ни циљ нам је 
пот пи си ва ње колек тив них уго во ра, јер 
се у њима упра во регу ли шу сва ова 
пита ња. Нарав но, наш трај ни зада так 
је ома со вље ње син ди ка та, јер само 
јак син ди кат може да се избо ри за пра
ва рад ни ка, боље усло ве рада и веће 
зара де, а син ди кат су сви запо сле ни у 
фир ми – иста као је Дра го Тешић, ина
че пред сед ник Саве за само стал них 
син ди ка та Срби је за Руму, Пећин це и 
Ириг. С. Џ.



8 7. NOVEMBAR 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОДР ЖА ВА ЊЕ ПУТ НЕ ИНФРА СТРУК ТУ РЕ

Асфал ти ран део
Све то сав ске ули це
Повољ не вре мен ске при ли ке пого

до ва ле су пута ри ма, који су у 
прет ход ној неде љи били анга жо

ва ни на неко ли ко лока ци ја у инђиј ској 
општи ни. Почет ком неде ље асфал ти
ран је део Све то сав ске ули це у Инђи
ји, поред згра де Москва, а радо ве су 
оби шли пред сед ник Општи не Вла ди
мир Гак и дирек тор Јав ног пред у зе ћа 
Инђи ја пут, Зоран Мили ће вић.

– Реч је о крат кој део ни ци дужи не 
сто ти нак мета ра. Овај крак Све то сав
ске ули це нала зи се у самом цен тру 
гра да и био је у јако лошем ста њу 
више од десет годи на. Када је изгра
ђе на згра да Москва, 2007. годи не, пот
пу но је уни штен асфалт и до данас је 
био у таквом ста њу – иста као је пред
сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 
и додао:

– Ради мо један по један про је кат, 
сигу ран сам да ће Инђи ја током наред
не годи не моћи да се похва ли уре ђе
ним ули ца ма и да ће доби ти изглед 
какав заслу жу је.

Гак је под се тио да је локал на само
у пра ва ове годи не издво ји ла 45 мили
о на дина ра за редов но одр жа ва ње 
сао бра ћај ни ца и путе ва те да ће за 
наред ну, та сума бити пове ћа на на око 
60 мили о на дина ра.

Пре ма речи ма Зора на Мили ће ви ћа, 
дирек то ра ЈП Инђи ја пут, у прет ход ном 
пери о ду је асфал том пре сву че на ули
ца Бори во ја Гња ти ћа (800 мета ра) у 
Ста ром Слан ка ме ну, у Бешки наста вак 
ули це Цара Лаза ра и још један крак 
ули це пре ма Крче ди ну, затим ће меха
ни за ци ја пре ћи у ули цу Јова на Попо
ви ћа у Инђи ји, а завр ше на је сана ци ја 

ули це Девет Југо ви ћа. 
–У Ста ром Слан ка ме ну се раде бан

ки не, а у Новом Слан ка ме ну атмос
фер ска кана ли за ци ја код гро бља 
– каже Мили ће вић и изра жа ва задо
вољ ство због финан сиј ских сред ста ва 
за одр жа ва ње пут не инфра струк ту ре, 
која се из годи не у годи ну пове ћа ва ју.

М. Ђ.

Асфал ти ран крак Све то сав ске ули це у Инђи ји 

ВИСО КО КВА ЛИ ТЕТ НА ВИНА У АМБА СА ДИ СРБИ ЈЕ У ЗАГРЕ БУ

Про мо ци ја срем ских вина ри ја
У сарад њи са Општи ном Инђи ја 

Амба са да Репу бли ке Срби је у 
Загре бу, орга ни зо ва ла је про мо

ци ју срем ских вина ри ја, којој су при су
ство ва ли пред став ни ци дипло мат ског 
кора, поли тич ког и при вред ног живо
та Хрват ске. При сут ни гости има ли 
су при ли ке да про ба ју про из во де пет 
срем ских вина ри ја, али и спе ци ја ли те
те из овог дела Срби је.

Њена ексе лен ци ја Мира Нико лић, 
амба са дор ка Срби је у Хрват ској, изра
зи ла је захвал ност Општи ни Инђи ја на 
при хва та њу ини ци ја ти ве да се у Загре
бу про мо ви шу срп ска вина, као и вла
сни ци ма пет вина ри ја, који су пред ста
ви ли сво је про из во де. 

– Тра ди ци ја узга ја ња вино ве лозе 
и про из вод ње вина у Срби ји је дуга, 
али се вре ме на мења ју и желе ли смо 

да пред ста ви мо загре бач кој публи ци 
нова и висо ко ква ли тет на вина из наше 
земље – иста кла је амба са дор ка.

При сут ни ма на про мо ци ји обра тио 
се и пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак, који се на почет ку захва лио 
амба са дор ки на ука за ном пове ре њу 
за орга ни за ци ју зајед нич ког дога ђа ја. 
Пред ста вља ју ћи успе хе локал не само
у пра ве забе ле же не у послед ње две 
годи не, Гак је као нај ва жни је иста као 
пот пи си ва ње девет нових инве сти ци
ја, које нијед на општи на у Срби ји није 
пости гла. Због тога, како је навео, сто
па неза по сле но сти у Инђи ји кон стант
но опа да и тре нут но је 4,2 про цен та.

При ли ку да изло же сво ја вина, пред 
амба са до ри ма држа ва Европ ске уни
је, Руси је, Латин ске Аме ри ке, сусед них 
зема ља, пред став ни ка Мини ста р ства 
пољо при вре де Репу бли ке Хрват
ске, гра да Загре ба и вели ког бро ја 
послов них људи, који се баве уво зом 
и дистри бу ци јом вина и алко хол них 
пића, има ле су вина ри је Vista Hills, 
Сто ја но вић, Мач ков подрум, Мила но-
вић и Дан гу ба. М. Ђ.

Пред ста вље на срем ска вина у амба са ди Срби је у Хрват ској (фото- www.indji ja.net)
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Нов пар кинг про стор
Про блем пар ки ра ња у 

цен тру Мара ди ка од 
пре неко ли ко дана 

само је ружна про шлост. 
Наи ме, захва љу ју ћи Општи
ни Инђи ја и ЈП Инђи ја пут, 
код згра де месне зајед ни це 
изгра ђе но је десет пар кинг 
места, што је био зах тев 
мешта на и пред став ни ка тог 
инђиј ског села.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак са 
сарад ни ци ма, оби шао је 
поме ну ту лока ци ју, иста кав
ши да ће поред пар кин га у 
бли зи ни бити избе то ни ран 
мањи пла то, који ће се кори
сти ти за поста вља ње бине 
због одр жа ва ње сео ских 
мани фе ста ци ја.

– Цео тај про стор код згра
де месне зајед ни це улеп ша
ће мо са две, три клу пе, жар
ди ње ра ма са цве ћем. Као 
што смо се уве ри ли на лицу 
места, све је вео ма педант но 
ура ђе но и што се мене лич но 
тиче, више сам него задо во
љан – иста као је Гак.

– Ова кав стан дард биће 
при ме њи ван и током изво ђе
ња радо ва у оста лим сели ма 
наше општи не. Ово не зна чи 
да смо ми у Мара ди ку ура ди

ли нешто вели ко, па ста ли, 
напро тив, ово је само увер
ти ра, јер ћемо уско ро кре ну
ти и са радо ви ма у сео ском 
дому кул ту ре – наја вио је 
пред сед ник општи не Инђи
ја и додао да ће бити решен 
про блем гре ја ња и пар кин га 

испред тог објек та.
– Све што Месна зајед

ни ца буде од нас тра жи ла, 
поку ша ће мо да укло пи мо у 
буџет за наред ну годи ну. Ово 
смо обе ћа ли да ћемо завр
ши ти до кра ја теку ће годи не. 
Као што сам наја вио, 2019. 

годи на биће пре лом на када 
су капи тал не инве сти ци је у 
пита њу и у сва ком селу ће се 
ради ти додат но, јер се у тим 
сре ди на ма није ништа ради
ло у прет ход них 10 годи на – 
рекао је Гак.

М. Ђ.

Владимир Гак оби шао завр шне радо ве на пар кин гу

ПОСТА ВЉЕ НА ТУРИ СТИЧ КА СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Језер ска рута
Завр ше ни су радо ви на 

поста вља њу зна ко ва 
тури стич ке сиг на ли за

ци је Језер ске бици кли стич ке 
руте, која пове зу је сва језе ра 
на тери то ри ји источ ног Сре
ма. Ради се о про јек ту који 
спро во ди Реги о нал на раз
вој на аген ци ја Срем са сво
јим парт не ри ма, међу који ма 
је и Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја. Швај цар ска 
аген ци ја за раз вој и сарад
њу (СДЦ) уз уче шће Мини
стар ства трго ви не, тури зма 
и теле ко му ни ка ци ја финан
си ра ла је поме ну ти про је кат. 
Језер ска рута се про сти
ре на тери то ри ји општи на 
Рума, Ириг и Инђи ја поред 
језе ра: Павло вач ко, Бор ко
вач ко, Бан ко вач ко (Међеш), 
Добро дол и Јар ков ци. Обу
хва та под руч је изме ђу бици
кли стич ке руте Сава и руте 
Срем, са којом је пове за

на путем тзв. Мана стир ске 
руте. Дужи на језер ске руте 
изно си 155 кило ме та ра. На 
тери то ри ји општи не Инђи ја, 
језер ска рута про ла зи кроз 
Љуко во, затим поред Јар ко
вач ког језе ра све до Мара
ди ка. Обе ле же но је и скре та
ње за Јар ко вач ко језе ро, као 
и ста за која води око језе
ра. Рута води посто је ћим 
асфалт ним путем и делом 
земља ним путем, који је у 
добром ста њу. Поред посто
је ће међу на род не бици кли
стич ке руте Еуро Вело 6, која 
кроз општи ну Инђи ја про ла
зи у дужи ни од 27 кило ме
та ра, успо ста вља њем нове 
језер ске руте, цикло ту ри зам 
у општи ни Инђи ја још више 
доби ја на зна ча ју, посеб но 
када се узме у обзир добра 
пове за ност са оста лим 
бици кли стич ким рута ма.

М. Ђ.
Поста вље на нова тури стич ка сиг на ли за ци ја
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Пројекат „Инђија на длану - све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија

САСТА НАК СИСТЕ МА 48

Кана ли за ци ја у Бешки
до кра ја ман да та
Радо ви на изра ди кућ них при

кљу ча ка на фекал ну кана ли за
ци ју у Бешки, одви ја ју се пред

ви ђе ном дина ми ком, могло се чути 
на послед њем састан ку Систе ма 48 
у Инђи ји. Како су наве ли пред став
ни ци ЈКП Водо вод и кана ли за ци ја, 
у свом дво не дељ ном изве шта ју, на 
тере ну су извр ше не мање изме не 
током изво ђе ња радо ва, како би се 
олак ша ла изра да при кљу ча ка. Са 
дру ге стра не, пред став ни ци општи не 
Инђи ја потвр ди ли су да ће се наред
не годи не наста ви ти са радо ви ма, те 
да ће до кра ја њихо вог ман да та, цело 
насе ље Бешка бити покри ве но кана
ли за ци оном мрежом.

– Про је кат који се тре нут но реа ли
зу је вре дан је 60 мили о на дина ра. 
Лич но сам задо во љан радо ви ма, јер 
сам их недав но оби шао. Могу рећи да 
се све ради педант но и без ика квих 
про бле ма – иста као је пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, након 
састан ка Систе ма 48.

Гак је потвр дио и да је у току јав на 
набав ка након које ће бити изра ђен 
про је кат, који се одно си на поста вља
ње јав не расве те на лока ци ји 15 у 
севе ро и сточ ној рад ној зони у Инђи ји. 
За те наме не обез бе ђе на су сред ства 
у изно су од 800.000 дина ра, са виших 
нивоа вла сти. 

– Сле де ће годи не биће изве де ни 

радо ви на поста вља њу јав не расве те 
на лока ци ји 15. О инду стриј ској зони 
смо већ мно го пута гово ри ли, а коли
ко је добро опре мље на и при ма мљи
ва за инве сти то ре, гово ри чиње ни ца 
да смо у послед ње две годи не пот пи

са ли осам нових уго во ра са инве сти
то ри ма – каже Гак и дода је, да ће у 
наред них месец дана бити пот пи са на 
још два уго во ра са новим инве сти то
ри ма.

М.Ђ.

Зим ска слу жба спрем на је за први 
снег, што су потвр ди ли пред став ни ци 
ЈКП Кому нал ца. Пре ма речи ма над
ле жних, наба вље не су довољ не коли
чи не ризле и соли. Меха ни за ци ја је 
у добром ста њу, а из овог пред у зе ћа 

под се ћа ју, да је пре неко ли ко месе ци 
наба вљен нови ками он кипер са свом 
нео п ход ном опре мом за рад у зим
ским усло ви ма. У наред ним месе ци
ма оче ку је се набав ка нове меха ни за
ци је из соп стве них сред ста ва.

Зим ска слу жба у при прав но сти

Саста нак Систе ма 48

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Стиже паук вози ло
Чла но ви Општин ског већа у Инђи ји, на послед

њој сед ни ци одр жа ној почет ком про шле неде ље, 
изме ђу оста лог утвр ди ли су пред лог Одлу ке о јав
ним пар ки ра ли шти ма. У скло пу поме ну тог пред
ло га Одлу ке, у пот пу но сти је регу ли са на поме ну
та област у скла ду са закон ским одред ба ма. 

Пре ма речи ма пред сед ни ка Општи не Инђи ја 
Вла ди ми ра Гака, до кра ја годи не сти ћи ће паук 
вози ло, а начин њего ве при ме не нала зи се у 
поме ну тој Одлу ци.

– Паук вози ло сти же како би се успо ста вио ред 
када је у пита њу пар ки ра ње на тери то ри ји наше 
општи не – иста као је Гак и додао, да ће Јав но 
пред у зе ће Инђи ја пут, сво јим уну тра шњим акти
ма и пра вил ни ци ма, одре ди ти цене одно ше ња 
вози ла са јав них и зеле них повр ши на, која се пар
ки ра ју на мести ма ван одре ђе них пар кинг места .

– Наша жеља је да се у пот пу но сти уре ди ова 
област на закон ски начин, јер Инђи ја није мали, 
већ моде ран и уре ђен град. Упо тре ба паук вози
ла допри не ће све оп штој сао бра ћај ној кул ту ри – 
каже Гак.

М. Ђ.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ 

Елек трон ски
днев ни ци

Основ на шко ла „Петар Кочић“ 
у Инђи ји, пре годи ну дана импле
мен ти ра ла је елек трон ске днев
ни ке, тада, као пилот про је кат. Са 
почет ком ове школ ске годи не и 
зва нич но су елек трон ски, заме ни
ли днев ни ке од папи ра, који су у 
пот пу но сти изба че ни из упо тре бе 
у овој основ но школ ској уста но ви.

– Настав ни ци ма је сада вео ма 
зани мљив посао и доста им је 
олак ша но, јер више нема бес по
треб не и обим не папи ро ло ги је. 
Сви нео п ход ни пода ци се нала зе 
у елек трон ском днев ни ку, пре но
се се из годи не у годи ну, трај но се 
чува ју, док су се папир ни днев ни
ци чува ли све га 10 годи на.Пред
но сти днев ни ка у елек трон ској 
фор ми, су и те, што ће и роди те

љи уско ро има ти ту могућ ност да 
од куће при сту пе он лајн днев ни
ку и то ће за њих бити боља вари
јан та, него да дола зе у шко лу како 
би доби ли инфор ма ци је о оце на
ма и изо стан ци ма – каже дирек то
ри ца Светлана Пешут.

– То, нарав но, не искљу чу је 
роди те ље из шко ле, него мислим 
да ће бити успо ста вље на још 
боља сарад ња са настав ним осо
бљем. Роди тељ ће моћи да се 
обра ти на вре ме шко ли и да се, 
евен ту ал ни про бле ми реше на 
вре ме – каже Пешут.

Под се ти мо да је ОШ „Петар 
Кочић“ за сада, једи на основ
на шко ла на тери то ри ји инђиј ске 
општи не која је импле мен ти ра ла 
елек трон ске днев ни ке. М. Ђ.
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ДОМ ЗДРА ВЉА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Квалитетна здравствена заштита 
упркос недо ста тку кадро ва
Након годи ну дана 

на месту врши о ца 
дужно сти дирек то

ра Дома здра вља Срем ска 
Митро ви ца, могу да кон
ста ту јем да и даље посто
ји про блем недо вољ ног 
бро ја лека ра у нашој уста
но ви. Дом здра вља Срем
ска Митро ви ца је добио 
Кадров ски план и за 2018. 
годи ну од стра не Мини стар
ства здра вља, у ком је као 
и у про шло го ди шњем, утвр
ђе но 77 лека ра на терет 
сред ста ва РФЗО. Има ју ћи у 
виду да је про шло го ди шњи 
Кадров ски план био непо
во љан за нашу уста но ву, 
ове годи не ситу а ци ја је још 
лоши ја. Уку пан број запо
сле них (на нео д ре ђе но и на 
одре ђе но вре ме) може бити 
нај ви ше 408, од чега нај ви
ше до 338 запо сле них (на 
нео д ре ђе но и на одре ђе но 
вре ме) оба вља ју посло
ве за потре бе оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња (тј. 
сред ства за пла те и пут не 
тро шко ве се обез бе ђу ју из 
сред ста ва РФЗО), за раз ли
ку од про шло го ди шњих 367 
запо сле них на терет сред
ста ва РФЗО. Даље, шта 
год Дом здра вља Срем ска 
Митро ви ца запо сли изнад 
тог бро ја, мора да финан си
ра из соп стве них сред ста ва 
или из сред ста ва осни ва ча. 
Захва љу ју ћи доброј сарад
њи и пре по зна тој потре
би, осни вач, Град Срем
ска Митро ви ца обез бе дио 
је Дому здра вља Срем ска 
Митро ви ца сред ства за 
финан си ра ње 10 док то ра. 

Новим Кадров ским пла
ном, тако ђе је сма њен број 
сто ма то ло га у нашој уста но
ви, те има мо про блем зана
вља ња и поме ну тог кадра. 
Обра ћа ли смо се више пута 
Мини стар ству здра вља 
при мед ба ма на наве де ни 
Кадров ски план, али  одго
вор још нисмо доби ли.

Оно што је ново утвр ђе
но у Кадров ском пла ну за 
2018. годи ну, јесте пре ла зак 
два док то ра меди ци не, спе
ци ја ли ста физи кал не меди
ци не и реха би ли та ци је и 15 
здрав стве них рад ни ка са 

ВШС и ССС – физи о те ра пе
у та из Дома здра вља Срем
ска Митро ви ца у Општу 
бол ни цу Срем ска Митро ви
ца, што би зна чи ло да Дом 
здра вља оста је без јед не 
целе слу жбе.

Про блем финан си ра ња 
запо сле них из соп стве них 
сред ста ва, а како би се 
испу ни ле кадров ске потре
бе је гору ћи про блем, који и 
даље насто ји мо да реши мо.

У прет ход ном пери о ду 
реа ли зо ва на је адап та ци ја 
објек та Амбу лан те Вели
ки Радин ци из сред ста ва 
Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Дом здра вља и у наред
ној годи ни има у пла ну 
радо ве који под ра зу ме ва ју 
рекон струк ци ју и адап та ци
ју обје ка та у који ма се пру
жа здрав стве на зашти та. 
У пла ну је изра да пот пу но 
новог објек та Амбу лан те 

Шашин ци за који је при пре
мљен про је кат. Тако ђе је у 
пла ну и адап та ци ја објек та 
у ком је сме ште на Амбу лан
та Раден ко вић. Насто ји се 
у сва ком тре нут ку, а спрам 
рас по ло жи вих сред ста
ва, уло жи ти у побољ ша ње 
усло ва рада у објек ти ма 
Дома здра вља. Гору ћи про
блем, који се тиче ста ња 
обје ка та у који ма Дом здра
вља пру жа сво је услу ге, је 
про блем про сто ра у којем 
се пру жа ју услу ге хит не 
меди цин ске помо ћи. Усло ви 
за рад ове слу жбе су неа
де кват ни, те се у сарад њи 
са локал ном само у пра вом 
тежи реши ти овај при о ри те
тан про блем.

У току 2018. годи не, Дом 
здра вља и поред недо вољ
ног бро ја лека ра је успео 
да реа ли зу је део Пла на 
струч ног уса вр ша ва ња, те 

упу ти два док то ра меди ци
не на спе ци ја ли за ци ју из 
опште меди ци не и педи ја
три је. Насто ја ће мо да и у 
наред ној годи ни, у скла ду 
са могућ но сти ма и потре
ба ма, упу ти мо одре ђен број 
лека ра на спе ци ја ли за ци ју, 
иако се и даље сусре ће мо 
са про бле мом немо гућ но
сти заме не за спе ци ја ли
зан та на терет сред ста ва 
РФЗО, што додат но опте
ре ћу је соп стве на сред ства 
уста но ве.

Оно што је нај ва жни је и 
због чега посто ји мо јесте 
да и даље обез бе ди мо јед
на ко доступ ну и ква ли тет ну 
здрав стве ну зашти ту свим 
нашим гра ђа ни ма, како у 
гра ду, тако и на селу, што је 
при о ри тет и план и наред не 
годи не.
Вд дирек тор Дома здра вља 

др Миро сла ва Шево

Др Мирослава Шево
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КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ЈАВ НИМ УЛА ГА ЊИ МА

Посе та иришкој основној школи
OШ „Доси теј Обра до вић“ 

у Ири гу, посе ти ли су пред
став ни ци Кан це ла ри је за 
упра вља ње јав ним ула га њи
ма, која је са Међу на род ном 
бан ком за обно ву и раз вој, 
пот пи са ла спо ра зум о зај
му за уна пре ђе ње и обно ву 
инфра струк ту ре, којим ће се 
изме ђу оста лог, рефи нан си
ра ти радо ви из Про гра ма за 
уна пре ђе ње и обно ву обје ка
та јав не наме не у јав ној сво
ји ни, у обра зо ва њу, здрав
ству и соци јал ној зашти ти.

 У пита њу је њихо ва 
редов на посе та у којој се 
изве шта ва о напрет ку про
јек та. Миси ју је пред во ди ла 
Катрин Хофер, са којом су 
били Нико ла Иле и Јасна 
Вуко ја. На самом састан ку, 
који је одр жан 25. окто бра, 
дирек тор ка шко ле др Сања 

Нико лић је пред ста ви ла 
шко лу и све радо ве, који су 
реа ли зо ва ни као и оне који 
су у току.

 Састан ку су при су ство

ва ли пред став ни ци Вла де 
Репу бли ке Срби је  Кан це
ла ри ја за упра вља ње јав ним 
ула га њи ма, Вио ле та Сре
те но вић и Вук Стан ко вић, 

пред став ни ци локал не само
у пра ве Тама ра Петри че вић 
и Бог дан ка Лекић и изво ђач 
радо ва Душан Попо вић.

