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РУМА ДОМА ЋИН УРБА НИ СТИ МА СРБИ ЈЕ

Међу на род ни салон урба ни зма
Рума је ове годи не 

била дома ћин тра
ди ци о нал не годи

шње мани фе ста ци је Удру
же ња урба ни ста Срби је, 
27. Meђународног сало на 
урба ни зма, који је отво рен 
8. новем бра у Кул тур ном 
цен тру „Бра на Црн че вић“ 
уз, заи ста вели ки одзив 
урба ни ста из Срби је, али и 
зема ља у окру же њу.

Овај салон је увек при
ли ка да се на јед ном 
месту пока жу нај зна чај ни ја 
оства ре ња у обла сти про
стор ног и урба ни стич ког 
пла ни ра ња, урба ни стич ког 
про јек то ва ња и реа ли за
ци је.

Пред сед ник Удру же ња 
урба ни ста Срби је Алек
сан дар Јеф тић, иста као 
је да су се опре де ли ли да 
Рума буде дома ћин, прет
про шле годи не је била 
Срем ска Митро ви ца, упра
во зато што је реги он Сре
ма један од рет ких у држа
ви, који није пога сио сво је 
инсти ту ци је које нису пре
жи ве ле тран сфор ма ци је 
захва љу ју ћи неким закон
ским реше њи ма.

– Сма тра мо да су наше 
коле ге из ових инсти ту ци ја, 
због сво га рада, дели мич но 
заслу жне за један интен
зив ни ји раз вој овог про сто
ра у послед ње вре ме. Због 
тога дугу је мо захвал ност 
локал ним само у пра ва ма, 
одно сно срем ским гра до
ви ма и општи на ма и због 
тога смо данас у Руми. 
Ове годи не има мо одли чан 
одзив инсти ту ци ја, како 
оних које су уче ство ва ле 
сва ке годи не, тако и неких 
које су се поно во поја ви ле 
после неко ли ко годи на пау
зе. У редов ној про дук ци ји 
има мо 132 рада и има мо 
30 сту дент ских радо ва, који 
су селек то ва ни од пре ко 80 
сту дент ских радо ва који 
су при сти гли на кон курс. 
Нисмо оче ки ва ли ово ли ки 
број радо ва и заи ста сам 
задо во љан и ква ли те том и 
њихо вим бро јем – рекао је 
Јеф тић. 

Поред награ да које се 
доде љу ју у 13 кате го ри
ја, вели ку награ ду Сало на 
ове годи не доби ле су две 
инсти ту ци је: ЈП Урба ни зам 
и завод за урба ни зам из 
Новог Сада и Инсти тут за 

архи тек ту ру и урба ни зам, а 
у обра зло же њу се каже да 
је то због ква ли те та вели
ког бро ја радо ва и про бле
ма ти ке про сто ра које ти 
пла но ви обра ђу ју.

Мил ка Павло вић, дирек
тор ка ЈУП План Рума, 
иста кла је да је ово зна чај
на мани фе ста ци ја за Руму, 
окру же ње, али и за само 
пред у зе ће које је пости гло 
изван ред не резул та те. 

– Јав на пред у зе ћа се, 
тамо где су пога ше на, 
поно во вра ћа ју. Ипак смо 
ми прва кари ка у лан цу 
буду ћих инве сти ци ја, у раз
во ју гра до ва, али и зашти ти 
живот не сре ди не. Ми смо 
осно ва од које се кре ће и 
врши надо град ња – ука за
ла је Мил ка Павло вић.

Овогодишњем Међу на
род ном сало ну урба ни зма 
при су ство вао је и покра
јин ски секре тар за урба
ни зам и зашти ту живот не 
сре ди не Вла ди мир Галић. 
Он је упра во ука зао на зна
чај добро ура ђе не план ске 
доку мен та ци је. 

– Овај салон је зна ча јан 
зато што се овде виде нај
ве ћа достиг ну ћа у обла сти 
про стор ног урба ни стич ког 
пла ни ра ња, урба ни стич ког 
про јек то ва ња и реа ли за
ци је на тери то ри ји Срби
је. Вео ма је зна чај но има
ти добро ура ђе ну план ску 
доку мен та ци ју, јер ода тле 
све почи ње. Ако жели те да 
има те добар раз вој инфра
струк ту ре, добар раз вој 
при вре де, добар раз вој 

држа ве уоп ште, све почи
ње са добром план ском 
доку мен та ци јом. Зато је 
ово место на коме стру
ка тре ба да се оства ри и 
због тога су ова кви сало ни 
вео ма зна чај ни – рекао је 
покра јин ски секре тар Вла
ди мир Галић.

Са њего вим мишље
њем се сло жио и Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума који је иста као да је 
упра во Рума чедо урба ни
ста. 

– Наш град има бога ту 
урба ни стич ку тра ди ци ју, 
запра во је Рума и наста
ла као чедо урба ни ста, с 
обзи ром да је њен осни
вач, када је фор ми рао 
Руму, дао налог да урба ни
сти из Евро пе буду ти који 
ће тра си ра ти њене прав це 
раз во ја у будућ но сти. Без 
пошто ва ња урба ни стич ких 
наче ла нема одр жи вог раз
во ја. Све до ци смо да Рума 
има интен зи ван еко ном ски 
раз вој послед њих годи на, 
али одр жи вост тог раз во
ја може мо да оства ри мо 
само пошту ју ћи наче ла 
урба ни стич ког пла ни ра ња 
– рекао је Сте ван Кова че
вић.

Радо ве са 27. Међу на
род ног сало на урба ни зма 
Румља ни су има ли при
ли ке да погле да ју до 13. 
новем бра у вели ком холу 
Кул тур ног цен тра „Бра на 
Црн че вић“. С. Џ. 