С. Џ.

У Основ ној шко ли „Доситеј Обрадовић“

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИРИГ

Усво јен изве штај
о извр ше њу буџе та
На сед ни ци Скуп шти не 

општи не Ириг, одр жа
ној у петак, 2. новем

бра, усво је но је укуп но 15 
тача ка днев ног реда, међу 
који ма се нашао и Изве штај 
о извр ше њу Одлу ке о буџе
ту  Општи не Ириг за првих 
девет месе ци ове годи не. 

Пре ма речи ма шефа Слу
жбе за финан си је, утвр ђи ва
ње и напла ту јав них при хо
да и инспек циј ске посло ве 
Или је Јоци ћа, доса да шње 
извр ше ње буџе та изно си 
око 40 про це на та, а ири шка 
локал на само у пра ва задо
вољ на је овим резул та том. 
Како Јоцић даље наво ди, 
извр ше ње буџе та про шле 
годи не било је око 74 посто, 
а до кра ја ове годи не оче ку ју 
се слич ни резул та ти. 

Ири шки одбор ни ци су 
тако ђе доне ли и Одлу ку 
о одре ђи ва њу и про ме ни 
нази ва ули ца, трго ва, засе
ла ка и дру гих дело ва насе
ље ног места на тери то ри ји 
општи не Ириг, због оба ве зе 
ажу ри ра ња адре сног реги
стра на тери то ри ји Репу бли
ке Срби је, а ова општи на 
тре нут но има 166 ули ца и 42 

засел ка који нема ју назив. 
Изме ђу оста лог, усво је ни 

су изве штај о раду и годи
шњи план рада за 2018/19. 
годи ну ДУ Дечи ја радост, 
као и Одлу ка о мре жи дечи
је уста но ве на тери то ри ји 
општи не ириг, чиме је број 
гру па са доса да шњих 15 
пове ћан на 17. Тако ђе, усво
је ни су и изве штај  о раду 
и финан сиј ски изве штај ЈП 

Кому на лац за 2017. годи
ну, као и изме на про гра ма 
посло ва ња овог пред у зе ћа 
за теку ћу годи ну. 

На сед ни ци је још усво
јен и пред лог пла на детаљ
не регу ла ци је за повр шин
ску рас кр сни цу Врд ник, на 
држав ном путу IБ реда 21, 
на рела ци ји Нови СадРума
Шабац. 

Н. Мило ше вић

Детаљ са сед ни це

Или ја Јоцић
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ЈАЗА К

О др жани Сусрети села Срби је

У субо ту, 3. новем бра, 
фру шко гор ско село 
Јазак било је дома ћин 

Сусре та села Срби је, у орга
ни за ци ји Кул тур нопро свет
не зајед ни це Срби је, Удру
же ња кул тур них ства ра ла ца 
Срби је Зави чај и Репу блич
ке коми си је за оце ну села 
Срби је. 

На смо три је уче ство ва
ло 25 села из 12 општи
на, Срем ске Митро ви це, 
Шида, Ири га, Инђи је, Пећи
на ца, Бога ти ћа, Врба са, 
Новог Сада, Жабља, Бач ког 
Петров ца, Оџа ка и Теме ри
на, а чита вој мани фе ста ци ји 
при су ство ва ли су и пред
став ни ци локал них само у

пра ва из раз ли чи тих кра је ва 
Срби је. 

Мани фе ста ци ја је поче ла 
крат ким пред ста вља њем 
уче сни ка, а потом је усле
дио оби ла зак села. Сви 
заин те ре со ва ни били су у 
при ли ци да оби ђу мана стир 
Јазак, као и Вина ри ју Деу
рић, где су, изме ђу оста лог, 
могли да дегу сти ра ју нај бо
ља фру шко гор ска вина. 

Након тога, пред став ни
ци ма села, поје дин ци ма и 
дру штве ним орга ни за ци ја
ма, уру че на су при зна ња 
у раз ли чи тим обла сти ма 
веза ним за уна пре ђе ње 
живо та у селу, а при сут ни ма 
се испред жири ја обра тио и 

проф. др Мила дин Шевар
лић, који је ука зао на зна чај 
очу ва ња села у Срби ји. 

Због изу зет ног зала га ња 
за уна пре ђе ње живо та на 
селу и оства ре них добрих 
резул та та у тој обла сти, 
при зна ње је добио и пред
сед ник Општи не Ириг Сте
ван Кази ми ро вић, чија се 
локал на само у пра ва исти че 
по под сти ца ји ма за раз вој 
кул тур ног живо та у сво јим 
сели ма. 

Међу награ ђе ни ма, као 
пред став ник Бач ког Јар ка, 
нашла се и Кра ји шка певач
ка гру па Јарач ки јара ни, 
која, пре ма речи ма умет
нич ког руко во ди о ца гру пе 

Мом чи ла Моме Кара но ви ћа 
већ има иску ство у уче шћу 
на Сусре ти ма села Срби је 
и гаји дуго го ди шњу сарад
њу са Кул тур нопро свет ном 
зајед ни цом. 

– За награ де није важно, 
само нек` се пје ва сна жно 
– каже шаљи во Момо Кара
но вић и дода је да је у Вој во
ђан ским сели ма нео п ход но 
него ва ти кул ту ру свих наро
да који у њима живе.

– Ја то зовем Бал та за
ро ва ради о ни ца. У нашим 
сели ма нас има са свих 
стра на и ми смо увек пошто
ва ли оне са који ма живи мо. 
Увек тре ба чува ти сво ју 
тра ди ци ју, али и тра ди ци
ју сво јих ком ши ја. Код нас, 
на при мер, има и мађар ског 
ста нов ни штва, Црно го ра
ца, Хер це го ва ца, Кра ји шни
ка. Сви негу је мо тра ди ци ју, 
а јед ни дру ге пози ва мо у 
госте кад год орга ни зу је мо 
сво је мани фе ста ци је. То је 
јед на вели ка ствар – закљу
чу је Момо Кара но вић. 

Мани фе ста ци ја се наста
ви ла до вече ри, уз зву ке 
там бу ра и папри каш за све 
госте, а суде ћи по њихо
вом одзи ву, зна чај ова квих 
мани фе ста ци ја за афир
ма ци ју села и под сти цај 
рурал ног тури зма је нео
спо ран. 

Н. М. 

При зна ње за Сте ва на Кази ми ро ви ћа

Мом чи ло Момо Кара но вићДетаљ са мани фе ста ци је
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НОВЕМБАРСКИ ДАНИ

Све ча но обе ле жен
Дан осло бо ђе ња
Дан осло бо ђе ња Срем

ске Митро ви це у Дру
гом свет ском рату, као 

и сто го ди шњи ца фор ми ра
ња Народ ног већа и осло бо
ђе ња од аустро у гар ске вла
сти, све ча но су обе ле же ни 1. 
новем бра. 

У орга ни за ци ји месних 
удру же ња бора ца из Лаћар
ка, Диво ша и Мар ти на ца, 
све ча но су поло же ни вен ци 
на Спо мен обе леж је осло бо
ди о ци ма Гра да 1944. годи не 
на Спо мен гро бљу, као и на 
Спо мен костур ни цу осло бо
ди о ци ма у Првом свет ском 
рату на Пра во слав ном гро
бљу. Вен це су, поред пред
став ни ка удру же ња бора ца 
широм Срби је, поло жи ли и 
пред став ни ци стра них деле
га ци ја, зема ља саве зни ца и 
оних чији су вој ни ци уче ство
ва ли у осло бо ђе њу Срем ске 
Митро ви це. 

Истог дана, у Град ској кући 
у Срем ској Митро ви ци, одр
жа на је и све ча на ака де ми
ја пово дом Дана осло бо ђе
ња, у орга ни за ци ји локал не 
само у пра ве, којој су при су
ство ва ли број ни пред став ни
ци удру же ња бора ца, стра не 
деле га ци је и дру ги гости. 

Пре ма речи ма пред сед ни
ка Скуп шти не гра да, Томи
сла ва Јан ко ви ћа, све ча на 
ака де ми ја је чин иска зи ва ња 
захвал но сти и пошто ва ња 
сви ма они ма који су дали 
сво је живо те за сло бо ду. 

– Град Срем ска Митро
ви ца у сво јој дугој и бога
тој исто ри ји имао је доста 

зна чај них дату ма, али 1. 
новем бар је један од нај зна
чај ни јих. Он се везу је за две 
годи не, за 1918. годи ну када 
је фор ми ра но Народ но веће 
и на сим бо ли чан начин рас
ки ну те везе са Аустро у гар
ском мора хи јом и за 1944. 
годи ну, када су при пад ни
ци Народ но о сло бо ди лач ког 
покре та осло бо ди ли наш 
град од фаши зма и дома ћих 
оку па то ра, од свог зла које је 
вла да ло у Дру гом свет ском 
рату. Хва ла сви ма они ма 
који су сво је живо те дали да 
би наш град био сло бо дан и 
да бисмо данас ужи ва ли у 
сло бо ди – изја вио је Томи
слав Јан ко вић и додао да 

је сло бо ду данас потреб но 
бра ни ти ула га њем у еко ном
ски, при вред ни и кул тур ни 
раз вој дру штва. 

Секре тар Удру же ња бора
ца НОР из Лаћар ка Дејан 
Уме тић тако ђе је ука зао на 
зна чај овог дату ма за Срем
ску Митро ви цу. 

–  Ми негу је мо теко ви не 
НОБа и свих осло бо ди лач
ких рато ва Репу бли ке Срби
је. Поло жи ли смо цве ће како 
на гроб ни цу интер ни ра ца, 
тако и на гроб ни цу осло бо
ди ла ца Срем ске Митро ви це 
где су зајед но сахра ње ни 
бор ци Југо сло вен ске арми
је, вој ни ци Црве не арми је и 
при пад ни ци Бугар ске арми

је. Пред став ни ци свих амба
са да саве зни ка су при сут ни 
на овој нашој све ча но сти, а 
због тере та годи на при сут на 
су само два уче сни ка НОБа, 
Бори слав Слав кић, пред сед
ник нашег Удру же ња, и још 
један борац из Уба – рекао је 
Дејан Уме тић. 

Бори слав Бора Слав кић, 
лаћа рач ки пар ти зан и пред
сед ник Удру же ња бора ца 
НОР из Лаћар ка, обра тио 
се при сут ни ма ука зу ју ћи на 
зна чај пар ти зан ске бор бе у 
осло бо ђе њу од фаши стич
ког теро ра и све при сут не 
поздра вио пар ти зан ским 
поздра вом – Смрт фаши зму! 
– што је чита ву скуп штин ску 
салу поди гло на ноге и иза
зва ло гро мо гла сан апла уз. 

Ака де ми ју је упот пу нио и 
наступ хора Сир ми ум кан то
рум, а при сут ни су ужи ва ли 
и у зву ци ма там бу ра ша који 
су изво ди ли родо љу би ве 
песме. 

Након све ча не ака де ми
је, при сут ни су се упу ти ли 
ка Спо ме ни ку осло бо ђе ња 
у Дру гом свет ском рату код 
Желе знич ке ста ни це, где су у 
орга ни за ци ји Град ског одбо
ра СУБ НОРа и митро вач ке 
локал не само у пра ве тако ђе 
поло же ни вен ци стра да ли ма 
и ода та им почаст. 

Н. Мило ше вић
Пола га ње вена ца на Спо мен гро бљу

Са све ча но сти
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РАДОВИ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ УЛИЦИ

Нове инста ла ци је
Рад ни ци РЈ Изград ња и 

одр жа ва ње водо вод
не и кана ли за ци о не 

мре же ЈКП Водо вод Срем
ска Митро ви ца, анга жо ва
ни су на инфра струк тур ним 
радо ви ма у скло пу изград
ње кру жне рас кр сни це ули
ца др Душа на Попо ви ћа, 
Желе знич ке и Тара са Шев
чен ка.

Реч је о изме шта њу водо
вод них инста ла ци ја у зони 
нове рас кр сни це, у циљу 
аде кват ног тех нич ког реше
ња, ускла ђе ног са зах те
ви ма нове сао бра ћај ни це. 
Поред рекон струк ци је ком
плет не мре же, у току је и 
фор ми ра ње још јед ног вода 

дистри бу тив не мре же, као и 
рекон струк ци ја кућ них при
кљу ча ка. Важан део овог 
посла пред ста вља и изград
ња десе так нових шах то ва 
са вен ти ли ма и дру гом при
па да ју ћом опре мом.

Када је реч о кана ли
за ци ји, гра ди се пот пу но 
нова мре жа – до регу ла
ци о не лини је, с обзи ром 
да у нај ве ћем делу Желе
знич ке ули це, она није ни 
посто ја ла. Ста нов ни ци ове 
ули це, зах тев за кана ли за
ци о ни при кљу чак могу под
не ти у Про јект ном бироу 
ЈКП Водо вод Срем ска 
Митро ви ца, адре са је Ули
ца Ста ри шор 114.

ПОЛА ГА ЊЕ ЦВЕ ЋА НА ПРА ВО СЛАВ НОМ 
ГРО БЉУ

Чува ње исто ри је 
као људ ска оба ве за

Пола га њем цве ћа на 
гроб ни цу интер ни ра
них срп ских вој ни ка 

на Пра во слав ном гро бљу, 
5. новем бра, ода та је почаст 
и пошто ва ње уче сни ци ма 
и заро бље ни ци ма у Првом 
свет ском рату. 

У овој гроб ни ци сахра ње
ни су срп ски рат ни ци након 
Легет ске бит ке, интер ни ра
ни у митро вач кој казни о ни, 
где су масов но уми ра ли 
због неху ма них усло ва који
ма су били изло же ни. У име 

Гра да Срем ска Митро ви ца 
цве ће је поло жио заме ник 
начел ни ка Град ске упра ве 
за обра зо ва ње, спорт и кул
ту ру, Зоран Мишче вић. 

Тим пово дом Мишче вић је 
под се тио да је неми нов но, 
про то ком вре ме на да неки 
момен ти пада ју у забо рав, 
али да упр кос томе има мо 
људ ску оба ве зу да нашу 
исто ри ју очу ва мо у сећа њу, 
неке људе и неко вре ме, као 
наук свим гене ра ци ја ма које 
дола зе.   Т. С. 

ПРЕД ШКОЛ ЦИ У АКЦИ ЈИ

Јесе њи поли гон на тргу
Нај мла ђи сугра ђа

ни, деца из ПУ Пче
ли ца, из обје ка та 
Масла чак, Буба ма
ра, Маја и Зве зди ца, 
дали су свој допри
нос обе ле жа ва њу 
Новем бар ских дана. 
Зајед но са вас пи та
чи ма орга ни зо ва ли су 
мале игре без гра ни
ца под нази вом Јесе-
њи поли гон. Иско ри
сти ли су сун чан дан и 
јесе ње пло до ве, дру
жи ли се и так ми чи
ли у неко ли ко дисци
пли на на Тргу Ћире 
Миле ки ћа у поне де
љак, 5. новем бра. 

Т. С.

Екипа ЈКП Водовода на градилишту

Зоран Мишчевић положио цвеће

Детаљ са поли го на
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САО БРА ЋАЈ НА ПОЛИ ЦИ ЈА

Опре зни је током зим е
Зима је све бли жа, а самим тим дола

зи и пери од сма ње не видљи во сти 
на путу, као и оте жа них усло ва за 

одви ја ње сао бра ћа ја. Због тога, пове ћа
на опре зност од вели ке је важно сти за 
без бед ност свих уче сни ка у сао бра ћа ју. 

– Од 1. новем бра до кра ја мар та воза
чи су оба ве зни да на сво јим вози ли ма 
посе ду ју зим ску опре му. То за нај ве ћи 
број воза ча пут нич ких вози ла зна чи да 
мора ју да има ју зим ске пне у ма ти ке, нај
ма ње дуби не шаре од чети ри мили ме
тра. Та оба ве за важи само онда када се 
на коло во зу нала зи снег, лед или поле ди
ца. За сада, ако не буде било сне га током 
новем бра нису оба ве зни, али наша пре
по ру ка је да се зим ски пне у ма ти ци ста ве 
на вре ме, иако нема сне га, јер они боље 
при ја ња ју на коло воз и зау став ни пут 
вози ла је кра ћи. Што се тиче лана ца за 
снег, они су оба ве зни само на путе ви ма 
ван насе ља, на оним мести ма где посто
ји сао бра ћај ни знак када на путу посто ји 
снег, лед или поле ди ца. У нашим усло ви
ма, то се одно си на пре во је пре ко Фру
шке горе – изја вио је начел ник Владимир 
Рољић и додао да воза чи ауто бу са и 
терет них вози ла, поред зим ске опре ме у 

свом вози лу мора ју да има ју и лопа ту. 
Поред тога, начел ник Вла ди мир Рољић 

ука зао је и на зна чај опре зно сти у сао
бра ћа ју када су у пита њу њего ви нај у гро
же ни ји уче сни ци. 

– У ово вре ме, када мрак рани је пада 

и честе су магле на путе ви ма, савет за 
воза че је да посеб ну пажњу обра те на 
пеша ке и бици кли сте, јер су они нај у гро
же ни ја кате го ри ја уче сни ка у сао бра ћа ју. 
То нам је пока зао и овај окто бар, када 
је био пове ћан број незго да у који ма су 
повре де задо би ли воза чи бици ка ла и 
пеша ци. Нај че шће је то било сво јом гре
шком, јер нису има ли све тла на бици клу 
или су се пеша ци кре та ли по коло во зу без 
рефлек ту ју ћег прслу ка ван насе ља. Тако
ђе, посто ји и одго вор ност воза ча, који 
тре ба да држе сво ја вози ла на довољ ној 
уда ље но сти од иви це коло во за, да могу 
да избег ну пеша ке и бици кли сте, као и 
све дру ге пре пре ке. У слу ча ју магле и 
дима поред коло во за, савет је да се сма
њи брзи на кре та ња – рекао је Рољић и 
посеб но ука зао на про блем изно ше ња 
бла та на коло воз. Уко ли ко се лице које 
је изне ло бла то на коло воз иден ти фи ку
је, биће при ја вље но инспек ци ји за путе
ве и одго ва ра ће за тај чин, а воза чи ма се 
саве ту је да уко ли ко виде бла то на путу, 
ради соп стве не без бед но сти и без бед но
сти оста лих уче сни ка у сао бра ћа ју, при
ла го де брзи ну кре та ња свог вози ла тим 
усло ви ма.  Н. Мило ше вић

Вла ди мир Рољић

ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ И ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

У ре ђе ње атар ских путе ва
Про те кле неде ље у ата

ри ма Кузми на и Мар ти
на ца, Град ска упра ва 

за пољо при вре ду  и зашти ту 
живот не сре ди не орга ни зо
ва ла је уре ђе ње, одно сно, 
наси па ње атар ских путе ва, 
као и изград њу отре си шта као 
пилот про је кат изме ђу ова 
два срем ско ми тро вач ка села. 
Тим пово дом, начел ник ове 
Град ске упра ве, Вла ди мир 
Насто вић, оби шао је 31. окто
бра завр ше не радо ве, зајед
но са рефе рен том за посло ве 
уре ђе ња сео ске инфра струк
ту ре Здрав ком Жив ко ви ћем 
и пред сед ни ци ма саве та 
месних зајед ни ца Кузми на и 
Мар ти на ца. 

– Град Срем ска Митро ви
ца је за ову годи ну извр шио 
оно што је пла ни рао и све 
што смо пред ви де ли. У овој 
буџет ској годи ни за сана ци ју и 
корек ци ју атар ских путе ва на 
тери то ри ји Гра да утор ше но 
је укуп но 6,5 мили о на дина ра 
од чега је један мили он обез
бе ђен од стра не Покра јин
ског секре та ри ја та за пољо
при вре ду,  а 5,5 мили о на из 
буџе та Гра да. За раз ли ку од 
прет ход них годи на, када се 
за радо ве на путе ви ма кори
стио шљу нак, овај пут је за 

ту наме ну наба вље на ризла, 
за коју се да оче ку је да ће се 
пока за ти боље. Нада мо се да 
ће то бити прак са и сле де ће 
годи не – изја вио је начел ник 
Насто вић.

Пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Кузмин, Миро слав 
Рако вић, иста као је зна чај 
ових радо ва и ука зао на то да 
ће кузмин ски пољо при вред
ни ци сада лак ше и без бед ни је 
дола зи ти до сво јих њива. 

Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Саве та месне зајед ни це Мар
тин ци, Дар ка Гаври ло ви ћа, 

од посеб ног зна ча ја за пољо
при вред ни ке, али и оста ле 
мешта не Кузми на и Мар ти на
ца је и ново фор ми ра но отре
си ште. 

– Ово су врло зна чај ни 
радо ви за наша два села, а 
посеб но тако зва но отре си
ште, које је пилот про грам у 
нашој општи ни. Оно ће пољо
при вред ни ци ма кори сти ти да 
очи сте трак тор ске гуме при
ли ком изла ска са њива и они 
на тај начин неће нано си ти 
бла то из сво јих њива на пут 
и тако угро жа ва ти без бед

ност уче сни ка у сао бра ћа ју. 
То је посеб но зна чај но зато 
што кроз наша села про ла
зи маги страл ни пут Лаћа рак
Мар тин циКузмин, и та тра са 
је јако про мет на. На атар ским 
путе ви ма тре ба увек ради
ти и то на тери то ри ји чита ве 
општи не Срем ска Митро ви ца, 
јер то је један од већих про
бле ма наших рата ра – изја
вио је Гаври ло вић, изра зив ши 
захвал ност локал ној само у
пра ви у име ста нов ни ка свог 
села. 

Н. Мило ше вић

Оби ла зак атар ског пута у Кузми ну
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Социјално осигурање сезонаца
Аген ци ја за рурал ни 

раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца је у четвр

так, 1. сеп тем бра, била дома
ћин кон фе рен ци је на којој 
је пред ста вљен  про је кат 
„Пове ћа ње при ли ка за запо
шља ва ње сезон ских рад
ни ка у пољо при вре ди“ који  
спро во ди НАЛЕД  Наци о
нал на али јан са за локал ни 
еко ном ски раз вој уз подр шку 
ГИЗа, немач ке орга ни за ци је 
за међу на род ну сарад њу. У 
окви ру про јек та је подр жан и 
овом при ли ком пред ста вљен 
Закон о појед но ста вље ном 
рад ном анга жо ва њу на сезон
ским посло ви ма. 

Уче сни ци кон фе рен ци је су 
били пред став ни ци аген ци ја 
за рурал ни раз вој, оде ље ња 
за пољо при вре ду и локал ни 
еко ном ски раз вој Срем ског 
окру га, као и пољо при вред ни
ци  посло дав ци који анга жу ју 
сезон ске рад ни ке.