Салон урба ни зма

Мил ка Павло вићВла ди мир Галић
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УВОДНИК

Жена фран цу ског 
пред сед ни ка

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Иако смо Дан при мир ја у Првом 
свет ском рату поче ли да сла
ви мо тек од ско ра (тач ни је од 

2012. годи не) пока за ли смо висок сте
пен осе тљи во сти на рас по ред седе ња 
при ком цен трал не све ча но сти у Пари
зу пово дом 100. годи шњи це завр шет
ка Вели ког рата. Првих годи на од уво
ђе ња овог пра зни ка срп ски живаљ је 
тре ба ло темељ но под у чи ти шта зна чи 
тај датум, а и данас ће се мно ги упи
та ти, па шта је запра во тај 11. новем
бар. Доду ше, после скан да ла у Пари
зу, веру јем да је сви ма јасно шта је 11. 
новем бар, а јасно је и мно го што шта 
дру го.

То што је наш пред сед ник гле дао у 
земљу током цере мо ни је неће бити 
тема овог тек ста. О томе ће писа ти 
озбиљ ни ји нови на ри, ана ли ти ча ри 
и позна ва о ци свет ске поли ти ке. Они 
зна ју све о рас поре ду седе ња по абе
це ди (а, бе, це, де, мач ка пре де...) Ја 
пој ма немам о тим и слич ним ства ри
ма. Мени је мно го зани мљи ви ја тзв. 
жен ска стра на при че. Како је Бри жит 
Макрон опет баци ла у засе нак гла му
ро зну Мела ни ју Трамп. Жена фран цу
ског пред сед ни ка не пре ста је да буде 
цен тар медиј ске пажње, а пла не тар
ни скуп који је 11. новем бра одр жан у 
Пари зу, још јед ном је пока зао да Бри
жит Макрон и те како зна да иско ри сти 
пред ност дома ћег тере на.

Код нас је пре о вла ђу ју ће мишље ње 
да је госпо ђа Макрон, баба која је на 
нама непо знат начин ухва ти ла неко ли
ко деце ни ја мла ђег мушкар ца, Ема ну
е ла то јест, који јој је (о жало сти!) био и 
уче ник. Као да јој није било доста тих 
25 годи на раз ли ке, па је морао да буде 
и њен бив ши ђак. Содо ма и Гомо ра, 
дрх ти Срби ја у пра вед ном гне ву. 

Елем, све бру ји од комен та ра и изве
шта ја о томе какве је ципе ле носи ла 
Мела ни ја Трамп, да ли су њен сиви 
костим и фри зу ра били ста ро мод ни 
или не, да ли Бри жит Макрон има тан
ке ноге и да ли је њен пла ви костим 
са злат ним дуг ми ћи ма био мод ни пого
дак. Нарав но да су мишље ња поде
ље на. И нарав но да уоп ште није упит
но да ли је Мела ни ја Трамп леп ша од 
жене фран цу ског пред сед ни ка. Али, 
овде није тема лепо та, него стил. А још 
пре више од две ста годи на један Фран
цуз је рекао: Стил је човек сам. И није 

погре шио. Бити од сти ла, то је нај ве ћи 
дар који човек може има ти. И то уоп
ште нема везе са физич ком лепо том, 
а ни са богат ством. У тој дисци пли ни 
је мадам Макрон фаво рит. Међу тим, у 
све ту какав јесте, какав је био и какав 
ће увек бити, дакле у јед ном мачо 
све ту и мачо кул ту ри она је уна пред 
осу ђе на, иако је побед ни ца. У сва ком 
слу ча ју, побе ди ла је бли ста ву Мела
ни ју Трамп. У сва ком погле ду. Иако је 
спрам Мела ни је „изгу жа ва на баба“. 

Али, јед ног дана ће, упр кос естет
ској хирур ги ји, и Мела ни ја бити 
„изгу жва на баба“. Сва ка жена ће 

јед ног дана бити изгу жва на баба, како 
то жени фран цу ског пред сед ни ка уме
ју да „тепа ју“ у комен та ри ма на дру
штве ним мре жа ма, углав ном „лепе“, 

„софи сти ци ра не“ и „него ва не“ жене. 
Оне, чији је дух све тло сним годи на ма 
дале ко од духа Бри жит Макрон. Оне 
које могу да под не су да јед на лепо ти
ца, каква је Мела ни ја „мазне“ пред сед
ни ка Аме ри ке, али не могу да под не
су да жена сасвим про сеч ног изгле да 
„мазне“ фран цу ског пред сед ни ка. Јер, 
по сте ре о ти пу, Мела ни ја је недо сти
жна, бог ју је ство рио чароб но лепом 
и ту нема ни беса ни зави сти. Како 
ћеш бити бесан на божи ју про ми сао. 
Али, Бри жит Макрон! Па шта је та баба 
боља од мене, реци мо. А ја нисам уда
та за пред сед ни ка Фран цу ске, а она 
јесте? И зато је она „изгу жва на баба“ 
а ја сам нор мал на жена. Зар не? Раци
о на ли за ци ја лака, да лак ша не може 
бити. 

Све бру ји од комен та ра и изве шта ја о томе какве је 
ципе ле носи ла Мела ни ја Трамп, да ли су њен сиви 
костим и фри зу ра били ста ро мод ни или не, да ли Бри
жит Макрон има тан ке ноге и да ли је њен пла ви костим 
са злат ним дуг ми ћи ма био мод ни пого дак. Нарав но да 
су мишље ња поде ље на. И нарав но да уоп ште није упит
но да ли је Мела ни ја Трамп леп ша од жене фран цу ског 
пред сед ни ка. Али, овде није тема лепо та, него стил
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Пред сед ник Покра јин ске вла де, Игор 
Миро вић са сво јим сарад ни ци ма, 
посе тио је у петак, 9. новем бра, 

радо ве на иско па ва њу теме ља новог 
објек та Основ не шко ле „Јован Попо вић“ у 
Срем ској Митро ви ци, и том при ли ком са 
гра до на чел ни ком Вла ди ми ром Сана де
ром поло жио камен теме љац овог објек
та. Овом чину при су ство ва ли су број ни 
пред став ни ци митро вач ке локал не само
у пра ве, као и Мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић.