Циљ овог про јек та је систем 
који омо гу ћа ва да вели ки број 
рад ни ка у пољо при вре ди, 
који тре нут но ради пот пу
но иле гал но буде при ја вљен 
и оства ри одре ђе на пра ва 
укљу чу ју ћи ту и сма ње ње 
нивоа сиве еко но ми је у овој 
обла сти.

Са радом запо чи ње и пор
тал путем којег ће се врши ти 
онлајн при ја ве и одја ве сезон
ских рад ни ка.

– На нивоу локал них само
у пра ва тре ба да се фор ми
ра ју сер ви сни цен три који ће 
бити на услу зи и посло дав ци
ма и сезон ским рад ни ци ма. 

У Срем ској Митро ви ци ће то 
бити запо сле ни у Аген ци ји 
за рурал ни раз вој. Уло га тих 
сер ви сних цен та ра је да воде 
реги стар сезон ских рад ни ка, 
да воде ста ти стич ке ана ли зе 
о сезон ским посло ви ма. Исто 
тако тре ба да буду у функ ци ји 
подр шке посло дав ци ма. Нај
ви ше они ма који нема ју ПИБ, 
то су пољо при вред на газдин
ства која анга жу ју одре ђе ни 
број сезон ских рад ни ка, као 
и за акти ва ци ју нало га на том 
пор та лу. Оно што је важно за 
све једи ни це локал них смо
у пра ва јесте да део при хо
да од поре за на дохо дак ове 
врсте анга жо ва ња пред ста
вља дирек тан при лив у буџет 
једи ни ца локал не само у пра
ве, изја вио је том при ли ком 
дирек тор Аген ци је за рурал ни 
раз вој Срем ска Митро ви ца, 
Петар Самар џић.

Закон о појед но ста вље ном 

рад ном анга жо ва њу пред
ста ви ла је Тиса Чау ше вић, 
из НАЛЕДа. Про це њу је се 
да пре ко 70.000 сезон ских 
рад ни ка ради иле гал но и 
не оства ру је ника ква пра ва, 
укљу чу ју ћи и здрав стве ну 
зашти ту у слу ча ју повре де на 
раду. 

– Закон ће омо гу ћи ти елек
трон ску при ја ву сезон ских 
рад ни ка и то на један врло 
спе ци фи чан начин. Дакле, по 
први пут ће бити могу ће при
ја ви ти рад ни ке само за оне 
дане када они раде. У  прак
си то зна чи да ако ви, реци мо, 
анга жу је те рад ни ке три дана, 
а четвр тог дана пада киша, ви 
ћете тог четвр тог дана одја ви
ти рад ни ке и неће те пла ћа ти 
поре зе и допри но се за њих, 
а када се поно во ста би ли зу
ју вре мен ске при ли ке врло 
јед но став но ћете моћи, елек
трон ски, поно во да при ја ви те 

те рад ни ке, обја сни ла је Чау
ше вић.

Спе ци фич ност је у томе да 
виси на над ни це ни на који 
начин неће ути ца ти на виси ну 
поре за и допри но са. Они су 
фик сни и рачу на ју се по рад
ни ку на један дан, неза ви сно 
од тога који дого вор су напра
ви ли посло да вац и рад ник у 
сми слу виси не днев не над
ни це. 

Међу пољо при вред ни ци ма 
који су били на кон фе рен ци ји 
је Бран ко Остић из села Ман
ђе лос, који у про из вод њи кра
ста ва ца запо шља ва сто до 
150 сезон ских рад ни ка.

– Закон је доста неде фи ни
сан у неким став ка ма. Оба ве
зу је нас, посло дав це, да пла
ћа мо без обзи ра коли ку смо 
зара ду има ли тај дан. Оста не 
ли то тако, ми нема мо испла
ти вост про из вод ње, изја вио је 
Остић.     Т.  С.

Тиса Чау ше вић Петар Самар џић Бран ко Остић

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ВЕТЕ РА НА ВОЈ НО О БА ВЕ ШТАЈ НЕ СЛУ ЖБЕ У ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ

Руси и Бело ру си у Шиду
У сре ду, 31. окто бра општи

на Шид била је дома ћин 
деле га ци ји вете ра на Вој

но о ба ве штај не слу жбе Руси је и 
Бело ру си је, који бора ве у нашој 
земљи пово дом обе ле жа ва ња 
сто го ди шњи це завр шет ка Вели
ког рата. Дома ћин деле га ци ја ма 
у Срби ји је Удру же ње вете ра ни 
вој но о ба ве штај не слу жбе Срби
је, на осно ву про јек та одо бре ног 
од стра не Мини стар ства одбра
не Репу бли ке Срби је. Један 
од дома ћи на овој деле га ци ји у 
Срби ји је и гене рал  пот пу ков ник 
Јован Мила но вић.

 Дома ћин деле га ци ја ма у Срби
ји је Удру же ње Вете ра ни вој но о
ба ве штај не слу жбе Срби је, на 
осно ву про јек та одо бре ног од 

стра не Мини стар ства одбра не 
Репу бли ке Срби је. Деле га ци ју 
вете ра на Руси је и Бело ру си је, 
при ли ком посе те Општи ни Шид, 
при мио је пред сед ник Скуп шти не 
општи не Шид Вели мир Рани са
вље вић.

– Вели ка ми је част и задо
вољ ство што сам данас при мио 
деле га ци ју вете ра на Вој но о ба
ве штај не деле га ци је Руси је и 
Бело ру си је. Један од гене ра ла је 
изра зио жељу и да нас уго сте у 
Руси ји, рекао је Рани са вље вић. 

Током борав ка на под руч
ју шид ске општи не, деле га ци ја 
је посе ти ла Спо мен ком плекс 
Срем ски фронт и Гале ри ју сли ка 
„Сава Шума но вић“.

Д. Попов
Вете ра ни и Велимир Ранисављевић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Конкурси за избор директора
Одбор ни ци локал ног 

пар ла мен та у Шиду су 
на сед ни ци одр жа ној 

у сре ду 31. окто бра, усво ји
ли допу не Одлу ке о пла та ма 
и накна ди тро шко ва функ
ци о не ри ма општи не Шид, 
а изве сти лац по овој тач ки 
днев ног реда био је начел
ник Општин ске упра ве Ром
ко Папу га. 

– Раз лог доно ше ња Одлу ке 
је то што је Општин ско веће 
усво ји ло Пра вил ник о изме
на ма и допу на ма Пра вил ни
ка о орга ни за ци ји општин ске 
упра ве,  јав ног пра во бра ни
ла штва и струч них слу жби 
Општи не Шид, којим је утвр
ђе но место заме ни ка начел
ни ка Општин ске упра ве, ина
че то место је пред ви ђе но и 
у нашем Ста ту ту и у Зако ну 
о локал ној само у пра ви. С 
обзи ром да за то место до 
сада није пред ви ђен кое фи
ци јент, а у скла ду са Зако
ном о пла та ма, пред ла же се 
да тај кое фи ци јент одре ди у 
изно су 28,25.

 Локал ни пар ла мент донео 
је Одлу ку о пре но су пра ва 
упра вља ња на водо во ду у 
Соту на ЈКП Водо вод Шид. 
Зоран Семе но вић, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 

је пово дом ове тач ке днев ног 
реда рекао:

–  Пре нос упра вља ња 
на водо во ду у Соту на ЈКП 
Водо вод, је јед на лепа вест 
за све нас. Про је кат који смо 
реа ли зо ва ли про шле годи не 
сада фина ли зу је мо. За неко
ли ко дана има ће мо отва ра
ње водо во да у При ви ној Гла
ви и Бикић Долу. Нескром но 
ћу да кажем, да смо успе ли 
за мање од годи ну дана, да 
у три села реши мо пита ње 
водо снаб де ва ња. Општи на 

Шид ће сле де ће годи не да 
реши ово пита ње у Љуби и 
Моло ви ну. До 2020. годи не 
има ће мо реше но водо снаб
де ва ње у свим насе ље ним 
мести ма у општи ни.

 Доне та је и одлу ка о спро
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. 
Скуп шти на је доне ла одлу ку 
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. Усво
јен је Изве штај о раду за 
про шлу годи ну и годи шњи 
План рада Пред школ ске 
уста но ве „Јели ца Ста ни ву
ко вић Шиља“, те Реше ња 
о име но ва њу Општин ског 
саве та роди те ља. Усво је ни 
су пред ло зи за раз ре ше ње 
и име но ва ње чла но ва Школ
ских одбо ра и доне то Реше
ње о име но ва њу Коми си је за 
доде лу сти пен ди ја. 

Д. Попов

Сед ни ца Скуп шти не

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА 

Нови начел ник Општин ске упра ве

Сед ни ца Општин ског већа 
у Шиду одр жа на је у поне
де љак, 5. новем бра, а по 

њеном завр шет ку, на кон фе рен ци
ји за меди је, пред сед ник Општи
не Шид Пре драг Вуко вић изнео је 
доне те закључ ке.

– Чла но ви Општин ског већа 
раз ма тра ли су и усво ји ли изве
шта је о реа ли за ци ји годи шњих 
про гра ма посло ва ња јав них пред
у зе ћа Јав на расве та, услу ге и 
одр жа ва ње, Стан дард, Водо вод 
и Завод за урба ни зам. Пред у зе
ћа су добро ради ла и задо вољ ни 
смо. Изве шта ји се одно се на реа
ли за ци ју про гра ма  у прет ход них 
девет месе ци – рекао је пред сед
ник Вуко вић и додао да је јед на 
од важни јих тача ка днев ног реда 
била и избор новог начел ни ка 
Општин ске упра ве.

– Општин ско веће је доне ло 
реше ње о раз ре ше њу начел ни
ка Ром ка Папу ге, као и реше ње 
о поста вља њу Боја не Мра вик на 
место начел ни ка Општин ске упра
ве. Функ ци ју начел ни ка Ром ко 
Папу га ће оба вља ти у в.д. ста ту су 
до 14. новем бра, а обра зо ва на је и 
коми си ја за избор заме ни ка начел
ни ка Општин ске упра ве. Тако ђе, 
доне та је и одлу ка о рас пи си ва
њу јав ног кон кур са за попу ња ва
ње поло жа ја заме ни ка начел ни
ка. Место заме ни ка начел ни ка 
Општин ске упра ве се уво ди да би 
се поја чао рад слу жбе. Општин ско 
веће рас пи са ло је и Јав ни позив 
за уче шће у поступ ку пред ла га ња 
кан ди да та за доде лу Децем бар ске 
награ де, а пово дом 6. децем бра, 
Дана Општи не Шид – закљу чу је 
Пре драг Вуко вић.  Д. П.

Општин ско веће је доне ло реше ње о раз ре ше њу начел ни ка Ром ка Папу ге, као и 
реше ње о поста вља њу Боја не Мра вик на место начел ни ка Општин ске упра ве

Пре драг Вуко вић на кон фе рен ци ји
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ПРО ШИ РЕ ЊЕ КОМ ПА НИ ЈЕ АРТ ЛИФТ

Добра сарад ња са
локал ном само у пра вом
Фир ма Арт лифт осно ва на је 

2011. годи не и до сада се успе
шно бави ла уград њом и одр жа

ва њем лиф то ва, а изград њом објек та 
од две хиља де ква драт них мета ра у 
Шима нов ци ма про ши ру је делат ност 
и на про из вод њу и скла па ње нових 
лиф то ва. Гра ди ли ште је 1. новем бра 
оби шао пред сед ник општи не Пећин ци 
мр Жељ ко Трбо вић, којем је том при
ли ком даље раз вој не пла но ве фир ме 
пред ста вио гене рал ни дирек тор Зоран 
Ђурић.

– При пре ма мо се да уђе мо у про цес 
модер ни за ци је лиф то ва, који на нашем 
тржи шту још није запо чет. Нови лифт 
је рела тив но лако купи ти, али напра
ви ти лифт за посто је ће ста ње зах те ва 
изра ду по наруџ би ни и то је оно што је 
нашем тржи шту нај по треб ни је, јер су 
посто је ћи лиф то ви ста ри по неко ли ко 
деце ни ја и у јако лошем ста њу. Само 
у Бео гра ду посто ји 15.000 лиф то ва 
које је тре ба заме ни ти, модер ни зо ва
ти и ускла ди ти са важе ћим про пи си
ма, а ми ћемо почет ком 2019. годи не 
бити апсо лут но спрем ни за наступ на 
тржи шту. Ових две хиља де ква дра
та ново и згра ђе ног објек та обу хва ти ће 
про из вод ни, кан це ла риј ски и изло жбе
ни про стор, а пла ни ра мо и веле про да
ју ком по не на та за све фир ме у Срби ји 
које се баве уград њом и одр жа ва њем 
лиф то ва – испри чао нам је Ђурић.

Арт лифт у овом тре нут ку упо шља ва 

22 рад ни ка, а за про из вод њу ће бити 
потреб но још 20 до 25 нових рад ни ка. 
Пре ма Ђури ће вим речи ма, Арт лифт 
се пре све га осла ња на локал ну рад
ну сна гу.

– Упра во сам раз го ва рао са пред
сед ни ком да смо спрем ни да уђе мо 

у сарад њу са пећи нач ком тех нич ком 
шко лом у при ла го ђа ва њу обра зов них 
про фи ла нашим потре ба ма, као и да 
смо спрем ни да орга ни зу је мо прак су 

за уче ни ке и да им по завр шет ку шко
ло ва ња обез бе ди мо запо сле ње – изја
вио је Ђурић.

Пред сед ник Трбо вић је нагла сио да 
је пећи нач ка општи на један од пио ни
ра дуал ног обра зо ва ња у Срби ји и да 
јој је циљ да децу шко лу је у скла ду са 
потре ба ма при вре де.

– У нашој општи ни је, захва љу ју ћи 
убр за ном при вред ном раз во ју, све га 
786 неза по сле них лица на еви ден ци
ји Наци о нал не слу жбе за запо шља ва
ње, али је ства ран број људи који тра
же запо сле ње знат но мањи. Зато већ 
неко ли ко годи на интен зив но ради мо 
на томе да децу шко лу је мо за потре бе 
ком па ни ја које овде послу ју, како би по 
завр ше ном шко ло ва њу одмах доби ла 
посао, јер нам је циљ да обез бе ди мо 
посао сва ком нашем ста нов ни ку који 
жели да ради – рекао је први човек 
пећи нач ке општи не.

Ђурић је локал ну адми ни стра ци
ју оце нио као при ја тељ ски настро је ну 
пре ма при вред ни ци ма.

– Сара ђу је мо дуги низ годи на, изла
зи мо јед ни дру ги ма у сусрет и то је 
за сва ку похва лу. Нај вред ни ја ствар 
у општи ни Пећин ци је то што може те 
у датом тре нут ку да позо ве те нај ви
ше руко во ди о це да вам помог ну, не у 
зао би ла же њу про це ду ре, већ у про
на ла же њу нај кра ћег пута за реше ње 
про бле ма, а то је одли чан основ за 
дуго го ди шњу сарад њу – каже Ђурић.

У нашој општи ни је, 
захва љу ју ћи убр за ном 

при вред ном
раз во ју, све га 786 

неза по сле них лица
на еви ден ци ји

Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње, али 
је ства ран број људи 
који тра же запо сле ње 
знат но мањи, рекао је 

Жељко Трбовић

Зоран Ђурић и Жељ ко Трбо вић



20 7. NOVEMBAR 2018.  M NOVINE СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ

ЕКОЛОГИЈА

Пошумљавање путних појасева

И поред одлич них усло ва 
за раз вој мно гих шум
ских врста дрве та, Вој

во ди на је нај ма ње пошу мље
на, а тиме и нај у гро же ни ја 
реги ја у Евро пи. Укуп на повр
ши на шума и шум ског земљи
шта у Покра ји ни изно си пре ко 
175 хиља да хек та ра, а ЈП 
Вој во ди на шуме газду је на 
већи ни. Рас по ред шума је 
изра зи то непо во љан, јер се 
на шест скон цен три са них 
повр ши на  Фру шка гора, 
Поса вље, Дели блат ска 
пешча ра, Вршач ке пла ни не, 
Субо тич ка пешча ра, ужи 
појас уз Дунав и Тису, нала зи 
пре ко 90 одсто свих шума Вој
во ди не, а пре о ста лих 10 
одсто је раз ба ца но на про сто
ру повр ши не од око два мили
о на хек та ра. 

У све га пет општи на (Бео
чин, Ириг, Пећин ци, Шид и 
Ковин) пошу мље ност је пре ко 
15 одсто. У свим оста лим вој
во ђан ским општи на ма пошу
мље ност се кре ће изме ђу 
један и 15 одсто. Нај ви ше 
зеле ни ла и шума има у Сре
му, док је у Бана ту ста ње нај
кри тич ни је.

Пре ко пет и по мили о на 
дина ра издво је но је за пошу
мља ва ње пут них поја се ва у 
општи ни Ста ра Пазо ва захва
љу ју ћи Мини стар ству зашти

те живот не сре ди не и локал
не само у пра ве. 

Мини стар зашти те живот не 
сре ди не Горан Три ван и пред
став ни ци 12 гра до ва и општи
на у Срби ји, међу који ма је и 
општи на Ста ра Пазо ва, пот пи
са ли су кра јем окто бра уго во
ре о доде ли 40 мили о на дина
ра из Зеле ног фон да за пошу
мља ва ње. Поред Ста ре Пазо
ве, сред ства су доде ље на и 
општи на ма Поже га, Бела 
Црква, Доље вац, Голу бац, 
Куче во, Рашка, Пирот, Шабац, 
Кикин да, Кра ље во и бео град
ској општи ни Пали лу ла.

Мини стар зашти те живот не 
сре ди не Горан Три ван иста као 
је да је пошу мља ва ње један 
од глав них сту бо ва поли ти ке 
коју води ресор но мини стар
ство и један од начи на убла

жа ва ња кли мат ских про ме на. 
Три ван је навео да је ове годи
не за пошу мља ва ње опре де
ље но укуп но 70 мили о на 
дина ра, од чега је 40 мили о на 
дина ра доде ље но локал ним 
само у пра ва ма чији су про јек ти 
испу ни ли усло ве на јав ном 
кон кур су.

– Ово је при ли ка да нам 
живот на сре ди на буде боља и 
да локал не само у пра ве памет
но утро ше 40 мили о на дина ра, 
уз струч ни над зор факул те та и 
инсти ту та који се баве тиме. 
Нема важни јег посла од пошу
мља ва ња за будућ ност наше 
деце и ми неће мо ста ти на 
ово ме. Тек запо чи ње мо ову 
при чу, нагла сио је Три ван.

До кра ја годи не на девет 
пут них поја се ва биће заса ђе
не сад ни це топо ле, хра ста, 

бре зе, јаво ра, јаре би ке и кру
ши не, за шта је рео сор но 
мини стар ство обез бе ди ло 
пре ко чети ри и по мили о на 
дина ра, док је општи на Ста ра 
Пазо ва издво ји ла тач но мили
он дина ра, иста кла је начел ни
ца Оде ље ња за кому нал не 
делат но сти у општи ни Ста ра 
Пазо ва Зори ца Јан чић.

– Пут ни прав ци који су обу
хва ће ни про јек том су Ста ра 
Пазо ва  Нови Кар лов ци, Ста
ра Пазо ва  Ста ри Банов ци, 
Ста ра Пазо ва  Вој ка, Вој ка  
Крње шев ци, Вој ка  Нова 
Пазо ва, Нова Пазо ва  Ста ри 
Банов ци, Ста ри Бна ов ци – 
Беле гиш, Беле гиш  Сур дук и 
Сур дук – Слан ка мен, исти че 
Зори ца Јан чић. 

Над ле жни исти чу да ће у 
наред ном пери о ду ради ти на 
пошу мља ва њу оста лих дело
ва, пре све га уну тар насе ља. 
Нај ве ћи део повр ши на под 
шума ма у овом делу Сре ма у 
вла сни штву је ста ро па зо вач
ког Ловач ког дру штва које је 
сво је актив но сти усме ри ло на 
пошу мља ва ње. 

Сад ња поме ну тог дрве ћа 
оче ку је се до кра ја ове годи
не, а доби је на сред ства биће 
усме ре на на сад ни мате ри јал, 
при пре му земљи шта, ископ 
јама и саму сад њу.

С. Стан ко вић

Пут ни прав ци који су обу хва ће ни про јек том су Ста ра Пазо ва - Нови Кар лов ци, Ста-
ра Пазо ва - Ста ри Банов ци, Ста ра Пазо ва - Вој ка, Вој ка - Крње шев ци, Вој ка - Нова 
Пазо ва, Нова Пазо ва - Ста ри Банов ци, Ста ри Бна ов ци – Беле гиш, Беле гиш - Сур дук 
и Сур дук – Слан ка мен, исти че Зори ца Јан чић

Зори ца Јан чић

Горан Три ван



217. NOVEMBAR 2018.  M NOVINE

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. 

ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ
НАЦИ О НАЛ НИХ МАЊИ НА

Нај ви ше гла со ва
за Мати цу Сло вач ку

Пре ма пре ли ми нар ним резул та ти ма 
доби је ним од избор ног шта ба листе 
Мати ца Сло вач ка у Срби ји, када је у 
пита њу гла са ње за чла но ве Саве та 
сло вач ке наци о нал не мањи не, та 
листа је осво ји ла нај ви ше гла со ва, 
укуп но 1.682. На дру гом месту по осво
је ним гла со ви ма је Избор на листа Хеј, 
Сло ва ци! – Михал Балаж са 326 гла со
ва, на тре ћем месту је Избор на листа 
Сло ва ци напред! – Павел Суро ви са 
66 гла со ва и на послед њем Избор на 
листа Лига Сло ва ка Вој во ди не са 
осво је на 22 гла са. 

Тако ђе, незва нич но сазна је мо да је, 
када су у пита њу избо ри за чла но ве 
Саве та ром ске наци о нал не мањи не, 
нај ви ше гла со ва у ста ро па зо вач кој 
општи ни осво ји ла Избор на листа Све
е вроп ски ром ски покрет, за коју је гла
са ло 467 Рома, Избор на листа Респект 
за Роме – Вла дан Ста но је вић је осво
ји ла седам гла со ва, а по један глас су 
доби ле листе Савез дру шта ва Рома 
Репу бли ке Срби је – Сло жно и зајед но 
за боље сутра Рома и Ује ди ње на пар
ти ја Рома. 

Пре ма доби је ним пода ци ма, ове 
избо ре карак те ри ше изла зност од пре
ко 65 одсто. У рад ном телу за спро во
ђе ње избо ра општи не Ста ра Пазо ва 
сазна је мо да су избо ри про шли без 
већих непра вил но сти. Након што 
Репу блич ка избор на коми си ја обја ви 
резул та те у Слу жбе ном гла сни ку, саве
ти у року од 20 дана мора ју да се кон
сти ту и шу и фор ми ра ју орга не. Сва ки 
савет има пред сед ни ка, извр шни 
одбор и одбо ре за чети ри кључ не 
обла сти у који ма саве ти и има ју над ле
жно сти  обра зо ва ње, кул ту ру, оба ве
шта ва ње и слу жбе ну упо тре бу јези ка и 
писма. М. Л.

ПОЗО РИ ШТЕ

Пре ми је ра пред ста ве 
Тамо дале ко

Позо ри шна пред ста ва Тамо дале ко, 
по моти ви ма дра ме Вла ди ми ра Хур ба
на Мили ца Нико лић, рађе на у сарад
њи срем ско ми тро вач ког 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“, пре ми јер но је оди гра на пред 
ста ро па зо вач ком публи ком у Позо ри
шној сали у Ста рој Пазо ви. Комад је 
оди гран пово дом обе ле жа ва ња сто го
ди шњи це Вели ког рата. Пре вод, адап
та ци ју, режи ју и сце но гра фи ју пот пи су
је Миро слав Бен ка, за кости мо гра фи ју 
је био заду жен Борис Чак ши ран, а 
вајар ске радо ве извео је Миро слав 
Цви је тић. У пред ста ви игра ју: Алек сан
дер Бако, Јеле на Јан ко вић, Хеле на 
Лазић, Вла ди мир Бала шћак, Нико ла 
Јано ше вић, Игор Пискла, Јован Миље
вић, Зден ко Кожик, Татја на Бабин ка и 
Теа Јашо.  

Пред ста ва је пре ми је ру дожи ве ла у 
Срем ској Митро ви ци кра јем окто бра, а 
у Ста рој Пазо ви је изве де на у окви ру 
49. Смо тре сло вач ког ама тер ског позо
ри шног ства ра ла штва Позо ри шне 
лово ри ке која се одр жа ла од 27. окто
бра до 2. новем бра.

С.С.

ЛОКАЛ НА САМО У ПРА ВА

Огрев за избе гли це
Поро ди це са избе глич ким ста ту сом 

или ста ту сом интер но расе ље них 
лица, њих 25, које има ју бора ви ште на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва 
током пред сто је ће зиме доби ће јед но
крат ну мате ри јал ну помоћ у виду 
огрев ног дрве та. Укуп ни при хо ди поро
ди ца не могу бити већи од 24.601 
динар што је и један од глав них пред
у сло ва за оства ри ва ње пра ва на ову 
врсту помо ћи. Позив је отво рен до 16. 
новем бра, а детаљ ни је инфор ма ци је о 
потреб ној доку мен та ци ји за при ја вљи
ва ње могу се про на ћи на зва нич ној 
веб стра ни ци општи не Ста ра Пазо ва. 

С.С.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Пре вен тив ни
пре гле ди

У току акци је Мини стар ства здра вља 
19.792 гра ђа на је оба ви ло бес плат ни 
пре вен тив ни пре глед у некој од сто 
здрав стве них уста но ва широм Срби је, 
саоп шти ло је то мини стар ство, а пре
но си Тан југ. Акци ја је спро ве де на и у 
Дому здра вља „Др Јован Јова но вић 
Змај“ у Ста рој Пазо ви, где је пре гле да
но 122 људи и извр ше но 284 услу ге. 
Бес плат ни ултра зву ч ни пре глед дој ки 
ура ди ло је 54, а мамо граф ски пре глед 
30 жена, док је лабо ра то риј ски налаз 
холе сте ро ла и три гли це ри да ура ди ло 
по 100 паци је на та. Из ресор ног мини
стар ства пору чу ју да вели ко инте ре со
ва ње и масо ван одзив потвр ђу ју да је 
јав на свест о зна ча ју пре вен ци је као 
осно ве очу ва ња здра вља више стру ко 
пора сла у нашем дру штву. И. П.

ПЕЋИНЦИ

Чеп за хен ди кеп

У окви ру акци је Чеп за хен ди кеп, у 
којој општи на Пећин ци уче ству је већ 
неко ли ко годи на, 29. окто бра су пре да те 
нове коли чи не чепо ва од петамба ла же, 
чијом про да јом се обез бе ђу ју сред ства 
за купо ви ну орто пед ских пома га ла за 
пара пле ги ча ре.

Ово га пута при ку пље но је 250 кило
гра ма чепо ва, а како је рекао Зоран Мар
ти нов, пред сед ник удру же ња Чеп за хен
ди кеп, акци ји се до сада при кљу чи ло 70 
локал них само у пра ва у Срби ји, али је 
општи на Пећин ци и даље у самом врху 
по коли чи ни при ку пље них чепо ва.

Сви чепо ви при ку пље ни на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не се пре испо ру ке 
саби ра ју у пећи нач ком Црве ном крсту. 
Пре ма речи ма секре та ра ове орга ни за
ци је Гор да не Коње вић, акци ја је већ уве
ли ко зажи ве ла у Пећин ци ма и чепо ви 
редов но сти жу из локал не само у пра ве, 
пред у зе ћа, јав них и обра зов них уста но ва 
и удру же ња гра ђа на, а нај ве ће коли чи не 
при ку пља ју пред у зе ће Луки комерц и 
Пред школ ска уста но ва „Вла да Обра до
вић Каме ни‟.

ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР ДРА ГАН 
ФУН ДУК“

Ура ђе но 86 пре гле да

У окви ру акци је бес плат них пре гле да 
коју је покре ну ло Мини стар ство здра
вља, у пећи нач ком Дому здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“ паци јен ти са тери то ри је 
општи не Пећин ци у неде љу су били у 
при ли ци да оба ве ултра звук абдо ме на и 
дој ки, као и да про ве ре ниво холе сте ро
ла и три гли це ри да у крви.

Како је рекла дирек то ри ца пећи нач ког 
Дома здра вља Дубрав ка Цвет ко вић 
Мићић, одзив паци је на та је био вео ма 
добар и акци ја очи глед но пости же свој 
циљ, а то је поди за ње све сти о зна ча ју 
пре вен ци је и редов них пре гле да који 
пру жа ју могућ ност да се здрав стве ни 
про бле ми откри ју на вре ме.

Током акци је бес плат них пре гле да у 
неде љу су 32 паци јен та ура ди ла ултра
звук абдо ме на, 14 паци јент ки ња ултра
звук дој ки, док је 40 паци је на та про ве ри
ло ниво холе сте ро ла и три гли це ри да у 
крви.
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АРТЕ СКИ БУНА РИ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Није то ресурс - већ бла го 
које тре ба чува ти
Срем ска Митр о ви ца је 

позна та по вели ком 
бро ју арте ских буна

ра, одно сно чесми. Оне 
пред ста вља ју сво је вр стан 
украс у кра ју, а лети им се 
обра ду је те као ста ром при
ја те љу при поврат ку из шет
ње или носе ћи тешке кесе 
пуне намир ни ца. 

По бро ју арте ских чесми 
пред ња чи мо у Срби ји. У 
самом град ском насе љу 
их има 19, док је укуп но на 
тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца иден ти фи ко ва
но 69 арте ских буна ра када 
је 2004. годи не Дирек ци ја 
за изград њу гра да нару чи ла 
да се ура ди ката стар јав них 
чесми и буна ра. То је ура
ђе но из раз ло га што се они 
кори сте као алтер на тив но 
водо снаб де ва ње, наро чи
то у слу ча је ви ма  искљу че
ња водо вод ног систе ма и 
неких ван ред них ситу а ци ја, 
те самим тим мора ју да буду 
укљу че ни у мони то ринг. 
Рав но мер но су рас про стра
ње ни  у рав ни чар ском делу, 
док их у фру шко гор ју нема. 
Нала зе се на дуби ни изме ђу 
150 и 260 мета ра, одно сно 

на око 70 мета ра у мачван
ском делу. 

О овој теми раз го ва ра
ли смо са дипло ми ра ним 
инже ње ром хидро ге о ло ги је, 
Весном Вла ди са вље вић из 
ЈКП Водо вод, чији је посао 
истра жи ва ње под зем них 
вода. Она каже да су буна ри 
буше ни неплан ски, седам
де се тих годи на про шлог 
века, док је тај про цес сво ју 
екс пло зи ју дожи вео оса мде
се тих и деве де се тих годи на. 

– Дуби ном су захва ће
не чети ри хидро ге о ло шке 
зоне и тач но по ква ли те ту 
и тем пе ра ту ри воде зна
мо у коју се хидро ге о ло шку 
зону ушло. Дуби ном буше
ња пове ћа ва се тем пе ра ту
ра што гово ри о посто ја њу 
гео тер мал ног ради јен та. У 
Ноћа ју има буна ра са водом 
тем пе ра ту ре пре ко 25 сте
пе ни. Овде смо буше ћи 
бунар на дуби ни пре ко 400 
мета ра доби ли воду којом 

се снаб де ва наш базен. 
То онда више нису арте
ски буна ри, већ буна ри за 
екс пло а та ци ју, али сви они 
захва та ју воду из тог нашег 
под зе мља, каже Вла ди са
вље вић.

Вода се обна вља спо ри је 
него што исти че и мора мо 
бити све сни чиње ни це да  
није неи срп ни ресурс. Поред 
тога што оти че у недо глед, 
пуне се и кана ли за ци о ни 
систе ми, што може ство ри ти 
про блем дру ге врсте. Због 
тога су неке чесме при гу ше
не, како би се исти ца ње све
ло на мини мум, као што је 
слу чај са чесмом код Дома 
вој ске. Неким буна ри ма се 
сма њи ла изда шност ста ре
њем, док посто ји и ситу а ци ја 
да се копа њем нових буна ра 
сма њу је изда шност посто је
ћих. 

Упра во кон тро лом коју 
врши Покра јин ски секре
та ри јат за ене р ге ти ку не 
дозво ља ва се пре оп те ре ће
ње и пре ек спло а та ци ја поје
ди них хидр о ге о ло шких зона. 
Пра те се резер ве под зем них 
вода, уз оба ве зу кон тро ли
са ња тем пе ра ту ре и изда

Весна Вла ди са вље вић Нико ла Кали нић

Арте ска чесма код Спорт ског цен тра
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шно сти на месеч ном нивоу. 
– Резер ве под зем них вода 

се пра те на осно ву оти ца
ња, изда шно сти. Ура ђе ни 
су ела бо ра ти о резе р ва ма 
под зем них вода, тако да се 
на осно ву мони то рин га и 
пра ће ња изда шно сти пра те 
и резер ве. Ти ела бо ра ти се 
ове ра ва ју пред коми си јом у 
Покра јин ском секре та ри ја
ту за енер ге ти ку. Сви наши 
буна ри има ју довољ не коли
чи не под зем них вода, али то 
све, као ресурс, мора да се 
чува, јер ни сами не зна мо 
за коли ко годи на те резер ве 
могу да се истр о ше, обја
шња ва Вла ди са вље вић.

Вода се на вели кој дуби ни 
нала зи изме ђу два непро пу
сна сло ја, који не дозво ља
ва ју про дор неке дру ге воде 
до те изда ни. На тај начин 
је зашти ће на од зага ђе ња 
као и од повр шин ских ути
ца ја. Све воде које дола зе 
са вели ких дуби на има ју у 
свом саста ву раз не мине
ра ле: гво жђе, ман ган, амо
ни јум јод који ути чу на укус 
и мирис, чему смо све до ци 
при ли ком посе те бања ма и 
спа цен три ма, где упра во та 
вода због чијих се свој ста
ва одла зи има спе ци фи чан, 
поне кад и неу го дан мирис.  
У слу ча ју кон зу ми ра ња воде 
са арте ских буна ра, која је 
мање твр до ће од попу лар
не чесмо ва че, самим тим и 
пит ки ја, бит но је да ти мине
ра ли буду у одре ђе ној кон
цен тра ци ји и да не пре ла зе 
дозво ље ну вред ност. Амо
ни јак, на при мер, у арте ским 
буна ри ма је при род на поја

ва услед гео ло шког поре кла 
наших под зем них вода, али 
он с дру ге није поже љан  у 
плит ким вода ма, јер ука зу је 
на орган ско зага ђе ње, због 
при су ства ста ја, тре ти ра ња 
хеми ка ли ја ма и слич но.

– По Пра вил ни ку о узор ко
ва њу и хиги јен ској исправ
но сти воде, све арте ске 
чесме су покри ве не ана ли
за ма. Ана ли зе су прво под 
оком сани тар не инспек ци је, 
јер они виде све ана ли зе 
пре но што стиг ну у Водо
вод, тако да ништа не може 
да про мак не  нити да се 
зата шка било каква непра
вил ност. На овој лока ци ји, у 
Сре му и Мачви, повре ме но 
неку чесму мора мо да про
гла си мо неис прав ном, али 
нема мо кри тич не објек те, у 
пита њу су само мала одсту
па ња, каже Вла ди са вље
вић. 

Нико ла Кали нић, лекар 
спе ци ја ли ста хиги је не из 
Заво да за јав но здра вље се 
сла же да гене рал но на овој 
хидро ге о ло шкој лока ци ји 
нема мо про блем са ква ли
те том воде. 

  - Физич ко хемиј ске карак
те ри сти ке, у које спа да ју 
боја, мут но ћа, укус, мирис, 
тем пе ра ту ра, нису зна чај
не за здра вље потро ша ча, 
али опре де љу ју људе да 
пију одре ђе ну воду. Тре ба
ло би више пове сти рачу на 
о томе да први ути сак када 
се при ђе чесми буде при ја
тан, да се објек ти одр жа ва ју, 
не баца сме ће око ло, као и о 
при сту пу кућ них љуби ма ца, 
каже др Кали нић. Т. С. 

Тре нут но неис прав на чесма у Ули ци Нови шор

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Архе о ло шко 
бла го Срби је
У Зави чај ном музе ју 

Рума, 1. и 2. новем
бра, пре да ва ња на 

тему Архе о ло шко бла го 
Срби је, одр жа ла је архе о
ло шки ња Алек сан дра Јова
но вић. Реч је о два пре да
ва ња: прво је Рим, Срби ја 
и рано хри шћан ство, чија 
је тема наста нак хри шћан
ства, однос Рим ског цар ства 
пре ма новој рели ги ји и о 
рано хри шћан ским нала зи ма 
у Срби ји, а дру го је Рим ски 
цар ски гра до ви у Срби ји, 
које се одно си ло на гра до ве 
и њихо ве рано хри шћан ске 
аспек те.

 – Архе о ло шко бла го 
Срби је је заи ста огром но, 
мислим да би нам мно ги из 
ино стран ства поза ви де ли. 
Они дола зе код нас, чак из 
Аустра ли је и сара ђу ју на 
иско па ва њи ма у Срем ској 
Митро ви ци, тако да заи ста 
има мно го тога  да се ура
ди. На при мер, истра жи ва чи 
у Вими на ци ју му кажу, да је 
тек можда дватри про цен та 
овог лока ли те та истра же
но и да има мате ри ја ла за 

још 300 годи на истра жи ва
ња, тако да заи ста има мо 
вели ко архе о ло шко бла го. 
Гово рим о рано хри шћан
ским нала зи ма, мора ли смо 
да сузи мо то огром но бла го 
на један одре ђе ни пери од, 
јер ина че би о томе могли 
дани ма да при ча мо – рекла 
је за наше нови не Алек сан
дра Јова но вић. Она дода
је да има заи ста изу зет них 
тра го ва рано хри шћан ства 
на нашем про сто ру. 

– Ми обич но сма тра мо 
хри шћан ство када су Сло
ве ни дошли, када су поче ле 
да се гра де цркве, када су 

се поја ви ли Нема њи ћи, али 
и пре но што су дошли Сло
ве ни, овде је већ посто ја ло 
хри шћан ство и има заи ста 
лепих тра го ва, и гроб ни ца 
и наки та, па сам желе ла да 
се упо зна мо са тим делом 
исто ри је нашег про сто ра – 
каже Алек сан дра.

Алек сан дра Јова но вић је 
из Заје ча ра, а ради ла је и на 
иско па ва њи ма са аме рич
ким архе о ло зи ма, у Јор да ну.

С. Џ.

Румља ни на пре да ва њу

БИБИ ЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

Пре да ва ње
Мом чи ла Митро ви ћа

Пово дом сто го ди шњи це 
од завр шет ка Првог свет ског 
рата, митро вач ка библи о те
ка „Гли го ри је Воза ро вић“ у 
сарад њи са Град ским одбо
ром СУБ НОРа орга ни зо
ва ла је пре да ва ње на тему 
Срп ска оба ве штај на слу жба 
у Сре му у пери о ду од 1907. 

до 1918. годи не. 
О срп ској оба ве штај ној 

слу жби у овом пери о ду при
сут ни ма је гово рио Мом чи
ло Митро вић, а пре да ва ње 
је заин те ре со ва ло вели ки 
број Митров ча на, о чему је 
све до чи ла и пуна чита о ни ца 
библи о те ке.  Н. М. 
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ЈКП САВА ПЕЋИНЦИ

Саве сни кори сни ци
гре ју непла ти ше
Јав но кому нал но пред у зе ће Сава 

у Пећин ци ма, спрем но је доче ка
ло греј ну сезо ну, а пре ма речи ма 

дирек то ра Жељ ка Мили ће ви ћа, захва
љу ју ћи ква ли тет но ура ђе ном ремон
ту током лета, снаб де ва ње кори сни
ка топлот ном енер ги јом из пећи нач ке 
топла не одви ја се без про бле ма.

– Како бисмо свим нашим потро ша
чи ма обез бе ди ли што ква ли тет ни је гре
ја ње, тру ди мо се да побољ ша мо наше 
услу ге. Тако смо про шле годи не наба
ви ли нови котао за топла ну у Пећин
ци ма, а овог лета заме ни ли смо дело
ве топло во да на који ма је дошло до 
цуре ња цеви код Поли циј ске ста ни це у 
Пећин ци ма и стам бе не згра де у ули ци 
Јове Негу ше ви ћа 8. Тако ђе, овог лета 
ура ди ли смо ком плет ну рекон струк ци ју 
дим ња ка топла не, редов но одр жа ва мо 
под ста ни це и саму топла ну, а потро ша
чи су има ли вре ме на да попра ве кућ
не инста ла ци је у дого во ре ном пери о
ду. Наше пред у зе ће је чак помо гло да 
се откло ни један већи квар на кућ ним 
инста ла ци ја ма стам бе не згра де у ули
ци Јове Негу ше ви ћа 6, како се не би 
поно ви ла ситу а ци ја од про шле годи не, 
када су потро ша чи у овој згра ди оста ли 
без гре ја ња због ква ра на кућ ним инста
ла ци ја ма – рекао је Мили ће вић и додао 
да се од почет ка сезо не гре је у скла ду 
са спољ ним тем пе ра ту ра ма, као и да 
висо ке днев не тем пе ра ту ре иду на руку 

како потро ша чи ма због нижих рачу на за 
утро ше ни део топлот не енер ги је, тако и 
ЈКП Сави због мањег утро шка гаса.

Мили ће вић је, тим пово дом, упу тио 
апел потро ша чи ма да редов но пла ћа ју 
рачу не, јер тако допри но се ква ли тет ни
јем и јеф ти ни јем гре ја њу.

– Тру ди мо се да иза ђе мо у сусрет 
свим нашим кори сни ци ма, али они 
мора ју бити све сни да уко ли ко не пла
ћа ју рачу не ште те како потро ша чи ма 
који редов но изми ру ју оба ве зе тако 
и нама. Ми смо отво ре ни и спрем ни 

да им помог не мо, пру жа мо могућ ност 
репро гра ма као и прет ход них годи на, 
али крај ња мера је уту же ње, што смо 
већ учи ни ли са шест непла ти ша. Ми не 
може мо да дозво ли мо да се непла ти ше 
гре ју на рачун потро ша ча који редов но 
изми ру ју сво је оба ве зе – нагла сио је 
Мили ће вић.

Кори сни ци даљин ског систе ма гре ја
ња све инфор ма ци је могу доби ти путем 
теле фо на ЈКП Саве, 022/436510, а у 
слу ча ју ква ро ва дужни су да их при ја ве 
на исти број теле фо на.

Жељ ко Мили ће вић

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ

Да се Дра га нин глас поно во чује
У петак, 2. новем бра 

су у Кул тур ном цен
тру Пећин ци, уче ни

ци Сред ње тех нич ке шко ле 
„Милен ко Вер кић Неша“, 
чла но ви Дру штва за него
ва ње народ не тра ди ци је 
Пећин ци и глум ци пећи
нач ког Позо ри шта мла дих 
ама те ра игра ли, пева ли, 
реци то ва ли и глу ми ли за 
пет на е сто го ди шњу Дра га ну 
Антић из Јако ва са жељом 
да се њен глас поно во чује 
у сали Кул тур ног цен тра. 
Дирек тор ове уста но ве 
Јован Девр ња рекао је да се 
Кул тур ни цен тар увек радо 
ода зи ва ова квим хума ни
тар ним вече ри ма и да пру
жа сву нео п ход ну логи стич ку 
подр шку, посеб но када је у 
пита њу Дра га на Антић, која 
је у пећи нач кој сали насту

па ла више пута зајед но са 
пећи нач ким фол кло ра ши ма.

Иде ја за хума ни тар ни 
кон церт поте кла је од пећи
нач ких сред њо шко ла ца и 
њихо вих настав ни ка, а како 
је рекла Биља на Јован чић, 
настав ник еко ном ске гру пе 
пред ме та и један од орга ни
за то ра, деца су се вео ма пре
да но при пре ма ла за наступ, 
који је овај пут из хума них 
раз ло га.

Чла но ви ДННТ Пећин ци, 
са који ма је Дра га на Антић 
често насту па ла широм 
земље, радо су се ода зва
ли хума ни тар ној вече ри, а 
пре ма речи ма Зори це Тој
чић руко во ди о ца пећи нач ког 
ансам бла, и сами су уче ство
ва ли у број ним акци ја ма за 
при ку пља ње сред ста ва за 
лече ње њихо ве дру га ри це.

Детаљ са насту па
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА СРЕМ СКЕ 
МИТРО ВИ ЦЕ

Про сла вљен 
десе ти рођен дан

У Гале ри ји „Лазар Воза
ре вић“ у Срем ској 
Митро ви ци про шле 

сре де, 31. окто бра, упри ли
чен је све ча ни кок тел пово
дом про сла ве десет годи на 
посто ја ња Тури стич ке орга
ни за ци је Срем ска Митро
ви ца. Њен основ ни циљ је 
про мо ци ја свих тури стич ких 
потен ци ја ла и бога тог кул
тур ноисто риј ског насле ђа 
гра да. 