Пре ма речи ма Иго ра Миро ви ћа, један 
од основ них зада та ка Покра јин ске вла де 
упра во је ула га ње у школ ство и ква ли
тет ни је усло ве за обра зо ва ње, а за прву 
фазу изград ње поме ну тог објек та Покра
ји на је пре ко Упра ве за капи тал на ула
га ња издво ји ла 63 мили о на дина ра, док 
је уче шће Гра да Срем ска Митро ви ца 18 
мили о на.

– Зајед но смо при сту пи ли реа ли за ци ји 
овог вели ког и зна чај ног про јек та и оче
ку је мо да за годи ну и по дана доби је мо 
нови обје кат у коме ће ђаци има ти ква

ли тет не настав не усло ве.  У Срем ској 
Митро ви ци смо има ли и дру ге инве сти ци
је  од завр шет ка изград ње под во жња ка, 
удео у рекон струк ци ји ули це Вука Кара
џи ћа, кана ли за ци о не мре же у Сло бо да на 
Баји ћа... – иста као је Миро вић и додао да 
ће покра ји на уче ство ва ти и у дру гој фази 
радо ва на изград њи „Попо ви ће ве“ шко ле, 
али и да ће се ула га ти у обно ву Срп ског 
дома и митро вач ког позо ри шта. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
овом при ли ком је изра зио захвал ност 
Покра јин ској вла ди и иста као да је ста ри 
обје кат шко ле, који је изгра ђен шезде се

тих годи на про шлог века, дотра јао, као и 
да оче ку је да радо ви на изград њи новог 
буду завр ше ни до 2020. годи не. 

– Након изград ње Основ не шко
ле „Добро сав Радо ва ље вић Народ” у 
Мачван ској Митро ви ци, ово је још један 
обје кат из обла сти обра зо ва ња у који 
ула же мо и потвр ђу је мо чиње ни цу да нам 
је обра зо ва ње при о ри тет. Сва наша обе
ћа ња веза на за изград њу инфра стук тур
них обје ка та у обла сти обра зо ва ња смо 
испу ни ли. Надам се да ћемо сле де ће 
годи не ући у дру гу фазу радо ва и да ћемо 
почет ком 2020. завр ши ти овај обје кат 

основ не шко ле. При вре ме ни обје кат који 
је гра ђен шезде се тих годи на оти ћи ће у 
исто ри ју, а нова шко ла ће бити јед на од 
нај мо дер ни јих у Срби ји, на задо вољ ство 
ђака, њихо вих роди те ља и свих гра ђа на 
Срем ске Митро ви це. Прва фаза радо ва 
обу хва та изград њу бетон ске кон струк ци
је, дру га фаза обу хва та све од ина ста
ла ци ја, фаса де, сто ла ри је, до завр шних 
уну тра шњих радо ва. Про јек то ва на вред
ност инве сти ци је је око 300 мили о на 
дина ра – рекао је гра до на чел ник Вла ди
мир Сана дер. 

Дирек тор Основ не шко ле „Јован Попо
вић“, Сло бо дан Сто јил ко вић, изја вио је 
да ће бољи усло ви обра зов ног рада у 
будућ но сти знат но ути ца ти и на њего ве 
боље резул та те. 

– То је основ ни циљ обра зо ва ња у 
Срби ји, а дожи ве ли смо да ће то кре ну
ти у Основ ној шко ли „Јован Попо вић”. 
Ми смо има ли добре резул та те и у ста рој 
шко ли, али се нада мо још бољим када 
се оства ри више де це ниј ски сан гене ра
ци ја уче ни ка ове шко ле  да доби ју нову 
згра ду. Нада мо се да ће за две годи не 
ста ра згра да оти ћи у исто ри ју и да ћемо 
сви пре ћи у нову згра ду, а ми као настав
но осо бље још боље ћемо и мар љи ви је 
ради ти и нада мо се да ће нас уче ни ци 
подр жа ти у томе и да ћемо оства ри ти још 
боље резул та те – иста као је Сло бо дан 
Сто јил ко вић. 

Основ на шко ла „Јован Попо вић“ јед на 
је од нај ве ћих пре ма број но сти уче ни ка у 
Срем ској Митро ви ци и тре нут но је поха
ђа њих око 850. Изград њом нове шко ле, 
њихо ви обра зов ни усло ви зна чај но ће се 
побољ ша ти, а њен капа ци тет ће се тако
ђе пове ћа ти.  Н. Мило ше вић

ИГОР МИРО ВИЋ У ПОСЕ ТИ СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Камен теме љац за нову 
„Попо ви ће ву“ шко лу

Оби ла зак радо ва
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ЗАСА ВИ ЦА I

Нови кров на ста рој шко ли

Заме ни ца гра до на чел
ни ка Срем ске Митро
ви це, Све тла на Мило

ва но вић, и дирек тор локал не 
Аген ци је за рурал ни раз вој, 
Петар Самар џић, оби шли 
су у уто рак, 6. новем бра, 
почет ну фазу радо ва у окви
ру про јек та рекон струк ци је 
ста ре згра де Основ не шко
ле „Добро сав Радо са вље
вић Народ“  у Заса ви ци I. 
Тре нут но се ради на заме
ни и адап та ци ји кро ва, а 
за неки наред ни пери од, у 
зави сно сти од рас по ло жи
вих сред ста ва, пла ни ра се 
рекон струк ци ја чита ве згра
де. Ина че, у школ ском дво
ри шту се нала зе две згра де 
шко ле, међу тим, за рекон
струк ци ју је ода бра на она 
ста ри ја, јер је згра да, која 
је изгра ђе на током 70тих 
годи на про шлог века непер
спек тив на за обно ву и изгра
ђе на је од азбест них пло ча

Пре ма речи ма заме ни
це гра до на чел ни ка Све тла
не Мило ва но вић, ово ће у 
будућ но сти бити још јед на 
шко ла са аде кват ним усло
ви ма за рад јужно од Саве, 
поред нове шко ле у Мачван
ској Митро ви ци.