– Деце ни ја је про шла, 
десет годи на рада Тури
стич ке орга ни за ци је која 
беле жи видан помак 
напред, не само што се 
тиче наше делат но сти него 
уоп ште све сти дру штва и 
схва та њу тури зма као јед
не зна чај не при вред не гра
не у раз во ју самог гра да. 
Наши пла но ви за убу ду ће 
су веза ни за пла но ве гра
да и урба ни стич ке пла но ве, 
подр шку гра да, раз вој урба
ни стич ких усло ва, али исто 
тако оче ку је мо и да се наши 
сме штај ни капа ци те ти знат
но про ши ре, јер ако задр
жи мо дуже тури сте у нашем 
гра ду онда ћемо има ти осе
тан бољи так живо та нас  
гра ђа на, изја ви ла је дирек

тор ка Све тла на Сабо. 
Испред локал не само у

пра ве заме ник начел ни ка 
Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и обра зо ва ње Зоран 
Мишче вић се захва лио 
Тури стич кој орга ни за ци
ји Срем ска Митро ви ца на 
њеном допри но су у сми слу 
јасног пози ци о ни ра ња Гра
да Срем ске Митро ви це на 
тури стич кој мапи Срби је.

Поред про јек ци је крат
ког фил ма о почет ку рада 
и успо ну ове уста но ве, на 
све ча ном кок те лу је упри
ли че но и еле гант но послу
же ње у сим бо ли стич ком 
мани ру. 

–  Сла вље ни ци Тури стич
кој орга ни за ци ји жели мо 
да њене годи не буду лепе 
и слат ке као кола чи, али и 
пит ке, зре ли је и боље као 
вино, рекла је Све тла на 
Сабо.

Про фе сор ка вио ли не, 
Љуби ца Јова но вић и Ива
на Миро са вље вић, про
фе сор ка гита ре су допри
не ле умет нич ком уго ђа ју, 
разно вр сним репер то а ром, 
од кла сич не музи ке, пре ко 
џеза, до филм ске музи ке. 

 Т. С.

Све тла на Сабо: Промоција културно - историјског наслеђа

– С обзи ром да посто ји 
могућ ност лече ња у Пари зу, 
као и да је у пита њу вели ка 
сво та нов ца, ми смо се одмах 
анга жо ва ли на при ку пља њу 
дона ци ја. Пре две неде ље 
игра ли смо за Дра га ну у Кнез 
Михај ло вој, а само на нашим 
про ба ма успе ли смо да саку
пи мо 40 хиља да дина ра, које 
смо одмах упла ти ли на Дра
га нин рачун. За одла зак на 
лече ње потреб но је саку пи
ти 200 хиља да евра и дра го 
ми је да могу да кажем да је, 
захва љу ју ћи људи ма добре 
воље, саку пље но бли зу те 
сво те и да је пут сада изве
стан. Дра го нам је да смо 
виде ли пуну салу и захвал
ни смо свим људи ма који 
су дошли и подр жа ли нас, 
јер само зајед но може мо да 
помог не мо Дра га ни – изја ви
ла је Тој чић.

Вече посве ће но Дра га ни 
отво ри ли су пећи нач ки фол
кло ра ши са коре о гра фи јом 
Игре и песме из Сре ма, да 
би се затим на сце ни ређа ли 

тален то ва ни уче ни ци СТШ 
„Милен ко Вер кић Неша“: 
реци та то ри Мина Миф та ри и 
Нико ли на Нико лић, вокал ни 
соли сти Ана ста си ја Мак сић, 
Јова на Ловрић и Алек сан дра 
Чавић, гита ри сти Ката ри на 
Јојић и Еми ли ја Баста јић и 
мла ди глум ци ове шко ле који 
су изве ли пред ста ву Да, да, 
да рађе ну по моти ви ма из 
фил ма Лаја ње на зве зде.

Хума ни тар ној вече ри при
кљу чи ли су се и чла но ви 
пећи нач ког Позо ри шта мла
дих ама те ра, који су изве ли 
каба ре Чујеш секо, рађен 
по ори ги нал ним тек сто ви ма 
Душка Радо ви ћа.

Број на публи ка, орга ни за
то ри и уче сни ци су у пећи
нач ком Кул тур ном цен тру, 
купо ви ном кара та и добро
вољ ним при ло зи ма саку пи
ли 98.570 дина ра, а ком пле
тан износ ће бити упла ћен 
на рачун наме њен лече њу 
пет на е сто го ди шње Дра га не 
Антић која болу је од тумо ра 
на мозгу.

ОШ „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Шаре на
јесе ња пија ца
Уче ни ци првог раз ре да 

Основ не шко ле „Сло
бо дан Бајић Паја“ у 

Пећин ци ма, зајед но са учи
те љи цом Зори цом Дми тра
ши но вић, 31. окто бра су у 
сво јој оде љен ској учи о ни ци 
при ре ди ли пра ву јесе њу 
гозбу под нази вом Шаре на 
јесе ња пија ца, коју су реа
ли зо ва ли у окви ру исто и ме
не про јект не наста ве. 
Шеши ри укра ше ни јесе њим 
пло до ви ма, кишо бра ни и 
гуме не чизме као јед ни од 
сим бо ла јесе ни и сто ло ви 
пре пу ни повр ћа, воћа, зим
ни це и лишћа укра ша ва ли 
су учи о ни цу током цело
днев не изло жбе.

Како је рекла учи те љи ца 
Зори ца Дми тра ши но вић, 
циљ про јек та је да уче ни ци 
про ши ре сво ја зна ња о обе
леж ји ма јесе ни, а ово го ди
шњу пија цу при пре ма ли су 
током про те клих месец 
дана.

– Деца су писа ла саста ве 
на тему јесе ни на часо ви ма 
срп ског јези ка, уче ство ва ла 
на музич ким ради о ни ца ма, 
гле да ла позо ри шне пред
ста ве и упра жња ва ла мно ге 
дру ге актив но сти на часо
ви ма све та око нас, ликов
не кул ту ре, мате ма ти ке и 
гра ђан ског вас пи та ња – 
рекла је Дми тра ши но ви ће
ва.

Пија ца пећи нач ких прва ка



30 7. NOVEMBAR 2018.  M NOVINE ДРУШТВО

ДОМО ВИ КУЛ ТУ РЕ У СРЕ МУ

Пазите како сликате, ако је 
јак блиц, ’оће да се сруши
Сва ко село на тери то ри ји бив

ше Југо сла ви је нека да је у свом 
сре ди шту има ло згра ду која је 

била глав но место оку пља ња и цен
тар кул тур ног живо та њего вих мешта
на. Домо ве кул ту ре сре ди ном про шлог 
века поди гао је народ, који је тада, на 
неки начин, био све стан зна ча ја раз во
ја кул ту ре у малим мести ма и рурал
ним под руч ји ма. 

Када је реч о срем ским сели ма, гото
во пола века цело ку пан кул тур ни живот 
зајед ни це одви јао се у домо ви ма кул
ту ре. Позо ри шне пред ста ве, филм ске 
про јек ци је, кон цер ти кла сич не, тра ди
ци о нал не, али и тада попу лар не рок 
музи ке, били су нешто сасвим нор мал
но и уоби ча је но у нашим сели ма. Мно
ги дана шњи брач ни паро ви упо зна ли 
су се на некој од нека да шњих игран ки 
у неком од сео ских домо ва кул ту ре, а 
сео ско ста нов ни штво није мно го зао
ста ја ло за град ским у кул тур ном погле
ду, али и ква ли те ту и разно вр сно сти 
дру штве ног живо та. 

Ипак, данас у цен тру већи не наших 
села, не само срем ских, него у чита вој 

Срби ји, углав ном ћемо наи ћи на руше
ви не, на који ма се, бар дели мич но, 
оцр та ва ју тра го ви неких про шлих вре
ме на. Уме сто цен тра кул тур ног живо та 
у селу, домо ви кул ту ре данас су поста
ли њихо во ругло, а обзи ром на ста ње 
у којем се ове згра де нала зе, и потен
ци јал на опа сност за све про ла зни ке. 

Од како је све та и века, кул ту ра је 
код нас увек нека ко била деве та рупа 
на сви ра ли, па се у њу никад, као ни 
сад, није баш нешто посеб но ула га
ло. Ипак, тежња гра ђа на (и сеља ци 
су гра ђа ни јед не земље) за ква ли
тет ним дру штве ним живо том и раз вој 
њихо вих кул тур них потре ба, у јед ном 
тре нут ку су кул ми ни ра ли изград њом 
домо ва кул ту ре у сели ма и они су 
живе ли све док је живе ла и та тежња 
и потре ба.

Да бисмо сазна ли да ли она још увек 
посто ји, и какви су ста во ви ста нов ни
ка срем ских села о тре нут ном ста њу 
(домо ва) кул ту ре у њима, наша еки па 
је недав но била у њихо вом оби ла ску. 
На путу пре ма Фру шкој гори, прво смо 
свра ти ли у Вели ке Радин це. Нека да 

Уме сто цен тра
кул тур ног живо та

у селу, домо ви
кул ту ре данас су 
поста ли њихо во

ругло, а обзи ром на 
ста ње у којем се ове 

згра де нала зе,
и потен ци јал на
опа сност за све

про ла зни ке

Велики Радинци
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врло лепа гра ђе ви на, која је сво је вре
ме но била цен тар оку пља ња мла дих, 
али и оних ста ри јих Радин ча на, данас 
је руи на која је поста ла дом јату голу
бо ва и мла дим ста бли ма непо зна тог 
дрве та које расте на њеној тера си и 
уну тра шњо сти, и коју, због без бед но
сти, про ла зни ци у широ ком луку зао
би ла зе. 

Пред про дав ни цом поред ове гра
ђе ви не, зате кли смо неко ли ко мешта
на које смо пита ли како комен та ри шу 
дана шњи кул тур ни живот у овом фру
шко гор ском селу, али и ста ње њего вог 
дома кул ту ре. 

– Шта имам да кажем, погле дај на 
чега то личи. То тре ба само да се пору
ши, нема дру ге – каже бесно један од 
њих, док дру ги дода је да је ова кав обје
кат потре бан селу. Међу тим, сти че се 
ути сак да су мешта ни више огор че ни 
самом згра дом која пред ста вља ругло 
у селу, него непо сто ја њем могућ но сти 
за раз вој кул тур ног живо та.

Видев ши да Радин ча ни и нису нешто 
заин те ре со ва ни за при чу, а посеб но 
за раз го вор о кул ту ри, наста ви ли смо 
даље, пре ма Беше но ву, где смо зате
кли слич ну ситу а ци ју. Нека да веле леп
на згра да на узви ше њу у цен тру села, 
сада је дослов но у руше ви на ма, а сала 
која је нека да била пуна људи и бина 
која је слу жи ла за позо ри шне пред ста
ве и дру ге врсте насту па, пуни су пер
ја и птич јег изме та. Беше нов ци тако ђе 
нису били ради да раз го ва ра ју о кул ту
ри, а само је један у про ла зу про ко мен
та ри сао:

– Пази те кад сли ка те, ако је јак блиц, 
`оће да се сру ши.

Дом кул ту ре у Гргу рев ци ма, ипак, 
није у руше ви на ма, али, како смо 
сазна ли од начел ни ка Град ске упра
ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или
је Неди ћа, његов кров је небе збе дан и 
уско ро се пла ни ра њего ва рекон струк
ци ја.

Запад но од Срем ске Митро ви це, 
оби шли смо и домо ве кул ту ре у Кузми
ну и Мар тин ци ма. Дом у Кузми ну је 
недав но рено ви ран и у њему је осно
ван Кул тур ни цен тар, а мар ти нач ки 
дом кул ту ре је и даље у упо тре би и 
одр жа ва се, а, ина че, у овим сели ма 
може се при ме ти ти и вео ма сна жна 
гра ђан ска ини ци ја ти ва за раз во јем кул
ту ре и посто ја њем кул тур ног живо та, 
и то је веро ват но био раз лог њихо вог 
опстан ка. 

О томе шта ће бити са срем ским 
домо ви ма кул ту ре раз го ва ра ли смо са 
начел ни ком Или јом Неди ћем. 

– Домо ви су били у при лич но лошем 
ста њу, и посто ји иде ја да се они ожи ве и 
буду на корист свим људи ма који живе 
у сели ма. Кузмин је један добар при
мер дома кул ту ре, који је уз осни ва ње 
Кул тур ног цен тра 2014. годи не ожи вео. 
Тамо се одр жа ва ју фол кло р на, драм
ска, там бу ра шка сек ци ја, про јек ци је 
фил мо ва, мани фе ста ци је попут Рас пе
ва не јесе ни и Хито ви зи је. Дом је јед ним 
делом рено ви ран сред стви ма Месне 
зајед ни це, Гра да, али и спон зо ра. 
Људи, када виде да има те око сто ти ну 

Бешеново

Или ја Недић

Домо ви су били у
при лич но лошем

ста њу, и посто ји иде ја 
да се они ожи ве и буду 

на корист свим
људи ма који живе 

у сели ма. Кузмин је 
један добар при мер 
дома кул ту ре, који

је уз осни ва ње
Кул тур ног цен тра 2014. 

годи не ожи вео, каже 
Илија Недић
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деце која се баве неким актив но сти ма, 
сигур но ће доћи да помог ну. Мар тин
ци, пола ко, кроз кул тур ни цен тар, тако
ђе раде један део дома и сале, како би 
обез бе ди ли про стор за одр жа ва ње про
ба фол клор них сек ци ја. У Босу ту, тако
ђе, дом функ ци о ни ше кроз фол клор ни 
ансамбл и мани фе ста ци је које се одр
жа ва ју током годи не. Оно што је иде ја је 
да се домо ви који су лоши, попут домо
ва у Вели ким Радин ци ма и Гргу рев ци ма 
обно ве. Виде ли сте Дом кул ту ре у Рав
њу, реци мо, који је нов, обно вљен, рено
ви ран. Тамо, тако ђе, посто ји кул тур но
умет нич ко дру штво које спро во ди про бе 
и одр жа ва мани фе ста ци је. У одно су на 
неки прет ход ни пери од, тру ди мо се да 
људе који су оста ли у селу задр жи мо, 
а за то им мора мо обез бе ди ти усло ве. 
Дом кул ту ре у Гргу рев ци ма нам је сада 
при о ри тет, јер је у неу по тре бљи вом ста
њу. И у оста ли ма још увек има посла, 
али су упо тре бљи ви за одр жа ва ње про
ба – рекао је начел ник Недић.  

Н. Мило ше вић
Кузмин

Шешир накриви у Лаћарку
Када је реч о томе шта је 

било са нека да шњим домо ви
ма кул ту ре, посеб но је зани
мљив при мер Лаћар ка. Модел 
савре ме ног потро шач ког дру
штва, јача ње кон зу ме ри зма и 
увре же ност ста ва да се данас 
све купу је, па и кул ту ра, сли ка 
су и при ли ка лаћа рач ког дома 
кул ту ре, чији је један део пре 
неко ли ко годи на пре тво рен у 
про дав ни цу. Лаћар ци ово ме 
при сту па ју раз ли чи то. Неки су 
огор че ни, јер те домо ве кул ту
ре је гра дио народ, а сада их 
неко изда је, а неки су задо вољ
ни само због тога јер је згра да 
обно вље на, па нема ју руше ви
ну у цен тру села. 

–Шта да ти кажем, некад су 
се мла ди ту ску пља ли, дру жи
ли се, а сад тога нема. Сви су 
за ком пју те ри ма, а цело село 
звр љи пра зно. Зато су и изда ли 
дом кул ту ре, што да сто ји пра
зан? – пита се један Лаћа рац. 

Мартинци Гргуревци

Лаћарак
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МИТРО ВАЧ КА ПЕСНИ КИ ЊА ЖЕЉ КА АВРИЋ

Пое зи ја је, уства ри, живот
У уто рак, 30. окто бра, 

Гале ри ја „Лазар Воза
ре вић“  у Срем ској 

Митро ви ци била је дома ћин 
про мо ци ји нај но ви је збир ке 
песа ма митро вач ке песни
ки ње Жељ ке Аврић. Збир ка 
под нази вом Жеђам изда та 
је у сеп тем бру ове годи не и 
шеста је књи га ове аутор ке. 

Тим пово дом, про шле 
неде ље смо раз го ва ра ли са 
Жељ ком Аврић, пре све га, о 
самој пое зи ји.

– За мене је пое зи ја кра
љи ца књи жев но сти, као 
што је атле ти ка кра љи ца 
спор то ва. Њу је нај те же 
писа ти, а људи су убе ђе
ни да је нај лак ше, па врло 
лако пад ну у тако зва но сти
хо кле па ње. Пое зи ја тра жи 
изу зет но добро позна ва ње 
књи жев не фор ме, осе ћај за 
ритам, мело ди ју, метри ку. 
Када све то посе ду јеш, или 
нау чиш, онда тра жиш теме 
и моти ве – при ча Жељ ка и 
наста вља: 

– Пое зи ја је, уства ри, 
живот. Људи погре шно 
мисле да је пое зи ја нешто 
што је за ели ту, за неко га ко 
то може да схва ти, за ода
бра не, али она наста је из 
самог живо та, из ствар но
сти. Ту ја про на ла зим инспи
ра ци ју – у ствар ном живо
ту, чове ку, и оно ме што га 
окру жу је. Нај че шће пишем 

миса о ну пое зи ју. Јед но од 
при мар них осе ћа ња о који
ма певам јесте љубав, али 
она се мани фе сту је на раз
ли чи те начи не. Посто ји 
љубав пре ма живо ту, пре
ма ства ра њу, кре а тив но сти, 
ства ра лач ком раду, пре ма 
поро ди ци, вери, свом наро
ду, пре ма осо би – рекла је 
Жељ ка Аврић. 

Како каже, пое зи ја за њу 
није љубав, већ ства ра лач
ка потре ба.

– Писа ла сам у основ ној 
шко ли, сред њој шко ли, на 
факул те ту, али увек исти
чем да је неко моје озбиљ
ни је бавље ње књи жев но

шћу поче ло у пери о ду када 
сам већ поди гла сво ју децу. 
Моја прва збир ка песа ма 
иза шла је 2001. годи не. 
Тада сам већ била зре ла 
жена и вра ти ла сам се томе 
што је нека да била љубав, а 
сада потре ба – каже Жељ ка 
и дода је да јој вели ки број 
изда тих књи га ника да није 
био циљ, већ искљу чи во 
ква ли тет. Томе све до чи и 
број њених песа ма обја
вље них у пре сти жним књи
жев ним часо пи си ма, а када 
је реч о њеној послед њој 
књи зи, од 51 песме, чак њих 
29 обја вље но је неким од 
часо пи са за књи жев ност, 

умет ност и кул ту ру, чији су 
уред нич ки кри те ри ју ми изу
зет но висо ки. 

Збир ка песа ма Жеђам 
обја вље на је у изда њу 
ново сад ског Про ме те ја, који 
је на ово го ди шњем Међу на
род ном сај му књи га у Бео
гра ду про гла шен за изда
ва ча годи не. Сав при ход 
од ове књи ге наме њен је 
у хума ни тар не свр хе, што 
гово ри у при лог томе да је 
при мар ни циљ писа ња ове 
аутор ке заи ста ства ра лач
ка потре ба и афир ма ци ја 
хума но сти, која одли ку је 
истин ске умет ни ке. 

Н. Мило ше вић

Детаљ са про мо ци је

САЈАМ КЊИ ГА

Пегаз за Чисти ли ште

Роман Чисти ли ште ауто ра Мла де
на Пер ши ћа из Срем ске Митро ви це, 
добит ник је књи жев не награ де Пегаз. У 

кате го ри ји рома на, од при сти глих 398 насло
ва, прво место је осво јио роман Чисти ли-
ште.  

На 63. Међу на род ном сај му књи га у Бео
гра ду, у сали „Вас ко Попа“, одр жа на је десе та 
јуби лар на, све ча на доде ла књи жев не награ
де Пегаз у орга ни за ци ји Књи жев не омла ди не 
Срби је, на осно ву књи жев ног кон кур са у исто
и ме ној еди ци ји књи жев них прве на ца.

Ово го ди шњи чла но ви жири ја били су 
дирек тор изда вач ке куће, Вери ца Секи рар
ски, писац и уред ник про гра ма Библи о те ке 
„Милу тин Бојић“ из Бео гра да, Кар ло Астра
хан, дирек тор Удру же ња Тала си из Бео гра да.

Спе ци јал ни гост био је Алек сан дар Гата
ли ца, добит ник НИНове награ де за роман 
Вели ки рат 2012.

Про мо ци ја рома на Чисти ли ште одр жа на 
је у Библи о те ци „Гли го ри је Воза ро вић“ 15. 
окто бра ове годи не.

Окле ве та на књи жев ност је 
назив књи ге Бори са Була то ви ћа, 
која је рум ској публи ци пред ста вље
на 2. новем бра у чита о ни ци Град ске 
библи о те ке „Ата на си је Стој ко вић“ у 
Руми. 

– Реч је о књи зи, која није важна 
само као јед на од рет ких поле мич
ки напи са них науч них сту ди ја, којих 
је у нашој нау ци о књи жев но сти све 
мање, већ је то и јед на енци кло пе
диј ска син те за кул тур нополи тич ких 
про це са, који у зна чај ној мери обли
ку ју не само сада шњи, већ и буду ћи 
поло жај срп ског наро да – рекао је 
дирек тор Град ске библи о те ке Жељ
ко Сто ја но вић.

За ову књи гу, у обла сти нау ке и 
дру штве не тео ри је, аутор је добио 
награ ду Печат вре ме на за 2018. 
годи ну. 

Како каже сам аутор др Борис 
Була то вић Окле ве та на књи жев-

ност је наста ла као резул тат више
го ди шњих истра жи ва ња, нај ве ћим 
делом за потре бе док тор ске дисер
та ци је, али и као његов одго вор на 
број не иза зо ве, које је доби јао уче
ству ју ћи на више науч них кон фе
рен ци ја Аме рич ког дру штва за уна
пре ђе ње сла ви стич ких сту ди ја. 

С. Џ.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“

Окле ве та на књи жев ност

Борис Була то вић у Руми
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ЉИЉА НА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, ГЛУ МИ ЦА

Кари је ра се гра ди и
на одби је ним уло га ма

Са нашом позна том глу ми цом 
Љиља ном Бла го је вић, раз го ва
ра ли смо уочи пред ста ве Вели ка 

дра ма бео град ског Народ ног позо ри
шта. Љиља на је сва ка ко, нај по зна ти ја 
по сво јој уло зи у култ ном фил му Сје-
ћаш ли се Доли Бел, али и број ним 
сери ја ма у који ма је игра ла као што су 
Док тор ка на селу, Бољи живот, Крај 
дина сти је Обре но вић где је игра ла 
Дра гу Машин….

Добит ни ца је нај зна чај ни јих награ да 
на овим про сто ри ма, као што су Цари-
ца Тео до ра, Злат на колај на на Фести
ва лу моно дра ме, Злат на мимо за на 
фести ва лу у Хер цег Новом, награ де 
на Љуби ши ним дани ма, награ де Јоа-
ким Вујић, награ де Народ ног позо ри
шта за нај бо ље глу мач ко оства ре ње 
у позо ри шној сезо ни 20012002. годи
не упра во за уло гу Видо са ве у Вели
кој дра ми …. Доби ла је 2012. награ ду 
Жан ка Сто кић, као и награ ду Сер геј 
Бон дар чук за изу зе тан допри нос свет
ској кине ма то гра фи ји…

М НОВИ НЕ: У Руми сте са пред ста-
вом Великадрама, реч је о вели кој 
пред ста ви и по теми, бро ју глу ма ца 
али и тра ја њу, игра се ско ро чети ри 
сата, да ли се за њу посеб но пси хич-
ки и физич ки при пре ма те?

ЉИЉА НА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ: Прво, 
ово су пред ста ве којих више нема на 
репер то а ру. Рет ко се пра ве ансамбл 
пред ста ве, пра ве се сада пред ста ве 

са мање глу ма ца, про сто је тако неко 
вре ме и рет ко се ко усу ди да пра ви 
ансамбл пред ста ву. Ово јесте један 
кури о зи тет да дома ћи текст, 35 дра
ма тис пер со на је на сце ни, чети ри 
сата тра је и да се игра већ 16 годи на 
и коли ка је потра жња, ми не пости же
мо да је игра мо. Мени је дра го што смо 
овде у Руми, зато што ова пред ста ва 
обра ђу је Вој во ди ну и већи на пред ста
ве се дога ђа у Вој во ди ни. Што се тиче 
мене као глу ми це, ја се за ову пред ста
ву при пре мам тако што цео дан ништа 
дру го не радим сем ово га, данас сам и 
пред крај боле сти, издр жа ћу пред ста
ву само зато што је дуго играм, па ми је 
негде у крви. Игра ти драм ску пред ста
ву, игра ти тако дугу пред ста ву, ја се не 
скла њам или сам на сце ни или поред 
сце не, зах те ва јед ну дру га чи ју кон цен
тра ци ју. Ја играм и кра ће пред ста ве од 
по сат и по, али ово је као да оди грам 
три, а сигур но две пред ста ве у цугу и 
то нима ло није лако. Али опет дожи
ви се она пра ва Ари сто те ло ва катар за, 
тако да смо под јед на ко срећ ни и ми и 
публи ка.

Дуго тра је те, иза вас је ста бил-
на и дуга кари је ра, запо че та нашим 
култ ним фил мом СјећашлисеДоли
Бел, а широј публи ци сте сва ка-
ко више позна ти из сери ја Бољи
живот, Крај династије Обреновић
и мно ге дру ге. Шта је пре по ру ка за 
такву кари је ру?

 Мислим да је нај ва жни је да буде
те прво стр пљи ви, ово је посао који 
је мара тон, то није спринт, није бит
но овог тре нут ка ухва ти ти све. Ја сам 
има ла ту сре ћу да сам ста са ла у вре ме 
вели ке Југо сла ви је, вели ког тржи шта, 
доду ше и вели ке кон ку рен ци је, али је 
тиме дра же када доби је те да сни ма
те филм у кон ку рен ци ји глу ма ца из 
земље која је има ла пре ко 20 мили о на 
ста нов ни ка, него данас. Нај ва жни је је 
бити стр пљив и схва ти ти да је некад 
боље саче ка ти, него оди гра ти нешто 
што ће има ти фатал не после ди це по 
кари је ру. И данданас твр дим, то сам 
твр ди ла и када сам поче ла да радим, 
да се кари је ра пра ви не на оди гра ним, 
него на одби је ним уло га ма. Мора те 
пре по зна ти шта је то што не тре ба да 
ради те, што ће вам ште ти ти, што ће 
вас вра ти ти уна зад, што вам неће дати 
могућ ност да се раз ви ја те као глу мац. 
И дру го, чува ти се естра де, естра дом 
може те да се бави те тек сад, у мојим 
годи на ма, кад сте се потвр ди ли и кад 
зна те да се бави те на она кав начин 
на који се бавио Мија Алек сић. Естра
да као висо ки ква ли тет, а не естра да 
као заба вљач ка сцен ска делат ност, па 
сад је нај ва жни је је да се људи сме ју, а 
оста ло нема везе.

Када је била вели ка Југо сла ви-
ја биле су три глу мач ке ака де ми је, 
сада их само у Срби ји има више. 
Један мла ди глу мац је недав но 

Љиља на Бла го је вић

M NOVINE :
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рекао да је вели ка про дук ци ја глу-
ма ца.

При ват на шко ла је пла ти те и завр
ши те, то уоп ште не зна чи да ћете се 
бави ти тим послом, ви ћете има ти 
занат, али тален та има те коли ко има
те. Иако лич но пре да јем на јед ној при
ват ној шко ли, ја сва ком саве ту јем да 
се прво иде у држав ну шко лу, јер је то 
шко ла са тра ди ци јом од 60 годи на и, 
ако дође 500 људи, а при ми се седам, 
то је дале ко већа кон ку рен ци ја. Сва ко 
има пра во да оства ри свој сан и завр
ши шко лу, али то не зна чи да је он иза
брао пра ви посао, про сто ће кон ку рен
ци ја то да пока же. Ја лич но мислим 
да је пре ви ше при ват них шко ла, јер 
позо ри шта не при ма ју мла де глум це 
и дру го, нико неће да иде по Срби ји, 
у уну тра шњост, да глу ми и да ту се 
дока же, него би сви одмах у цен тар. То 
је њихо во пра во, али про пу шта ју вре
ме, а глу мац је као све ћа, кад изго ри 
и кад про пу сти неке годи не, а не ради 
ништа, то су бес по врат не годи не.

Како сте реа го ва ли у том кон тек-
сту када је ваша кћер ка, са којим и 
глу ми те у овој пред ста ви, рекла да 
ће се бави ти глу мом?

Оба ве за је сва ког роди те ља да 
подр жи сво је дете у њего вом избо ру, 
у сва ком избо ру који ће њега учи ни ти 
срећ ним и ми нема мо пра во да оспо
ра ва мо и наме ће мо свој укус. Ни ја 
нисам пита ла сво ју мај ку, она је била 
несрећ на што сам ја завр ши ла глу му, 
а нисам оти шла на хеми ју коју сам сту
ди ра ла, па да се лепо негде запо слим 
и радим сигу ран посао. Подр жа ла сам 
је, мада нисам била пре те ра но срећ
на, јер сам зна ла да ће можда има ти 
про бле ме веза не за мене и супру га, 
јер људи мисле, лако је њој има маму 
и тату, а ја твр дим да је тој деци теже, 
јер носе терет оства ре них роди те ља. 
Она је доби ла и број не награ де и већ 
је доста дуго у послу и вре ме је пока
за ло да је она иза бра ла пра ви посао.

Како као умет нич ка и поро ди ца, 
која делу је у сфе ри кул ту ре оце њу-
је те ситу а ци ју у кул ту ри код нас?

Рећи ћу да кул ту ра увек дели суд би
ну дру штва у коме се нала зи, како је 
у дру штву тако је и у кул ту ри. Мислим 
да је јако тешко, пара нема, кул ту ра се 
сма тра као шлаг на тор ти, а ја мислим 
да је она нео п ход на. Не само да није 
лук суз, него је нео п ход на, да би човек 
био јед но циви ли зо ва но биће он мора 
да кон зу ми ра умет ност, ина че ће нас 
поје сти шунд, што се и дога ђа са овим 
разним лаким про гра ми ма, погуб ним 
по нас, рија ли ти шоу про гра ми ма.

Кроз вашу кари је ру, да ли посто-
ји неки фах који посеб но воли те да 
игра те или су раз ли чи ти фахо ви 
додат ни иза зов за глум ца?

Ви неће те веро ва ти, ја јако волим 
коме ди ју, али нисам је пуно игра ла. 
Волим карак тер ну коме ди ју. А ина че, 
нај ви ше волим дра му да играм и она 

је негде нај те жа. Мој супруг има оби чај 
да каже –  Ја тран жи рам гове да, а неко 
кува пиле ћу супи цу– е, тако је и то. 
Дра ма је један изу зет но тежак жанр, 
не може да се лаже, лако може те да 
буде те досад ни ако нисте искре ни и то 
ми је нај за ни мљи ви је, јер ви после те 
дра ме иза ђе те као дру ги човек, мисле
ћи човек. Сазна те нешто и нико није 
исти после тога, ни ми на сце ни, ни 
публи ка у сали.

Где уско ро може мо да Вас гле да-
мо, има ли нових сери ја и про је ка та 
у који сте укљу че ни?

Морам да при знам, да сам ја неких 
доста нових сери ја одби ја ла. Има 
лепих нових сери ја, као што су Сен ке 
над Бал ка ном, то су озбиљ не сери је, 
али има и дру га чи јих сери ја. Нисам у 
оску ди ци са нов цем, да бих мора ла да 
их радим. Чекам неку сво ју добру уло
гу, као што сам пре две годи не оди гра
ла Милун ку у ТВ фил му РТСа, то ми 
је било задо вољ ство, то је мој став да 
тре ба бити стр пљив. Не бих гово ри ла 
шта сам све одби ла, али доста тога је 
било, веруј те. 

С. Џ.

Мора те пре по зна ти 
шта је то што не тре ба 
да ради те, што ће вам 
ште ти ти, што ће вас 
вра ти ти уна зад, што 

вам неће дати
могућ ност да се

раз ви ја те као
глу мац. И дру го, 

чува ти се естра де, 
естра дом може те да 
се бави те тек сад, у 
мојим годи на ма, кад 

сте се потвр ди ли и кад 
зна те да се бави те на 
она кав начин на који 

се бавио Мија Алек сић

Детаљ из пред ста ве Великадрама
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ИНЂИ ЈА- НЕКА ДА И САДА

Инду стриј ски цен тар Сре ма

Инду стриј ски раз вој Инђи је уско је 
пове зан са раз во јем желе знич ке 
инфра струк ту ре, која се у Инђи

ји раз ви ла 1883. годи не из два прав ца: 
Субо ти це и Загре ба на севе ру и запа ду, 
наста вља ју ћи пре ма Бео гра ду. Ово је 
суштин ски поста ви ло Инђи ју на рас кр
сни цу два кључ на бал кан ска желе знич
ка прав ца, а ујед но је поста ла и желе
знич ка рас кр сни ца Сре ма. Кроз овај 
град про ла зи желе знич ка пру га Бео
градНови СадСубо ти ца, те Бео град
Ста ра Пазо ваРумаСрем ска Митро
ви ца. Поред тога што је прва има ла 
желе знич ку инфра струк ту ру, Инђи ја је 
раз ви ла и први моде ран пут у Срби ји, 
тако зва ни Међу на род ни пут Нови Сад
Бео град, који је кроз овај срем ски град 
про ла зио још 1939. годи не.

Први сај мо ви поче ли су да се одр
жа ва ју још почет ком 19. века у вре ме 
када је осно ва на држав на поштан ска 
слу жба. Теле граф је постао опе ра
ти ван у Инђи ји у 1850. годи ни, док је 
поштан ски тран сфер нов ца запо чет 
1886. годи не. Прва бан ка је осно ва на 
1897. годи не, као и прва трго вин ска 
шко ла. Прва елек тра на у Инђи ји поче
ла је са радом 1911. годи не.

Инду стриј ски про грес у Инђи ји почео 
је осни ва њем мли но ва током сре ди не 
19. века. Први већи млин на пару капа
ци те та од десет вози ла пше ни це по 
дану, напра ви ла је ком па ни ја из Будим

пе ште 1890. годи не. Тако зва ни Вели ки 
млин и данданас се нала зи на истом 
месту иако је пре тр пео неко ли ко пожа
ра. После тога усле ди ла је изград ња 
фабри ка од цигле, док је тра ди ци ја у 
про из вод њи тепи ха и наме шта ја поче
ла 1876. годи не. На почет ку 20. века, 
осно ва на је позна та фабри ка за про
из вод њу крзна. После Дру гог свет ског 

рата, осно ва на су мно га раз ли чи та, 
нова постро је ња у који ма се про из во
ди ло све: од коли ца за децу, ексе ра, 
џема, јаја у пра ху и падо бра на, до тек
сти ла и инду стри је за обра ду мета ла.

У првој поло ви ни 20. века Инђи ја 
је већ сло ви ла за позна ту трго вин ску 
дести на ци ју и цен тар успе шних ком па
ни ја из те обла сти. Шезде се те годи не 

Млин код желе знич ке ста ни це

Инђи ја-при вред ни цен тар Сре ма
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обе ле же не су наглим раз во јем малих 
и сред њих пред у зе ћа. Како при ча ју 
ста нов ни ци овог гра да, Инђи ја је била 
цен тар малих и сред њих пред у зе ћа у 
ста рој Југо сла ви ји, као и да не посто
ји при вред ник из било којег дела ста
ре Југе, који није чуо или сара ђи вао са 
неким при ват ни ком из овог срем ског 
гра да. Под јед на ко са раз во јем пред
у зет ни штва, раз ви ја ла се и пољо при
вре да, затим пре ра да пше ни це, воћа 
и повр ћа. Зна чај но уче шће има ла 
је гумар ска, а нешто мање, метал
ска инду стри ја. Ком па ни ја Гума пласт 
важи ла је за гиган та у тој обла сти у 
ста рој Југо сла ви ји.

Данас је општи на Инђи ја јед на 
од нај ра зви је ни јих општи на Срби
је. Доми нант не при вред не гра не су 
пољо при вре да, инду стри ја, мала при
вре да (про из вод но и услу жно занат
ство), трго ви на и тури зам. Инђи ја је 
тако ђе један од нај у спе шни јих гра до ва 
у Срби ји по пита њу при вред ног раз во
ја, која важи за изван ред ну одред ни цу 
за при вред на ула га ња (инве сти ци је). 
Почет ком 2008. годи не мага зин „Finan
cial times“, доде лио је награ ду општи ни 
Инђи ја и свр стао је на листу 25 нај бо
љих европ ских дести на ци ја за стра на 
ула га ња. На кон кур су Европ ски гра-
до ви и реги о ни будућ но сти коју тра
ди ци о нал но рас пи су је мага зин „FDI 
Intel li gen ce“, који ана ли зи ра тржи шта и 
пру жа вред не инфор ма ци је они ма који 
про мо ви шу сво ју лока ци ју, тра же нову 
бизнис лока ци ју или само ана ли зи ра ју 
трен до ве, општи на Инђи ја је почет ком 
мар та 2012. про гла ше на дру гом нај бо
љом дести на ци јом у Евро пи, када је у 
пита њу ефек тив ност тро шко ва ула га
ња. Неке од ком па ни ја које су инве сти
ра ле и инве сти ра ју у Инђи ју су: Грунд
фос, Хен кел, Метал Цин ка ра, Гас Тех, 
Fas hion park outlet cen tar, Мон бат, ИГБ 
Ауто мо тив...

 Локал но руко вод ство интен зив но 
ради на при вла че њу нових инве сти
ци ја, те је у прет ход не две годи не, у 
пот пу но сти кому нал но и инфра струк
тур но опре мље на севе роисточ на 
рад на зона, а у том вре мен ском пери
о ду про да то је укуп но осам пар це ла на 
који ма су изгра ђе на, или ће  у наред
ном пери о ду поче ти изград ња нових 
постро је ња.

М. Ђ.

Почет ком 2008.
годи не мага зин 

„Finan cial times“,
доде лио је

награ ду општи ни 
Инђи ја и свр стао је 

на листу 25 нај бо љих 
европ ских

дести на ци ја за 
стра на ула га ња

ИГБ Ауто мо тив

Крзна ра
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Рас ко шно зда ње
вла сни ка цигла не Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Митро ви ца као град, изне на ђу је 
сво јим архи тек тон ским насле
ђем, шаро ли ко шћу тра ди ци ја 

видљи вих на њеним ули ца ма, које при
па да ју, како рурал ном тако и град ском, 
савре ме ном и тра ди ци о нал ном гра ди
тељ ству носе ћи у себи сво богат ство 
разно ли ких ути ца ја.

Јед на од нај ста ри јих митро вач ких 
поро ди ца, која бро ји већ три века свог 
борав ка на овим про сто ри ма је поро
ди ца Радо је вић. У цркве ним књи га ма 
забе ле же на су име на пре да ка Дми тра, 
Вука ди на и Дими три ја поре клом из 
Пла ва. Вре ме ном поро ди ца се вео ма 
раз гра на ла, само у бив шој Желе знич кој 
ули ци било је десе так кућа Радо је ви ћа, 
пото ма ка Косте, Мила на, Петра и Или је. 
Бави ли су се углав ном земљо рад њом, 
воле ли земљу, живе ли на њој и од ње. 
Као и мно ги дру ги напред ни дома ћи
ни и Радо је ви ћи су има ли сала ше, који 
су били расу ти по град ском ата ру, као 
неза о би ла зан украс сре мач ких и вој во
ђан ских поља. 

У ули ци која данас носи назив Кра ља 
Петра Првог нала зи се ста ра кућа гра
ђе на по пре да њу 1823. годи не. Била је 
ово јед на од нај ста ри јих кућа у ули ци, 
а пре дак Петар (Пер ко) сагра дио је дом 
за себе и сво ју поро ди цу у сти лу мно
гих при зем них вој во ђан ских паор ских 
кућа. У њој су рође ни Петро ви сино ви 
Све то лик, Митар и Нико ла (Маша), који 
ће се одво ји ти од оца и сва ки сагра ди ти 
нову кућу, у већ поме ну тој ули ци. Плац 
је био велик, са мно штвом еко ном ских 

згра да јед ног типич но паор ског дома
ћин ства. Пре оду зи ма ња земљи шта, за 
град њу насе ља Мати је Хуђи, про сти рао 
се целом дужи ном до башти из Ратар
ске ули це и Основ не шко ле „Јован Јова
но вић Змај“. 

Није позна то када је Митар (1883
1953), један од Петро вих сино ва, који је 
остао на роди тељ ском има њу, испред 
ста ре сагра дио нову веле леп ну кућу, али 
по стил ским карак те ри сти ка ма у духу 
сеце си је. Вре ме настан ка овог вред ног 
архи тек тон ског зда ња може мо сме сти ти 
у прве деце ни је про шлог века. Про јек то
ва на је у виду при зем не гра ђан ске куће, 
која је широм осно вом поста вље на на 
улич ни фронт. У цен трал ном делу нала
зи се ајнфорт капи ја, која дели гра ђе ви
ну на две засеб не стам бе не једи ни це 
са који ма се нала зи под истим кро вом. 
При па да оном типу вој во ђан ских паор
ских кућа, које су се уме сто на народ но 
гра ди тељ ство осла ња ле на важе ће ака
дем ске европ ске сти ло ве и углав ном 
су раз ви ле облик при зем них стам бе них 
обје ка та. Ова рас ко шна кућа масив них 
димен зи ја, наста ла је као одраз еко
ном ских могућ но сти и ста ту са нару чи о
цавла сни ка, али и сте пе на обра зо ва ња 
про јек тан та и уме ћа изво ђа ча гра ђе вин
ских радо ва. У стил ском погле ду сло
же ни и стро ги гео ме триј ски про фи ли, 
наго ве шта ва ју дола зак модер ни стич ких 
иде ја, које су исти ца ле пра ве лини је и 
оштри је иви це. Зда ње чува гра ђе вин
ска иску ства прет ход не архи тек тон ске 
прак се, што је видљи во у кла сич ној 

поде ли про сто ра на вен це, пила стре и 
изра же ну деко ра ци ју око про зо ра, али 
је видљи ва и потре ба за нагла ше ни јом 
гео ме три за ци јом и сти ли за ци јом обли ка 
у обра ди фасад ног плат на. Пила стри су 
укра ше ни гео ме триј ским тра ка ма у про
фи лу, а изра жен вер ти ка ли зам урав но
те жен је и сми рен крат ким хори зон тал
ним спој ни ца ма изме ђу њих. Кров кра се 
три ати ке са цен трал ном луч ном, која 
доми ни ра кров ним вен цем и нагла ша
ва цен трал ни део гра ђе ви не изнад про
стра ног ула за. Почет ком седам де се тих 
кућа је рено ви ра на, када су мај сто ри из 
Бео гра да доно си ли посеб не калу пе за 
изра ду фасад них укра са. 

Митар је био пред у зет нич ког духа, 
што му је омо гу ћи ло да умно го ме уве ћа 
поро дич ни капи тал. Поред земље бавио 
се и дру гим посло ви ма. Као вла сник 
вели ке цигла не на Мал ти, нај ве ро ват
ни је је кућу гра дио од цигле из вла сти те 
цигла не. Посе до вао је и вели ке обо ре 
у гра ду, трго вао сви ња ма, које су отку
пљи ва ли доба вља чи из Беча. Бавио се 
и шпе ди ци јом, наро чи то реч ним пре
во зом. Дере гли ја ма на Сави, код Леге
та, одви јао се реч ни сао бра ћај којим је 
овај вред ни дома ћин пре во зио сви ње 
до Беча. Није без зна ча ја чест бора вак 
овог митро вач ког тргов ца у раз ви је ни јој 
град ској сре ди ни из које је понео мно
га зна ња, али и познан ства са виђе ним 
људи ма тога вре ме на. Поро ди ца све до
чи о њего вом познан ству са сли ка ром 
Пајом Јова но ви ћем, а посе до ва ње јед
не од првих репро дук ци ја Сео бе Срба 
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гово ри о вели ком пошто ва њу које је ова 
поро ди ца гаји ла пре ма слав ном сли ка
ру. Посред но, Митар је морао фор ми ра
ти истан чан укус за лепа архи тек тон ска 
зда ња Беч ли ја, наро чи то сеце си је, на 
чијем изво ри шту, у виду тзв. беч ке сеце-
си је почет ком 20. века се нашао. Није 
искљу че но да је сам про јек тант куће 
био беч ки ђак шко ло ван на Поли тех ни
ку му аустриј ске пре сто ни це, јер гра ђе
ви на ода је руку шко ло ва ног архи тек те. 
Од Митро во пето ро деце, на има њу 
оста је син Милен ко, рођен 1911. годи не, 
који наста вља да ради земљу, а био је и 
одга ји вач и трго вац гове ди ма и бико ви
ма. У сво је вре ме, држа ли су и до 300 
ова ца, а супру га Мили ца (рођ. Јере мић) 
је пра ви ла, поред швап ског и сом бор-
ски овчи ји сир, који су били вео ма тра
же ни.  