– Након изград ње и отва
ра ња нове шко ле у Мачван
ској Митро ви ци, при сту пи ли 
смо рекон струк ци ји шко ле 
у Заса ви ци I. У пита њу је 
рекон струк ци ја ста ре шко
ле која је сагра ђе на још 

два де се тих годи на про шлог 
века, али је у бољем ста њу 
од објек та који је деце ни ја
ма касни је сагра ђен. Поче
ли смо од сана ци је кро ва, а 
уче ни ци којих овде има око 
30 и пред школ ци, вас пи та
чи и настав ни ци, уско ро ће 
пре ћи у обно вље ну згра ду 
и има ти мно го боље усло ве 
за рад, што је и циљ локал
не само у пра ве. Надам се да 
ћемо у наред ном пери о ду, 
након завр ше них ових радо
ва, пре ћи и на оста ле, који 
ће омо гу ћи ти да се у овом 
објек ту у добрим усло ви ма 
оба вља наста ва – исти че 
Све тла на Мило ва но вић. 

Дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој Петар 
Самар џић, иста као је да 
су акци је попут ове вео ма 
важне за опста нак живо та у 
нашим сели ма. 

– У нашим сели ма је, из 
годи не у годи ну, све мање 
и мање ста нов ни ка, а то се 
директ но одра жа ва и на број 

деце у школ ским клу па ма. То 
није сли ка само митро вач
ких шко ла у Сре му и Мачви, 
него је то нажа лост сли ка 
нашег, срп ског села. Упра во 
због тога локал не само у пра
ве тре ба више да допри не су 
уна пре ђе њу и ожи вља ва њу 
села и то у свим обла сти
ма, дакле и у пољо при вре
ди и у школ ству, у обла сти 
инфра струк ту ре, соци јал не 
поли ти ке, тури зма и свим 
оста лим сфе ра ма живо та – 
рекао је Самар џић. 

Радо ве је оби шао и дирек
тор ОШ „Добро сав Радо
са вље вић Народ“ Сла ђан 
Папић, који је изра зио жељу 
да овај обје кат у пот пу но сти 
буде рено ви ран у ско ри јој 
будућ но сти, с обзи ром на то 
да укуп ни пла ни ра ни радо
ви изно се око 12,5 мили о
на дина ра, а тре нут но је за 
сана ци ју кро ва од стра не 
Покра јин ског секре та ра за 
обра зо ва ње издво је но 2,5 
мили о на дина ра. 

– Обје кат је дав но изгра
ђен, још почет ком про шлог 
века. Некад  је било пред
ви ђе но да овде буде основ
на осмо го ди шња шко ла, али 
због несла га ња роди те ља 
да уче ни ци из Заса ви це II 
иду овде у шко лу, сви они су 
ишли у шко лу у Мачван ску 
Митро ви цу. За то није било 
потре бе ни усло ва и овде је 
оста ла само четво ро го ди
шња шко ла. Изгра ђе на је од 
азбест них пло ча, кров и пла
фо ни само што нису пали, 
тако да је једи но реше ње 
како би ова деца има ла пра
ве усло ве да се обно ви ста
ра згра да која је гра ђе на од 
чвр стог мате ри ја ла, одно
сно, цигле – каже Сла ђан 
Папић. 

Задо вољ ство због почет
ка рекон струк ци је згра де 
основ не шко ле изра зио је и 
пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Заса ви ца I, Милан 
Иван ко вић.  

Н. М.

Радо ви у току

Све тла на Мило ва но вић Петар СамарџићСла ђан Папић
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА 

Пред ло зи за при зна ња и награ де
На 66. сед ни ци Општин ског већа, 

која је одр жа на 5. новем бра, 
донет је  пред лог одлу ке о доде

ли јав них при зна ња и награ да у 2018. 
годи ни, која се доде љу ју пово дом Дана 
општи не, 24. новем бра.

На пред лог Коми си је за одли ко ва ња 
и дру га дру штве на при зна ња, које је 
обра зло жио Воји слав Мио ко вић, пред
сед ник коми си је, Румскаповеља се у 
овој годи ни, због зна чај них резул та та 
у раду, одно сно наро чи тог исти ца ња у 
про гре сив ним ини ци ја ти ва ма и дру гим 
актив но сти ма, хума ни тар ним поступ
ци ма или за живот но дело, доде љу је 
дипло ми ра ном инже ње ру архи тек ту
ре  Ђор ђу Јела чи, вла сни ку пред у зе ћа 
Јел мар из Руме. 

Захвал ни ца Општи не Рума и нов
ча на награ да од 30.000 дина ра, због 
допри но са раз во ју и афир ма ци ји рум
ске општи не, доде љу је се Бошку Пеј
ки ћу, тре не ру Атлет ског клу ба Рума. 
Захвал ни ца Општи не Рума и награ да 

од 30.000 дина ра за допри нос раз во ју 
рум ске општи не и про мо ци ју ната ли
тет не поли ти ке, доде љу је се Ђур ђи ци 
Хинић из Буђа но ва ца, мај ци шесто ро 
деце, а Захвал ни ца Општи не Рума за 
допри нос при вред ном раз во ју се доде
љу је пред у зе ћу Каблекс из Пла ти че ва. 
Нај зна чај ни ја награ да, Кључ града и 
при зна ње поча сног гра ђа ни на Руме, 
ове годи не неће бити доде ље на. Под
се ти мо, први носи лац ове награ де, 
први пут про шле годи не уста но вље не 
био је Јован Вор ка пић, дирек тор репу
блич ке Дирек ци је за имо ви ну.