Насле ђе ни салаш пре ма Шашин ци
ма, са дудо ви ма, ђер мом, багре мо вом 
шумом, кошни ца ма, башта ма и воћ ња
ком, дуго је одо ле вао иску ше њи ма вре
ме на, свет ским рато ви ма, про ме на ма 
вла сти. Ипак, салаш је про дат Митро
сре му 1984. годи не, када је и сру шен. 
Биће то крај сала шар ског, паор ског 
живо та јед не дома ћин ске поро ди це, која 
се од дав ни на бави ла земљо рад њом, 
али и поче так град ског начи на живо та. 
Оста ле су за њихо ве бив ше вла сни ке 
само успо ме не, којих се ћер ка једи ни
ца Софи ја, радо сећа. Наро чи то је упе
ча тљи во сећа ње, на чуве но хода ње по 
стр њи ци, којем су роди те љи изла га ли 
сво ју децу, не би ли очвр сли за тежак 
паор ски рад. Одма ле на је нау чи ла да 
ради мно ге сељач ке посло ве, уме ла је 
још као девој чу рак да ску ва ручак за 
два де се так рад ни канад ни ча ра, који су 
са њиве дола зи ли на ручак у ову град
ску кућу. Ипак, љубав пре ма књи зи 
насле ди ла је од оца, који је из гим на зиј
ске клу пе оти шао да ради земљу. Софи
ја је деце ни ју и по ради ла на Митро су, 
као про гра мер. Била је уда та за Мир ка 
Сави ћа, про фе со ра мате ма ти ке. Ћер
ка Сне жа на се опре де ли ла да буде 
меди цин ска сестра, а Ната ша је, после 
завр ше не Више педа го шке шко ле чита
ву деце ни ју ради ла у Мар тин цен тру. 
Љубав пре ма сли кар ству је насле ди ла 
од тет ке Радој ке, деда Маши не ћер ке, 
која је сво је вре ме но сту ди ра ла сли кар
ство у Пари зу.

 Чар дак и амбар, ста ра кућа из 19. 
века и про стра ни ајнфорт улич ног зда
ња, при ла го ђен сво јом вели чи ном за 
про лаз кола за сено и пољо при вред них 
маши на, дуго су били једи но обе леж је 
које је под се ћа ло на нека да шње зани
ма ње њених вла сни ка. Нека да шњу 
ужур ба ност у дво ри шту веза ну за ски да
ње лети не, заме ни ла је током деве де се
тих нова, коју су чини ле мно ге успе шне 
митро вач ке фир ме од Јуко на, Мимек са, 
до пржи о ни це кафе и Смар та, који ма је 
ста ра кућа из 19. века изнајм љи ва на за 
послов ни и мага цин ски про стор. Кај си ја 
у дво ри шту, ста ра коли ко и кућа, била 
је неми све док свих про ме на, које живот 
носи.

Дру га гра на поро ди це Радо је вић, 
потом ци Мила на има ла је има ња у 
Обор ској ули ци, где и данас живе потом
ци. Има ли су Радо је ви ћи зајед нич ки 

вино град и воћ њак у Ман ђе ло су, по коме 
су доби ли нади мак Ман ђе ло шки, а по 
њему их Митров ча ни и данас пре по зна ју. 
Као после ди ца аграр них рефор ми после 
рата и овај вино град је био на уда ру, али 
оста је у трај ном сећа њу поро ди це, као 
можда прва ста ни ца поро ди це, која се 
са тро ме ђе досе ли ла у ове кра је ве. Све
то ли ка су зва ли Дујан, а њего вог уну ка 
одма ле на Душко, иако често про блем 
у папи ро ло ги ји, пра во име, доби је но по 
деди није желео да мења. Све то ли ко ва 
поро ди ца је била број на, имао је осмо ро 
деце, шест сино ва и две кће ри. Павле, 
нај ста ри ји Све то ли ков син, машин ски 
инже њер, стра дао је 1942. годи не са 
оста лим жртва ма масов ног стре ља ња 
у Митро ви ци. Исти дан, 3. сеп тем бра, 
стре љан је и његов рође ни брат Сава 
(27), машин бра вар. Тих дана стра дао 
је и брат од стри ца Нико ла (Или ја) на 
истом стра ти шту. Милу тин и Дани ло, 
као уче сни ци НОБа успе ли су да пре
жи ве тешке рат не годи не. Радо је ви ћи су 
дали мно ге живо те у току рата. Тако из 
Митро вач ке хро ни ке сазна је мо тужну 
ста ти сти ку поги би ја чла но ва ове поро
ди це. Поред већ поме ну тих Павла, Саве 
и Нико ле стра да ли су Душан (Милош), 
земљо рад ник, Љуби ша (Нико ла), сту
дент, Нико ла (Све то зар), музи чар, Павле 
(Или ја), земљо рад ник. 

Дујан се поред ратар ства бавио и 
сви њо гој ством и сто чар ством. Нико ла 
(Маша) је имао обо ре у бли зи ни Обор
ске ули це, на месту дана шњих вој них 
згра да. Пото мак Живан, од Кости не 
лозе је био адми рал и капе тан бро да. 
Све то ли ко ва кућа се нала зи у истој ули
ци, пре ма Желе знич кој ста ни ци. Гра ђе
на је 1928. годи не и пре тр пе ла је мно ге 
пре прав ке, као после ди цу сме не број
них вла сни ка. 

Нека да су овом ули цом често про ла
зи ли фија ке ри. Уве де ни у град ски сао
бра ћај дав не 1896. годи не могли су се 
виде ти до пре два де се так годи на ста
ци о ни ра ни код Желе знич ке ста ни це. 
Данас су само део ностал гич них сећа
ња, за који ма чезну ста нов ни ци не само 
ове ули це, већ и град, који фија кер сма
тра делом сво је тра ди ци је. 

Јед на од нај број ни јих митро вач ких 
поро ди ца, која је изне дри ла мно ге дома
ћи не, али и тргов це, машин ске инже
ње ре, адво ка те, лека ре, али и јед ног 
бра ва ра и капе та на бро да, Радо је ви ћи 
су углав ном оста ли вер ни Митро ви ци, 
сла бо су се расе ља ва ли, дубо ко уко ре
њен у митро вач ку рав ни цу. Као успо ме
на на нека да шњу вели чи ну оста је кућа, 
као јед на од нај ре пре зен та тив ни јих при
ме ра град ске архи тек ту ре сво га доба, 
данас под зашти том држа ве и на тра си 
Пла ве лини је. Током 20172018, вла
сни ци дају кућу са пла цем инве сти то ру, 
који је пред у зео ком плет ну рекон струк
ци ју објек та у скла ду са прво бит ним 
изгле дом у спо ља шњем делу. Поред 
ком плет но рекон стру и са них укра са, 
фир ме из Новог Сада, про че ље је изме
ње но про ду жет ком про зор ских отво ра 
у пара пет ном делу, за изло ге лока ла. 
Тиме кућа вла сни ка цигла не, од типич
но стам бе ног објек та, мења про ме ном 
вла сни ка наме ну и пре ла зи у послов ни 
про стор. 

Митар је био
пред у зет нич ког духа, 
што му је омо гу ћи ло 
да умно го ме уве ћа 

поро дич ни капи тал. 
Поред земље бавио се 
и дру гим посло ви ма. 

Као вла сник
вели ке цигла не

на Мал ти,
нај ве ро ват ни је је 

кућу гра дио од цигле 
из вла сти те цигла не

Чар дак и амбар,
ста ра кућа из 19. века 
и про стра ни ајнфорт 

улич ног зда ња,
при ла го ђен сво јом 

вели чи ном за про лаз 
кола за сено и

пољо при вред них 
маши на, дуго су били 

једи но обе леж је које је 
под се ћа ло на

нека да шње
зани ма ње

њених вла сни ка
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Од бло ка 70

до Кали фор ни је
Ових дана може мо чита

ти вести које нам сти жу 
из Аме ри ке а тичу се 

наших кошар ка ша који насту
па ју у НБА лиги. Нека ко је 
љуби те љи ма кошар ке поста
ла рути на да ују тру, уз прву 
кафу, про чи та ју кра так пре
глед утак ми ца које су се игра
ле у току ноћи и погле да ју 
нај за ни мљи ви је сним ке. За 
сада, Нико ла Јокић и Нема ња 
Бје ли ца пуне новин ске ступ це 
и наја вљу ју зани мљи ву сезо
ну.

Нико ла Јокић је наста вио 
где је стао про шле сезо не и 
вуче еки пу Ден ве ра вео ма 
добро. Изне на ђе ње је Нема
ња Бје ли ца. Не толи ко за нас 
у Срби ји, јер зна мо о каквом 
се тален то ва ном игра чу ради, 
коли ко за Аме ре који су оче ки
ва ли да ће Бели поно во бити 
мар ги на лац у нај ја чој кошар
ка шкој лиги. Беле жи сјај не 
пар ти је у дре су Сакра мен та 
од почет ка сезо не, и један је 
од нај за слу жни јих за одли чан 
старт Кинг са. Игра пре ко 30 
мину та по утак ми ци и пуни 
све ста ти стич ке коло не – 
поен ти ра, ска че, аси сти ра и 
оба ве зно уда ри и по неку дан-
да ру. Јед ном реч ју, ком пле тан 
играч који би могао мно го да 
допри не се еки пи из Кали фор
ни је. Нарав но, када дођеш из 
Евро пе у НБА, никад ниси 
сигу ран да ли ће тре нер при
бе ћи неким кре тен ским поте
зи ма и огра ни чи ти тво ју мину
та жу без ика квог пово да. За 
сада је све по мери нашег аса.

А све је поче ло на баске та
шким тере ни ма у бло ку 70. 
Бје ли ца и сам исти че како му 
недо ста је баскет на ули ци. Ту 
је напра вио прве кошар ка шке 
кора ке, а они који су игра ли 
тада са њим, исти чу да се из 
ави о на виде ло о каквом се 
тален ту ради. Миран и пову
чен, увек на земљи, чекао је 
сво ју шан су. После игра ња за 
мла ђе селек ци је Пар ти за на, 
одла зи у Ита ли ју па у Аустри
ју. Затим се вра ћа у Бео град, 
где га на јед ном од кам по ва 

при ме ћу је наш позна ти струч
њак Све ти слав Пешић, тада 
тре нер Црве не Зве зде. Бје ли
ца га исти че као јед ну од нај
бит ни јих фигу ра у сво јој кари
је ри. Кари га је одмах пре ко
ман до вао на плеј меј ке ра иако 
је овај већ тада имао 209 цм. 
Играч такве гра ђе, виси не и 
уме ћа са лоп том мора бити 
дра гуљ за сва ку еки пу. А он је 
то био.

После епи зо де у Зве зди, 
сле ди пут у Шпа ни ју код 
Душка Ива но ви ћа. У међу
вре ме ну је деби то вао за 
наци о нал ну селек ци ју и од 
тада је један од наших нај бит
ни јих игра ча. Играо је на 
Европ ском 2009. Сле де ће 
годи не је био део тима на 
Свет ском када смо у полу фи
на лу, по мишље њу мно гих, 
покра де ни про тив Тура ка да 
би у дуе лу за брон зу изгу би ли 

од Литва ни је. Нај ве ћи успех 
пости гао је осво јив ши сре бро 
на Свет ском првен ству 2014. 
Тре ба напо ме ну ти и да је про
пу стио неко ли ко већих тур ни
ра због повре да (укљу чу ју ћи и 
ово го ди шње Европ ско првен
ство).

У Вито ри ји је сте као потреб
но иску ство игра ња у јаким 
так ми че њи ма – Евро ли ги и 
шпан ском првен ству. Био је 
стр пљив, и када је конач но 
добио шан су да пока же свој 
пун потен ци јал, пре ра стао је у 
воде ћег игра ча еки пе.

Сле де ћи сте пе ник, и можда 
послед ња ста ни ца у европ ској 
кошар ци био му је Фенер бах
че нашег Жељ ка Обра до ви ћа. 
Попу лар ни Жоц га је уте гао и 
напра вио од њега нај бо љег 
игра ча Евро пе. Гене рал но, 
може се рећи да је Бје ли ца 
имао сре ћу и при ви ле ги ју да 

од почет ка кари је ре сара ђу је 
са нашим нај бо љим струч ња
ци ма. Можда је у томе и тај на 
успе ха наших кошар ка ша и 
кошар ке уоп ште  јака и мно
го број на стру ка која има 
одлич ну сарад њу. Срп ски 
кошар ка ши има ју зале ђи ну у 
вели ким клу бо ви ма по целој 
Евро пи а за то су нај за слу
жни ји наши тре не ри који ужи
ва ју вели ки углед у кошар ка
шком све ту.

Када је пока зао Евро пи како 
се игра кошар ка, на ред је 
дошла НБА лига. Избор је пао 
на Мине со ту. Није се Бели 
мно го наи грао кошар ке за три 
годи не коли ко је про вео тамо. 
Углав ном због горе поме ну те 
кре тен ске поли ти ке „струч ња
ка“ у клу бу. Углав ном се све 
сво ди ло на ижи вља ва ње 
Таун са и Вигин са, док су оста
ли гле да ли. Буквал но су ста ја
ли и гле да ли док се ова дво ји
ца игра ју кошар ке. Бје ли ца је 
само у неки рет ким момен ти
ма успе вао да пока же каквим 
арсе на лом рас по ла же.

После три годи не таво ре
ња у Мине а по ли су, Бје
ли ца пре ла зи у Сакра

мен то који пола ко почи ње да 
буде мала срп ска коло ни ја. 
Опет се понав ља при ча са 
нашим људи ма и њихо вим 
угле дом, овог пута пре ко 
баре. Дивац и Сто ја ко вић су 
дову кли Бје ли цу и Бог да но ви
ћа и при том им обез бе ди ли 
при лич но добре уго во ре. Бели 
је сјај но почео сезо ну, чека се 
Бог да но вић. Уско ро ће се опо
ра ви ти од повре де коле на и 
биће зани мљи во виде ти срп
ски тан дем на НБА пар ке ту.

Нема ња Бје ли ца пола ко 
затва ра круг и ула зи у исто ри
ју наше кошар ке. Ко зна, 
можда се јед ног дана и вра ти 
у бло ко ве на пар ти ју баске та. 
Недав но сам, вра ћа ју ћи се са 
јед не утак ми це у Бео гра ду, 
видео клин ца како баца лоп ту 
на кош у 10 сати уве че. По 
мра ку, сам, нико му не тре ба. 
Можда та сли ка гово ри више 
од било каквих речи.   

Fo
to

: A
P

Немања Бјелица у дресу СакраментоКингса

ПРВИ СРБИ ЈА МАРА ТОН

Побе да Мило ша Сеге ди ја
Први Срби ја мара тон, у орга ни за ци ји Атлет ског саве за 

Срби је, одр жан је про те клог викен да, у неде љу 4. новем бра, 
у Бео гра ду. Међу нај бо љим мара тон ци ма нашао се и Милош 
Сеге ди из Инђи је, који је био побед ник трке на десет кило ме

та ра, а као побед ник трке на пет кило ме та ра на циљ је утр чао 
Милош Крстић из Лепо са ви ћа. 

Мара тон је на бео град ским ули ца ма оку пио око три хиља де 
уче сни ка, а наред не годи не зака зан је за исти датум. Н. М.
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Ива њи ца: Јавор – Инђи ја 
1:0; Гор њи Мила но вац: Мета
лац –Зла ти бор су игра ли упо не
де љак; Жар ко во: ОФК Жар ко
во – Син ђе лић си игра ли у 
поне де љак; Сен та: ТСЦ – 
Будућ ност 4:1; Бечеј: Бечеј 
1918 – Бежа ни ја 1:2; Земун: 
Теле оп тик – Рад нич ки 1923 0:0; 
Ужи це: Сло бо да – Борац 2:1.

01. Јавор 15 10 4 1 29:8 34
02. Инђи ја 15 10 2 3 22:6 32
03. Зла ти бор 14 10 1 3 25:9 31
04. Син ђе лић 14 8 5 1 15:5 29
05. ТСЦ 15 7 6 2 25:12 27
06. Рад нич ки 15 7 3 5 15:16 24
07. Мета лац 14 5 6 3 15:12 21
08. Бежа ни ја 15 6 2 7 19:20 20
09. Теле оп тик 15 4 5 6 11:18 17
10. ОФК Жар к. 14 4 4 6 15:15 16
11. Бечеј 15 5 1 9 18:25 16
12. Борац 15 3 6 6 14:20 15
13. Тра јал 14 4 3 7 9:15 15
14. Будућ ност 15 2 6 7 11:17 12
15. Сло бо да 15 1 3 11 6:29 6
16. Н. Пазар 14 0 5 9 5:27 5

Бео чин: Цемент – Дунав 2:4; 
Саку ле: Борац – Црве на Зве зда 
3:1; Нови Банов ци: Омла ди нац 
– Бач ка 1901 2:4; Нови Сад: 
Кабел – Хај дук 1912 1:0; Пан че-
во: Желе зни чар – Брат ство 
1946 1:1; Зре ња нин: Рад нич ки 
(З) – Рад нич ки (СМ) 0:0; Вршац: 
ОФК Вршац – Рад нич ки (НП) 
2:0; Србо бран: Србо бран – 
Дина мо 1945 2:0; Бач ки Јарак: 
Мла дост – ЧСК Пива ра 1:1.

01. Хај дук 14 11 2 1 19:2 35
02. Кабел 14 10 2 2 32:11 32
03. Брат ство 14 10 2 2 27:14 32
04. Омла ди нац 14 9 1 4 17:10 28
05. Желе зни чар 14 7 3 4 14:10 24
06. Дина мо 14 6 3 5 16:10 21
07. Рад ни. (З) 14 4 9 1 11:6 21
08. ФК Вршац 14 6 2 6 15:15 20
09. Бач ка 14 6 1 7 20:20 19
10. Мла дост 14 6 1 7 15:22 19
11. Србо бран 14 5 3 6 14:18 18
12. Дунав 14 4 4 6 18:22 16
13. Борац 14 4 2 8 15:17 14
14. Цемент 14 4 2 8 12:21 14
15. Ц. Зве зда 14 3 4 7 14:18 13
16. Рад ни. (СМ) 14 3 4 7 14:22 13
17. ЧСК Пива ра 14 1 4 9 11:24 7
18. Рад н. (НП) 14 1 3 10 6:28 6

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

Мар тин ци: Борац (М) – 
Борац (К) 2:1; Попин ци: Напре
дак – Будућ ност 0:3; Љуко во: 
Љуко во – Јадран 1:3; Рума: 
Сло вен – Полет 2:2; Доњи 
Товар ник: Сло бо да – Купи но во 
5:0; Путин ци: ПСК – Рудар 2:1; 
Ада шев ци: Гра ни чар – Желе
зни чар 1:3; Доњи Петров ци: 
Доњи Петров ци – Пар ти зан 3:1.

01. Сло бо да 12 10 1 1 26:9 31
02. Желе зни ч 12 8 4 0 27:4 28
03. Јадран 12 9 1 2 27:12 28
04. ПСК 12 9 1 2 23:14 28
05. Пар ти зан 12 8 1 3 38:11 25
06. Д. Петров ци 12 7 0 5 24:24 21
07. Будућ ност 12 6 1 5 31:17 19
08. Рудар 12 4 4 4 15:15 16
09. Љуко во 12 4 3 5 16:19 15
10. Полет 12 3 3 6 16:20 12
11. Сло вен 12 3 3 6 7:16 12
12. Борац (К) 12 3 1 8 18:25 10
13. Гра ни чар 12 3 1 8 17:42 10
14. Борац (М) 12 3 0 9 16:22 9
15. Напре дак 12 3 0 9 18:31 9
16. Купи но во 12 1 0 11 5:43 3

Буђа нов ци: Мла дост – 
Митрос 1:2; Ман ђе лос: Фру
шко го рац – Оби лић 1993 0:3; 
Рав ње: Зека Буљу ба ша – 
Шумар 1:0; Обреж: Гра ни чар – 
Фру шка Гора 4:1; Вогањ: Сло га 
(В) – ОФК Бикић 0:3; Пећин ци: 
Доњи Срем 2015 – Кру ше дол 
2:1; Чал ма: Сло га (Ч) – Хај дук 
0:7; Беше но во: БСК – Напре
дак 3:0.

01. Југо вић 11 8 1 2 14:8 25
02. Под ри ње 12 7 3 2 18:6 24
03. Први Мај 11 8 0 3 22:14 24
04. Сло га (Е) 11 7 1 3 22:12 22
05. Сре мац 11 6 3 2 13:8 21
06. Борац (Ш) 11 5 4 2 15:8 19
07. Хај дук (Д) 11 6 0 5 21:9 18
08. Поду на вац 12 5 1 6 18:15 16
09. Татра 11 4 3 4 13:12 15
10. Хај дук (Б) 11 4 1 6 18:16 13
11. Сло га (Т) 11 4 1 6 8:15 13
12. Једин ство 11 3 3 5 12:14 12
13. Рад нич ки 11 3 2 6 16:21 11
14. ЛСК 12 2 1 9 8:33 7
15. Хај дук (Ч) 11 0 0 11 2:29 0

Ерде вик: Ерде вик 2017 – 
Напре дак 1:2; Батров ци: 
Омла ди нац (Б) – Јед но та 1:0; 
Илин ци: Борац – Једин ство (М) 
1:1; Бачин ци: ОФК Бачин ци – 
Једин ство (Љ) 1:2; Гиба рац: 
Син ђе лић – Сре мац 0:1; Нбин-
гу ла: ОФК Бин гу ла – Гра ни чар 
1:1.

01. Сре мац 11 9 1 1 47:14 28
02. Јед но та 11 8 1 2 39:11 25
03. Ерде вик 11 6 3 2 24:9 21
04. Једин с. (Љ) 11 6 3 2 26:18 21
05. Напре дак 10 4 2 4 21:19 14
06. Гра ни чар 11 3 4 4 18:18 13
07. ОФК Бачин . 11 4 1 6 21:24 13
08. Једин с. (М) 11 3 4 4 20:23 13
09. Син ђе лић 11 3 3 5 25:21 12
10. ОФК Бин гу. 11 3 2 6 13:26 11
11. Омла ди . (Б) 10 3 1 6 19:26 10
12. Борац 11 0 1 10 8:72 1

Срем ска Митро ви ца: Срем 
(СМ) – Ноћај 8:2; Заса ви ца: 
Сло га – Борац (Ра) 4:1; Шашин-
ци: Сло бо да – Поле та рац 3:1; 
Лежи мир: Пла ни нац – Борац 
(ВР) 4:1; Срем ска Митро ви ца: 
Трго вач ки – Срем (СР) 2:2; 
Ноћај: Змај – Гра ни чар 1:3.