Ови пред ло зи ће се наћи и пред 
одбор ни ци ма СО Рума, а зва нич но ће 
их, на све ча ној сед ни ци, добит ни ци ма 
уру чи ти пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић, 24. новем бра, на Дан општи
не.

 – Посто ји потре ба да за Дан општи
не, људи ма који су годи на ма и деце ни
ја ма оста ви ља ли траг у нашој сре ди ни, 
да им се на сим бо ли чан начин захва

ли мо, кроз Пове љу или Захвал ни це  
за при вред ни раз вој, за раз вој спор та 
и при зна ње за здра ву срп ску поро ди цу. 
Кључграда тре ба да се заслу жи, то је 
вели ко при зна ње и ове годи не нисмо 
има ли пред лог за ово нај ви ше при зна
ње, нико се није издво јио посеб ном 
заслу гом, жао ми је због тога, пого
то во што обе ле жа ва мо сто годи на од 
завр шет ка Вели ког рата. Можда бисмо 
и обе сми сли ли ову награ ду, ако би је 
дели ли по сва ку цену – рекао је Сла
ђан Ман чић.

На сед ни ци је доне то и реше ње  о 
име но ва њу кон курс не коми си је за 
спро во ђе ње јав ног кон кур са, за попу
ња ва ње места начел ни ка Општин ске 
упра ве општи не Рума и рас пи си ва ње 
кон кур са за попу ња ва ње тог места, 
буду ћи да је доса да шњем Душа ну 
Љуби ши ћу, исте као ман дат.

Доде ље но је и додат них 250.000 
дина ра за поје ди не клу бо ве, као и 
џуди сти Уро шу Маџа ре ви ћу. С. Џ.

РАДО ВИ У ГЛАВ НОЈ УЛИ ЦИ

Поче ло асфал ти ра ње коло во за
Радо ви на ком плет ној рекон струк

ци ји Глав не ули це у делу од Змај 
Јови не до Ули це 27. окто бра 

запо че ли су 7. јуна, а рок за завр ше так 
тих радо ва је био децем бар. Локал на 
само у пра ва и изво ђач радо ва се тру де 
да се овај рок ипак мало поме ри како 
би Румља ни има ли завр ше ну Глав ну 

ули цу за Дан општи не и сла ву гра да. 
Под се ти мо, за ове радо ве је пре

ко 130 мили о на обез бе ди ла Упра ва 
за капи тал на ула га ња, док је уче шће 
рум ске општи не 35 мили о на дина ра, 
дакле ради се о вели ком про јек ту од 
око 166 мили о на и ови радо ви су сва
ка ко оно што ће обе ле жи ти ову годи ну, 

када су гра ђе вин ски радо ви у пита њу.
До сада су ура ђе ни тро то а ри, а 

пре тога заме ње на под зем на инфра
струк ту ра, пар кин зи, насу та земља за 
зеле не повр ши не, расве та и оре за
но дрве ће. Асфал ти ра ње коло во за је 
запо че ло 8. новем бра. 

С. Џ.

Сла ђан Ман чић у оби ла ску радова
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ГРА БОВ ЦИ: ОСНОВ НА ШКО ЛА

Радо ви у фискул тур ној сали
У Основ ној шко ли „6. вој во ђан ска 

удар на бри га да“ у Гра бов ци ма, у 
окви ру радо ва на сре ђи ва њу рум

ских основ них и сред њих шко ла, реа ли
зо ва ни су радо ви на заме ни дотра ја ле 
сто ла ри је у фискул тур ној сали. У гра бо
вач кој основ ној шко ли није било већих 
ула га ња од како је шко ла сагра ђе на, а то 
је било пре 47 годи на.

За заме ну дотра ја ле сто ла ри је обез бе
ђе но је око 1,5 мили о на дина ра.

Сун чи ца Ђор ђе вић, дирек тор ка шко ле 
„6. вој во ђан ска удар на бри га да“ исти че, 
да им доби је на сред ства и радо ви доста 
зна че, упра во зато што се од изград ње 
нису мења ли про зо ри на фискул тур ној 
сали, који су пот пу но дотра ја ли. Ову шко
лу поха ђа 84 уче ни ка.

– Сада ће деца моћи да се баве спор
том, да кори сте салу за раз не мани фе
ста ци је. Има мо мањи број ста нов ни ка у 
селу, али се надам да ће то при ву ћи децу 
и омла ди ну. Рани је су у салу дола зи ли 
игра чи фуд бал ског клу ба да тре ни ра ју, 
али смо се боја ли да ће, због вибра ци
ја, испа сти про зо ри, па смо салу мање 
и кори сти ли. Дола зи ли су и кошар ка шки 
клу бо ви и то смо допу шта ли, само да 
деца буду моти ви са на спор том – рекла 
је дирек тор ка Сун чи ца Ђор ђе вић.

Воји слав Мио ко вић, шеф Каби не та 
пред сед ни ка Општи не је при ли ком посе
те овој шко ли под се тио, да је локал на 
само у пра ва у теку ћој годи ни уло жи ла у 
опре ма ње шко ла око 20 мили о на дина
ра. 

– Наста вља мо са ула га њи ма у обра

зов не објек те. Овде се ради на заме ни 
дотра ја ле сто ла ри је, а од 1971. годи не, 
када је шко ла отво ре на, било је само 
мањих ула га ња у тоа ле те 2012. годи не 
и ништа више. Пра ви ли смо при о ри тет ну 
листу и гле да ли смо упра во да дође мо 
до оних обје ка та, где није било ника квих 
ула га ња. Ако се узму у обзир и сред ства 
која су уло же на у Поле та рац, ула га ња 
локал не само у пра ве су пре ко 30 мили
о на дина ра, што до сада нисмо има ли 
у нашој локал ној зајед ни ци. Има мо још 
кри тич них ситу а ци ја, мислим на Тех нич
ку и Пољо при вред ну шко лу где су, тако ђе 

јако лоши усло ви. Вре ме нас је послу жи
ло да мак си мал но иза ђе мо у сусрет, реа
ли зу је мо и дамо сагла сност за све зах те
ве који смо има ли – каже Мио ко вић. 

Он наја вљу је и да ће се до кра ја годи
не ради ти у још неко ли ко шко ла, што 
тоа ле ти, што гре ја ње, како би се лепо 
вре ме мак си мал но иско ри сти ло. 

– Сле де ће годи не ћемо има ти још 
неко ли ко обје ка та у које нисмо ула га ли 
и тиме ће се завр ши ти листа обје ка та, 
а сви ће на неки начин бити сани ра ни и 
догра ђе ни – рекао је Воји слав Мио ко вић.
 С. Џ.

Оби ла зак шко ле у Гра бов ци ма

СРП СКО ВОЈ НИЧ КО ГРО БЉЕ У РУМИ

Пара стос поги ну лим вој ни ци ма 
Пара сто сом поги ну лим 

вој ни ци ма у бици на 
Леге ту, који су сахра ње

ни на Срп ском вој нич ком гро
бљу у Руми, обе ле жен је 6. 
новем бар, Дан осло бо ђе ња 
Руме у Првом свет ском рату.

 – Данас обе ле жа ва мо век од 
осло бо ђе ња Руме у Вели ком 
рату.  24. новем бра обе ле жи ће
мо још један зна ча јан пра зник 
за наш град, а то је доно ше ње 
одлу ке о при са је ди ње њу Сре
ма Срби ји. Пре две годи не, на 
ини ци ја ти ву СУБ НОРа Рума, 
обно вље но је ово вој нич ко гро
бље, јед но од нај у ре ђе ни јих у 
Срби ји. Ови дату ми и спо ме
ни ци су наша исто ри ја, која 
је била тешка, али и слав на и 
наша је оба ве за да то сачу ва мо 
од забо ра ва. Данас се за новац 
може купи ти све, али сло бо ду 
не може те купи ти, она се пла ћа 
живо ти ма – рекао је том при ли
ком Томи слав Милић, пред сед
ник ОО СУБ НОРа Рума.

Све ште ни ци Срп ске пра во
слав не цркве не општи не Рума, 
су одр жа ли и пара стос за Ната
ли ју Бер њи ко ву, чији се спо ме
ник нала зи одмах до вој нич ког 
гро бља.

Све ште ник Душан Више кру
на, ста ре ши на хра ма Сила ска 
све тог духа на апо сто ле је под
се тио да се по тре ћи пут орга
ни зу ју Дани мило срд не сестре 
Ната ли је Бер њи ко ве. 

– Ната ли ја Бер њи ко ва је 
Руски ње, која је овде била 
током Првог свет ског рата и 
тру ди ла се да помог не бор
ци ма и рање ни ци ма. Она је 
доно си ла и помоћ из Руси је, а 
после рата је оста ла овде да 
живи и ту је и сахра ње на. Ове 
годи не, када обе ле жа ва мо сто 
годи на од осло бо ђе ња и одлу
ке о при са је ди ње њу, упра во 
овим пара сто сом запо чи ње мо 
и мани фе ста ци ју у част Ната
ли је Бер њи ко ве – рекао је 
Душан Више кру на.  С. Џ.

Томи слав Милић: Под се ћа ње на Дан осло бо ђе ња
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СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГРАД СКА СЛА ВА И ДАН ГРА ДА

Митровдан
у Сремској Митровици
Град Срем ска Митро ви ца тра ди ци о

нал но је 8. новем бра про сла вио дан 
посве ћен свом заштит ни ку, Све том 

Дими три ју. Обе ле жа ва ње Дана гра да и 
Град ске сла ве поче ло је све том архи је
реј ском литур ги јом у Сабор ном хра му 
Све тог Дими три ја, којој је при су ство вао 
гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер са 
пред став ни ци ма локал не само у пра ве, 
као и вели ки број Митров ча на. 

Након сече ња слав ског кола ча, који 
је тра ди ци о нал но са све ште ни ци ма 
ломио гра до на чел ник, фор ми ра на је 
лити ја која је оку пи ла вели ки број вер
ни ка. Лити ја се кре та ла од Сабор ног 
хра ма Све тог Дими три ја, пре ко Трга 
Ћире Миле ки ћа, све до Трга вој во ђан
ских бри га да, одно сно нека да шње сир
ми ум ске бази ли ке, где је упри ли че на 
моли тва за Град, њего ве ста нов ни ке, 
као и све оне који про сла вља ју Митров
дан. 

– Ми у новем бру увек суми ра мо 
резул та те нашег Гра да и обе ле жа ва мо 
га мно гим кул тур ним мани фе ста ци ја
ма. И овог новем бра, као и прет ход них, 
може мо да каже мо да је град напре до
вао, да се раз ви јао, да се инфра струк
ту ра побољ ша ла, да све функ ци о ни ше 
и мислим да гра ђа ни нема ју раз ло га за 
бри гу. Надам се да ћемо дого ди не бити 
још успе шни ји и бољи и да ћемо моћи 

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер

Лити ја град ским ули ца ма
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да обра ду је мо наше сугра ђа не са мно
го нових про је ка та који ће улеп ша ти, 
и, у крај њој лини ји, олак ша ти њихов 
живот – изја вио је након лити је гра до
на чел ник Вла ди мир Сана дер. 