01. Сло га 11 10 1 0 43:10 31
02. Трго вач ки 11 7 3 1 27:12 24
03. Срем (СР) 11 7 1 3 30:18 22
04. Гра ни чар 11 6 1 4 17:13 19
05. Пла ни нац 11 5 3 3 29:17 18
06. Сло бо да 11 6 0 5 19:16 18
07. Борац (Ра) 11 4 2 5 24:33 14
08. Змај 11 3 3 5 27:27 12
09. Срем (СМ) 11 2 4 5 28:34 10
10. Борац (ВР) 11 3 1 7 21:37 10
11. Поле та рац 11 1 3 7 19:30 6
12. Ноћај 11 1 0 10 16:53 3

01. Доњи Срем 12 10 2 0 35:9 32
02. ОФК Бикић 12 8 2 2 26:8 26
03. Хај дук 12 7 3 2 28:9 24
04. Кру ше дол 12 8 0 4 24:9 24
05. Оби лић 12 7 2 3 19:10 23
06. БСК 12 6 2 4 23:11 20
07. Гра ни чар 12 6 1 5 22:15 19
08. Шумар 12 6 1 5 15:11 19
09. Митрос 12 6 0 6 20:24 18
10. Сло га (В) 12 4 5 3 18:13 17
11. Напре дак 12 5 2 5 17:16 17
12. Ф. Гора 12 5 1 6 17:17 16
13. З. Буљу ба . 12 3 1 8 12:23 10
14. Фру шко го . 12 1 2 9 6:48 5
15. Сло га (Ч) 12 1 1 10 14:40 4
16. Мла дост 12 0 1 11 5:38 1

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Рума: Једин ство (Ру) – 
Једин ство (К) 5:1; Мали Радин-
ци: Фру шко го рац – Сре мац 1:1; 
Хрт ков ци: Хрт ков ци – Једин
ство (Пл) 4:1; Нера дин: Вој во
ди на – Гра ни чар 6:0; Никин ци: 
Полет – 27.Окто бар 5:2; Борац 
је био сло бо дан.

01. Сре мац 9 7 2 0 26:6 23
02. Фру шко го . 10 6 3 1 24:13 21
03. Хрт ков ци 10 6 1 3 21:16 19
04. Борац 10 6 0 4 31:17 18
05. Једин с. (Ру) 9 4 5 0 16:6 17
06. Вој во ди на 10 5 1 4 27:16 16
07. Једин с. (Пл) 9 4 2 3 21:14 14
08. Полет 10 3 2 5 15:25 11
09. Гра ни чар 10 2 0 8 11:22 6
10. 27.Окто бар 9 2 0 7 13:32 6
11. Једин с. (К) 10 0 0 10 8:46 0

Сибач: Сло вен – Сре мац 2:3; 
Срем ски Миха љев ци: Срем – 
Хај дук 1932 3:1; Аша ња: Каме
ни – Ловац 1:0; Субо ти ште: 
Витез – Мла дост 1935 0:7; ОФК 
Бре стач је био сло бод на.

01. ОФК Бре ст. 8 6 1 1 32:12 19
02. Сре мац 7 6 1 0 21:7 19
03. Срем 8 6 1 1 23:10 19
04. Каме ни 8 4 0 4 18:23 12
05. Ловац 8 3 1 4 21:13 10
06. Мла дост 7 2 2 3 20:15 8
07. Хај дук 8 2 0 6 10:23 6
08. Сло вен 8 1 2 5 14:21 5
09. Витез 8 1 0 7 6:41 3

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

Сур ду ли ца: Рад ник – Дина
мо 2:0; Бео град: Пар ти зан – 
Вој во ди на 2:0; Луча ни: Мла
дост – Чука рич ки 3:4; Земун: 
Земун – Напре дак 0:2; Бео-
град: Рад – Спа р так ЖК 1:1; 
Шабац: Мачва – Вождо вац 2:0; 
Бач ка Палан ка: ОФК Бач ка – 
Рад нич ки 0:2; Нови Сад: Про
ле тер – Црве на Зве зда 0:2.

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 15 14 1 0 40:8 43
02. Рад нич ки 15 10 4 1 27:11 34
03. Пар ти зан 15 8 6 1 19:7 30
04. Чука рич ки 15 8 5 2 28:14 29
05. Напре дак 15 6 7 2 20:13 25
06. Про ле тер 15 7 2 6 21:15 23
07. Мла дост 15 6 4 5 20:19 22
08. Вој во ди на 15 6 3 6 14:13 21
09. Мачва 15 5 1 9 9:16 16
10. Рад 15 4 3 8 11:19 15
11. Вождо вац 15 4 3 8 11:20 15
12. Рад ник 15 4 3 8 9:18 15
13. Земун 15 3 4 8 15:23 13
14. ОФК Бач ка 15 3 4 8 10:20 13
15. Спа р так ЖК 15 2 5 8 10:23 11
16. Дина мо 15 2 1 12 7:32 7

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Одр жа не
56.  Улич не трке

У петак, 2. новем бра, у 
окви ру Новем бар ских 
дана одр жа на је 56. по 
реду спорт ска мани фе
ста ци ја под нази вом 
Улич не трке. Глав ни 
орга ни за тор и покро ви

тељ је Град Срем ска 
Митро ви ца у сарад њи са 
Уста но вом Атлет ски ста
ди он, атлет ским клу бо ви
ма Срем и Сир ми ум и 
Збо ром атлет ских суди ја. 
У трка ма су уче ство ва ла 
деца пред школ ског, 
основ но школ ског и сред
њо школ ског узра ста, као 
и запо сле ни у Казне но 
поправ ном заво ду, вој
ска, поли ци ја, ватро га сци 
и рекре а тив ци. Нови на 
ове годи не била је про
мо ци ја дуа тло на  трча
ње и бици кли зам.

  Т.  С.
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Фести вал там бу ра шких
орке ста ра Вој во ди не
После 55. Фести ва ла музич ких дру

шта ва Вој во ди не, који је одр жан у 
окто бру, Рума је била дома ћин и 

26. Фести ва ла там бу ра шких орке ста ра 
Вој во ди не. 

Фести вал је одр жан 4. новем бра у 
рум ском Кул тур ном цен тру „Бра на Црн
че вић“, који је поред Саве за там бу ра
шких дру шта ва Вој во ди не и орга ни за
тор овог там бу ра шког фести ва ла.

На ово го ди шњем Фести ва лу там бу
ра шких орке ста ра насту пи ли су там
бу ра шки орке стри ОШ „Сте ван Алек
сић“ из Јаше Томи ћа, Там бу ра то ри јум 
из Пан че ва, ГТО ХКПД „Мати ја Губец“,  
Камер ни орке стар Злат не жице и ГТО 
„Бран ко Ради че вић“, сва три из Руме, 
Ансамбл Велос из Новог Сада, Субо
тич ки там бу ра шки орке стар.

 Ово го ди шњи фести вал је био реви
јал ног карак те ра, али је насту пе орке
ста ра пра тио струч ни жири, који су 
чини ли про фе со ри Сло бо дан Ата нац
ко вић из Бео гра да и Зоран Мулић из 
Новог Сада и који су дава ли опи сне 
оце не, док су у жири ју публи ке били 
пред став ни ци ЈП Гас – Рума. По њима 
нај бо љи су били чла но ви  там бу ра шког 
орке стра „Бран ко Ради че вић“.

Фести вал је зва нич но отво рио Сте

ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума, 
који је ука зао да је ово један од зна чај
них фести ва ла по који ма је Рума пре
по зна тљи ва. 

– И ово је један од фести ва ла који 
дуго тра ју, изме ђу оста лог и зато што је 
знао да сво ју фор му ускла ди са зах те
ви ма вре ме на у којем се орга ни зу је, а 
при том не губе ћи сво ју основ ну миси
ју да негу је там бу ра шку музи ку, али и 

да ука же на могућ но сти нове упо тре бе 
инстру мен та зна чај ног за ово под не
бље. Ми смо свих ових годи на, орга ни
за то ри ма пру жа ли подр шку и сигу ран 
сам да ће тако бити и убу ду ће – пору
чио је Сте ван Кова че вић.

Покро ви тељ 26. Фести ва ла там бу
ра шких орке ста ра Вој во ди не је рум ска 
општи на.

С. Џ.

Там бу ра шки орке стар Там бу ра то ри јум

РУМА

Стефан Новоселац се опоравља
Два де се то го ди шњи Сте фан Ново

се лац из Руме, који је  23. авгу
ста у Суто мо ру постра дао, када 

га је песни цом у гла ву уда рио Петар 
Вој во дић (19) из Бара, а затим од 
сили не удар ца пао на бетон и задо био 
тешке повре де гла ве опа сне по живот, 
од 30. окто бра нала зи се у Спе ци јал
ној бол ни ци за неу ро ло шка обо ље ња 
и пост тра у мат ска ста ња „Др Бори во је 
Гња тић“ у Ста ром Слан ка ме ну. Њего
во здрав стве но ста ње се нагло побољ
ша ло, почео је да једе, гово ри и лека
ри има ју опти ми стич ке прог но зе у 
даљем току опо рав ка, каже за М 
Нови не Дра ган Кер кез, мла ди ћев брат 
по мај ци.

Сте фан, који је про вео ско ро месец 
и по дана у коми, оста ће у овом реха
би ли та ци о ном цен тру око 45 дана.

– Све се у јед ном тре нут ку дого ди
ло, про бу дио се из тог ста ња, будан је 
само гле дао, а није реа го вао. Није 
било веће сре ће за нашу поро ди цу 
када нас је све пре по знао – не кри је 
радост брат Дра ган.

По њего вим речи ма, Сте фан је још 
малак сао, теже поме ра леву ногу и 
руку и оте жа но при ча, али лека ри 

веру ју да ће све то ићи на боље.
– Неки дан, када је мама Сла ви ца 

била код њега у посе ти, тра жио је да 
му купи пеци во, бана не...Ја сам му 
чак пока зи вао неке сли ке од рани је, 
сетио се тих дога ђа ја, али шта је било 
тада на мору, то не може да сети – 
каже Дра ган.

Дра ган дода је да су отац и брат 
мла ди ћа који је повре дио Сте фа на, 
затра жи ли одо бре ње да га посе те, 
али да тата Нико ла то није дозво лио.

– Тата је још под стре сом, као и сви 
ми. Нарав но да то не може да се забо
ра ви, али не жели мо да се тога под се
ћа мо. Не зна мо ни где је њихов син, 
да ли је још у при тво ру или је можда 
пуштен, то нас и не зани ма, жеља нам 
је само да се Сте фан скроз опо ра ви 
– гово ри Дра ган, дода ју ћи да поли ци ја 
још није саслу ша ла Ново сел ца, јер се 
чека његов опо ра вак како би дао изја
ву.

Пето ри ца мла ди ћа из Руме, која су 
летос бора ви ла на мору у Суто мо ру, 
ни слу ти ла нису да ће доћи до инци
ден та, који је неки ма про ме нио живот. 
Док су Сте фан и његов при ја тељ 
Дејан били на шета ли шту, из обли
жњег лока ла, напо ље је истр чао мла
дић наг до поја са и јед ним удар цем у 
вили цу оборио прво Деја на. У том 
момен ту Сте фан је почео да бежи, 
али га је он сусти гао и уда рио песни
цом у гла ву. Ново се лац је пао и уда
рио гла вом о бетон, али га је Вој во дић 
опко ра чио и још два пута уда рио 
песни цом у гла ву, што се види на 
забе ле же ном сним ку каме ре, који је 
пре дат у поли ци ју.

С. Костић

Сте фа нов друг Дејан, који је те 
вече ри био са њим на шета ли шту, 
прво је рекао поли ци ји да је Ново се
лац повре де задо био падом низ сте
пе ни це. Тек када су инспек то ри током 
саслу ша ња при ме ти ли да и Дејан 
има повре де вили це, изву кли су од 
њега при зна ње како се и шта дого ди
ло. Мла дић је обра зло жио да је прво 
сла гао из стра ха и због прет њи, које 
су им биле упу ће не од Црно го ра ца, 
ако их при ја ве поли ци ји.

Из стра ха лагао



44 7. NOVEMBAR 2018.  M NOVINE

ОВАН: Потреб на вам 
је огром на енер ги ја и 
нечи ја подр шка како 
бисте на вре ме завр

ши ли све пла ни ра не оба ве зе. 
Нала зи те се у доброј при ли ци да 
повла чи те неке пара лел не поте
зе, сто га буди те про ми шље ни 
при избо ру нових послов них 
тема или циље ва. Поста вља те 
суви шна пита ња воље ној осо би 
и на тај начин инди рект но под
сти че те нову сум њу.  

БИК: Неко потвр ђу је 
ваша оче ки ва ња у 
послов ној сарад њи. 
Ипак не буди те суви

ше лако ми сле ни пред раз ли чи
тим сарад ни ци ма јер нечи је речи 
не пред ста вља ју довољ ну гаран
ци ју за дужи пери од. Важно је да 
сачу ва те при себ ност духа у 
одлу чу ју ћем момен ту. Делу је те 
заво дљи во и при влач но за сво ју 
око ли ну. Сре ћа је на вашој стра
ни. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ста ло 
вам је да раз ре ши те 
нове неспо ра зу ме, 
али нема те довољ но 

пове ре ња у одре ђе не сарад ни ке. 
Поне кад исти на и прав да сти жу 
са изве сним зака шње њем, нема 
раз ло га да губи те веру у лич ни 
успех. Упо тре би те сво је завод
нич ке мани ре и немој те дозво ли
ти да вас неко инди рект но држи 
у сво јој сен ци. Пока жи те да има
те јаку вољу. 

РАК: Поку ша ва те да 
намет не те свој ути цај 
у дру штву сарад ни ка. 
Међу тим посто је неке 

ситу а ци је које као да пре ва зи ла
зе ваше про фе си о нал но иску
ство. Уко ли ко доби је те лош сиг
нал важно је да се пову че те у 
стра ну и да саче ка те на бољу 
при ли ку. Раду је вас нечи је пона
ша ње и искре ни гест пажње који 
вам се упу ћу је. 

ЛАВ: Допа да ју вам 
се нечи је послов не 
иде је, али још увек 
нисте сигур ни у кона

чан исход. Сми шље но одла же те 
тре ну так за зва нич но изја шња ва
ње пред сарад ни ци ма и оста
вља те отво ре ну могућ ност за 
додат ну про ве ру. Нема раз ло га 
да сум ња те у нечи је емо тив не 
наме ре зато што вам недо ста ју 
све инфор ма ци је.  Немој те поти
ски ва ти сво ја осе ћа.

ДЕВИ ЦА: Има те 
добре иде је и реал ну 
про це ну, али не доби
ја те довољ но оче ки

ва ну подр шку у кру гу сарад ни ка. 
Неко поста вља погре шна пита
ња или има дру га чи је послов не 
инте ре се. Немој те дозво ли ти да 
у вама пре вла да жеља за доми
на ци јом. Ста ло вам ке да схва ти
те нечи је емо тив не наме ре, али 
посто је раз ли чи ти сиг на ли који 
вас збу њу ју и оста вља ју нео би
чан ути сак. 

ВАГА: Око ли на пози
тив но реа гу је на ваше 
иде је и неко вас под
сти че на актив ну уло

гу или на додат но ства ра ла штво. 
Важно је да не исти че те сво је 
послов не иде је, без доброг пово
да. Сачу вај те послов не инте ре се 
и добар сарад нич ки однос. Поне
кад у љубав ном одно су при жељ
ку је те више него што је  могу ће 
доби ти, али нема раз ло га жали
те на воље ну осо бу. 

ШКОР ПИ ЈА: Запе
тља ли сте се у раз ли
чи те ситу а ци је које 
пре ва зи ла зе ваше 

зна ње или прак тич но иску ство. 
Нај бо ље је да се дис тан ци ра те од 
све га што може да вам про у зро
ку је нову непри јат ност. Потреб но 
је да при хва ти те исти ну или дру гу 
стра ну меда ље која вам се мање 
допа да. Нема раз ло га да одла же
те сусрет са јед ном осо бом или 
оно што је неиз бе жно. 

СТРЕ ЛАЦ: Раз о ча ра
ни сте нечи јим пона
ша њем и то вам даје 
за пра во да пре и спи

та те зајед нич ки дого вор или сво
ју уло гу у послов ној сарад њи. 
Нема раз ло га да доно си те исхи
тре не одлу ке, сачу вај те при себ
ност духа и сво ју послов ну пози
ци ју. Посто ји добар повод да при
хва ти те нечи ји позив за сусрет 
или изла зак који ће вам при ја ти. 

ЈАРАЦ: Неко вас 
инди рект но опо ми ње 
да про ме ни те сво је 
пона ша ње али ви не 

при да је те посе бан зна чај осо би 
за коју вас не везу ју зајед нич ки 
послов ни инте ре си. Има те погре
шан став о неким сарад ни ци ма и 
дели кат ним тема ма. Пажљи во 
раз ми сли те о нечи јим речи ма 
које делу ју врло добро на мер но. 
Нема потре бе да бира те погре
шну уло гу или да про во ци ра те 
свог парт не ра. 

ВОДО ЛИ ЈА: Вели ка 
упор ност у овом тре
нут ку не доно си у пот
пу но сти пози ти ван 

ефе кат у сусре ту са сарад ни ци
ма, сто га про ме ни те сво ју прво
бит ну так ти ку. Потреб но је да 
дока же те сво је наме ре али и да 
сачу ва те добар послов ни однос. 
Погре шно про це њу је те нечи је 
пона ша ње и уло гу. Не може те 
лако да убе ди те воље ну осо бу 
да про ме ни сво је мишље ње.

РИБЕ: Сарад ни ци 
делу ју пози тив но на 
ваше рас по ло же ње, 
има те довољ но енер

ги је да се анга жу је те на раз ли чи
тим стра на ма. Осе ћај послов не 
афир ма ци је и успе ха тре ба 
додат но да вас моти ви ше на 
акци ју и пози тив не про ме не у 
при ват ном живо ту. Уко ли ко сте 
сло бод ни пла ни рај те љубав ни 
сусрет или неки изла зак у дру
штво. 

VREMEPLOV
7. но вем бар

1944. Френ клин Ру звелт че твр
ти пут иза бран за пред сед ни ка 
САД, што је је дин ствен слу чај у 
исто ри ји САД. 
1946. За вр ше на пр ва са ве зна 
рад на ак ци ја омла ди не Ју го сла
ви је, на же ле знич кој пру зи Брч
коБа но ви ћи. Око 70.000 мла
дих из це ле зе мље и 2.000 из 
ино стран ства за 190 да на из гра
ди ло пру гу ду гу 90 ки ло ме та ра. 

8. но вем бар
1519. Шпан ски осва јач Ер нан 
Кор тес сти гао у Мек си ко, где су 
га Асте ци, ве ру ју ћи да је ре ин
кар на ци ја асте шког бо жан ства 
Ке цал ко атл, при ми ли с нај ве
ћим по ча сти ма. 
1793. Лу вр отво рен за јав ност. 
Дво рац фран цу ских кра ље ва од 
1204. г., од лу ком ре во лу ци о нар
не вла де 1791. пре тво рен у 
му зеј. 

9. но вем бар
1799. На по ле он Бо на пар та вој
ним уда ром сру шио вла ду 
Ди рек то ри ју ма и као пр ви кон
зул пре у зео власт у Фран цу ској. 
1985. Ру ски ве ле мај стор Га ри 
Ка спа ров у 23. го ди ни по стао 
нај мла ђи свет ски пр вак у исто
ри ји ша ха. У ме чу за ти ту лу 
по бе дио ру ског ве ле мај сто ра 
Ана то ли ја Кар по ва 13:11. 

10. но вем бар
1796. Умр ла ру ска ца ри ца Ка та
ри на II Алек се јев на, Ка та ри на 
Ве ли ка.
1991. У Ву ко ва ру по че ле улич не 
бор бе при пад ни ка Ју го сло вен
ске на род не ар ми је и хр ват ских 
по ли циј ских сна га. Је ди ни це 
ЈНА осво ји ле Ву ко вар 18. 
но вем бра. 

11. но вем бар
1918. Ка пи ту ла ци јом Не мач ке 
за вр шен је Пр ви свет ски рат у 
ко јем је уче ство ва ло 36 др жа ва. 
Жи вот је из гу би ли око 10 ми ли
о на љу ди. 
2004. У вој ној бол ни ци у Па ри зу 
умро је па ле стин ски пред сед ник 
Ја сер Ара фат

12. но вем бар
1933. На ци о налсо ци ја ли стич ка 
рад нич ка пар ти ја Адол фа 
Хи тле ра до би ла је из бо ре и 
пре у зе ла власт у Не мач кој. 
1989. Умр ла је шпан ска ре во лу
ци о нар ка До ло рес Иба ру ри, 
ле ген дар на Ла Па си о на ри ја.

13. но вем бар
1813. У Ње гу ши ма ро ђен Пе тар 
II Пе тро вић Ње гош, цр но гор ски 
вла ди ка, фи ло зоф и др жав ник, 
ве ли ки еп ски пе сник, аутор 
слав ног драм скоеп ског де ла 
Гор ски ви је нац. Као др жав ник 
по ста вио те ме ље мо дер не 
цр но гор ске др жа ве, уста но вио 
из вр шну власт и Се нат, ор га ни
зо вао су до ве, увео по ре зе. За 
ње го ве вла да ви не осно ва на 
пр ва штам па ри ја у Це ти њу 
1834. и по диг ну та пр ва шко ла. У 
књи жев ној ба шти ни оста вио и 
еп Лу ча ми кро ко зма, дра му 
Ла жни цар Шће пан Ма ли, 
пе сме.

HOROSKOP

Сре да, 7. новем бар
(25. окто бар) 

Све ти муче ни ци Мар ки јан и 
Мар ти ри је

Четвр так, 8. новем бар
(26. окто бар) 

Све ти вели ко му че ник Дими три
је – Митров дан

Петак, 9. новем бар
(27. окто бар) 

Све ти муче ник Нестор

Субо та, 10. новем бар
(28. окто бар) 

Св. муче ник Терен ти је; Св. 
Арсе ни је Срем ски Архи е пи скоп 
срп ски

Неде ља, 11. новем бар
(29. окто бар) 

Све ти Авра ми је Затвор ник; 
Пре по доб но му че ни ца Ана ста
си ја  Римљан ка

Поне де љак, 12. новем бар
(30. окто бар) 

Св. краљ Милу тин; Преп. Теок
тист и Јеле на; Св. Вар на ва, 
Хво стан ски Испо вед ник

Уто рак, 13. новем бар
(31. окто бар) 

Све ти апо сто ли Ста хи је, Ампли
је, Урван и дру ги с њим

Crkveni
kalendar

• Да ме није напра ви ла 
буда лом, никад не би 
нашла чове ка слич ног 
себи.
• Да би се народ наци о-
нал но осве стио, мора ли 
су да га шама ра ју до 
бесве сти.
• Сти ћи ће их рука прав-
де. Мора ће да јој уде ле. 

Сла ни мафи ни
Састој ци: 6 јаја, 0,5 деци ли та

ра мле ка, 170 гра ма спа на ћа, 
прсто хват соли, прсто хват бибе
ра,1 црве на папри ка, 50 гра ма 
чедар сира.

При пре ма: Добро уму ти те јаја 
и мле ко, додај те зачи не, а потом 
уба ци те и сит но исец ка ни спа наћ, 
папри ка исе че ну на коц ки це и 
чедар. Под ма жи те калуп за мафи
не уљем или масла цем и сипај те 
сме су. Рер ну угреј те на 190 сте пе
ни и пеци те тор ти це 20 до 25 
мину та.