Након духов ног обе ле жа ва ња Град
ске сла ве и Дана гра да, у холу Град ске 
куће упри ли чен је и све ча ни кок тел, 
ком су при су ство ва ли број ни сугра ђа
ни из јав ног живо та Гра да, као и број ни 
сарад ни ци и при ја те љи срем ско ми тро
вач ке локал не само у пра ве. При сут ни
ма се том при ли ком тако ђе обра тио 
гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер и 
поже лео добро ди шли цу свим гости ма. 

– Ово је један од нај леп ших дана у 
ман да ту сва ког гра до на чел ни ка, када 
може све да вас ску пи на јед ном месту. 
Све вас, које сма тра тимом, који је у 
функ ци ји бољег живо та наших сугра ђа
на, рад ни ка, деце и свих оних који су 
осло ње ни како на град, тако на држа ву, 
при вре ду, цркве. Мислим да су ова кви 
тре ну ци сигур но нај леп ши и нај ду же 
се пам те. Мислим да је оно што смо 
до сада ура ди ли видљи во на сва ком 
кора ку, и сви ми може мо да уочи мо да 
у нашем Гра ду не посто је већи про бле
ми, да се тру ди мо да нам Град буде 
леп, чист и зелен, да попра вља мо ули
це, да се тру ди мо да са нашом при вре
дом успо ста ви мо што бољу сарад њу 
– изја вио је гра до на чел ник Сана дер у 
свом обра ћа њу и свим гости ма и гра
ђа ни ма поже лео успех, додав ши да 
локал на само у пра ва сто ји на рас по ла
га њу свим сво јим гра ђа ни ма. 

Кок тел је про те као у при јат ној атмос
фе ри и угод ном дру же њу, а при сут не је 
заба вљао музич ки дуо Cordecantabile.

 
Н. Мило ше вић

У окви ру обе ле жа ва ња Град ске 
сла ве и Дана гра да, у субо ту, 10. 
новем бра, на Тргу Ћире Миле ки ћа у 
Срем ској Митро ви ци тра ди ци о нал но 
је орга ни зо ва на и пока зна вежба 
ново сад ског одре да жан дар ме ри је. 
Том при ли ком, пре ми јер но је изве де
на и акци ја спа ша ва ња тала ца из 
ауто бу са, што је заин те ре со ва ло 
вели ки број при сут них гра ђа на, а 
посеб но оних нај мла ђих. 

– Сада већ тра ди ци о нал но, пово
дом Дана Гра да Срем ске Митро ви це,  
Спе ци ја ли стич ки одред жан дар ме ри
је из Новог Сада извео је так тич но
пока зну вежбу за све заин те ре со ва не 
гра ђа не. Хва ла им на изу зет ној сарад
њи и  на томе што увек при ка жу сво је 
вешти не, опре му коју кори сте, а на 

шта посеб но реа гу ју наши нај мла ђи 
сугра ђа ни. Они су омо гу ћи ли гра ђа
ни ма да ужи ва ју у кон тро ли са ном 
кори шће њу опре ме коју има ју, у 
вожњи на мото ци кли ма, у спу шта њу 
низ коно пац, тако да се овој мани фе
ста ци ји раду ју наши нај мла ђи сугра
ђа ни који током целог дана, током 
целе мани фе ста ци је ужи ва ју. Ове 
годи не први пут је изве де на вежба 
осло ба ђа ња тала ца из ауто бу са, што 
се до сад није у ова квим усло ви ма 
реа ли зо ва ло, дакле ово је први пут у 
нашој земљи изве де но баш у нашем 
гра ду – изја вио је начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло
ве и имо ви ну Миро слав Јокић, који је 
зајед но са Митров ча ни ма при су ство
вао овом дога ђа ју. 

Вежба жан дар ме ри је

Кок тел у Град ској кући

Жан дар ме ри ја на Градском тргу
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ПОДР ШКА МАЛИМ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧИ МА ПРО ИЗ ВО ДА ЖИВО ТИЊ СКОГ ПОРЕ КЛА

Кон курс за бес по врат на сред ства
Мали про из во ђа чи тра ди ци о нал них 

про из во да живо тињ ског поре кла, 
од 1. јану а ра ове годи не, могу да на 

лак ши начин реги стру ју про из вод њу и пла
си ра ју сво је про из во де на тржи ште. Наи
ме, тада је на сна гу сту пио Пра вил ник о 
малим коли чи на ма при мар них про из во да, 
које слу же за снаб де ва ње потро ша ча, под
руч ју за оба вља ње тих делат но сти, као и 
одсту па ња која се одно се на мале субјек те 
у посло ва њу хра ном живо тињ ског поре кла. 
При ме на овог Пра вил ни ка тзв. правила о
флексибилности, омо гу ћа ва про из во ђа чи
ма и пре ра ђи ва чи ма мле ка и меса, да раде 
на ква ли те тан начин у објек ти ма који задо
во ља ва ју све стан дар де, који, иако су нижи 
од стан дар да вели ких инду стриј ских про
из во ђа ча, не дово де у пита ње без бед ност 
хра не. На тај начин реша ва се про блем 
легал ног изла ска на тржи ште малих про
из во ђа ча пољо при вред нопре храм бе них 
про из во да живо тињ ског поре кла. С тим у 
вези, а у циљу обез бе ђи ва ња тржи шта и 
пла сма на финал них сто чар ских про из во
да и полу про и зво да из дома ће ради но сти, 
Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца рас пи са ла је Конкурсзадоде

лу бесповратних средстава за подршку
инвестицијамауобластимаркетингана
пољопривредним газдинствима у секто
ру прераде меса и млека натериторији
ГрадаСремскаМитровицау2018.години.

Уку пан износ сред ста ва који се доде
љу је по Кон кур су је 2.950.000 дина ра. За 
под но си о це при ја ва, бес по врат на сред ства 
се доде љу ју у изно су 100 посто од укуп
них при хва тљи вих тро шко ва, а нај ви ше до 
200.000 дина ра. За под но си о це при ја ва, 
чија је инве сти ци ја на под руч ју са оте жа
ним усло ви ма рада у пољо при вре ди, који 
су жене или лица мла ђа од 40 годи на, бес
по врат на сред ства се доде љу ју у изно су 
100 посто од укуп них при хва тљи вих тро
шко ва, а нај ви ше до 300.000 дина ра. 

Пра во уче шћа има ју реги стро ва на пољо
при вред на газдин ства и пред у зет ни ци 
у сек то ру меса и мле ка, а при хва тљи ве 
инве сти ци је су про дај на амба ла жа и ети ке
та, гра фич ки дизајн, штам па ни про мо тив ни 
мате ри јал и изра да интер нет пре зен та ци је.

Кон курс је отво рен до утро шка сред ста
ва пред ви ђе них за ове наме не, а закључ но 
са 1.12.2018. годи не.

Текст Кон кур са, Пра вил ник и При јав ни 

обра зац може се пре у зе ти у про сто ри ја ма 
Аген ци је за рурал ни раз вој или на сај ту 
Аген ци је www.аррсм.рс. 

Нова правила о флексибилности узи
ма ју у обзир про из вод њу малих коли чи на 
про из во да, по јасним про це ду ра ма и тра
ди ци о нал ним мето да ма, уз фокус на без
бед ност про из во да која се никад не дово
ди у пита ње. Тако ђе, битан је и инте рес 
потро ша ча уз жељу да се очу ва тра ди ци ја 
и пону да тра ди ци о нал них про из во да, као 
и зашти та еко но ми је на селу  оквир који 
омо гу ћа ва да пољо при вред ни ци успо ста
ве пре рад не актив но сти на газдин ству и 
дода ју вред ност сиро ви ни, одно сно мле ку 
и месу које про из во де. Кон кур сом Агенција 
даје подр шку про из во ђа чи ма сира и суво
ме сна тих про из во да и то у обла сти мар
ке тин га, како би лак ше пла си ра ли сво је 
про из во де на тржи ште, а ујед но се и надо
ве зу је  на мере Мини стар ства пољо при вре
де, које даје подр шку овим про из во ђа чи ма 
у опре ма њу обје ка та за пре ра ду меса и 
мле ка. Ова локал на мера рурал ног раз во ја 
допри но си и попу ла ри за ци ји стан дар ди зо
ва ња про из вод ње и лега ли за ци ји про да је, 
што је јед на ко бит но.  

СРЕМ ЦИ НА САЈ МУ ВИСО КО КВА ЛИ ТЕТ НЕ ХРА НЕ

Уку си Сре ма у Бео гра ду
У пре сто ни ци земље, која хра ну про из

во ди с љуба вљу, с једин стве ним спо
јем раз ли чи тих кул ту ра и уку са, Bel

gradeFoodShow је једин стве но дво днев но 
оку пља ње купа ца, ода бра них про из во ђа ча 
и дистри бу те ра пре ми јум и висо ко ква ли
тет них пре храм бе них про из во да (spe ci alty 
food), први такав сајам и кон фе рен ци ја у 
Бео гра ду и југо и сточ ној Евро пи. Ова дуго 
оче ки ва на при ли ка за куп це и дистри бу
те ре, да откри ју нај бо ље срп ске и реги о
нал не про из во ђа че хра не, одр жа на је 5. и 
6. новем бра у Хоте лу CrownePlaza у орга
ни за ци ји Асо ци ја ци је за про мо ци ју срп ске 
хра не уз подр шку УСА ИД Про јек та за кон
ку рент ну при вре ду и забе ле жи ла је вели ку 
посе ће ност.

У изла гач ком делу, про из во ђа чи су 
пред ста ви ли сво је нај но ви је про из во де од 
воћа, повр ћа, меса и мле ка, што је била 
једин стве на при ли ка за куп це, да упо зна ју 
расту ћу срп ску инду стри ју висо ко ква ли те
тне хра не, инспи ра тив не пред у зет ни ке и 
њихо ве нео до љи ве про из во де.

Кон фе рен циј ски део, отво рен за све 
госте, бавио се кључ ним тема ма, као што 
су гло бал ни трен до ви, пер спек ти ве срп ске 
висо ко ква ли тет не хра не, путе ви до тржи
шта и при ли ке за извоз, ста во ви и оче ки ва
ња купа ца, при че о успе ху и др. 

Један од про јект них парт не ра, Мини
стар ство пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де, уче ство ва ло је на овом 
Сај му, са жељом да пре зен ту је нај бо ље 
про из во де одре ђе них срп ских реги о на, 
као и про из во де са зашти ће ним гео граф
ским поре клом. На штан ду Мини стар ства 
пољо при вре де УкусиСрема, пред ста ви ли 
су се Фришкијазачкисир из Јаска, Вина ри

ја Комуна из Риви це, ПалентаМарчета
ТРИС из Мачван ске Митро ви це и Кромпи
чицеситнељуте из Срем ске Митро ви це. 
Подр шку УкусимаСрема дале су Аген ци је 
за рурал ни раз вој из Срем ске Митро ви це 
и Ири га.

– Била је ово одлич на при ли ка да се 
наши, срем ски про из во ђа чи пољо при вред
нопре храм бе них про из во да пред ста ве на 
јед ном ова ко вели ком и зна чај ном дога
ђа ју. Зајед но са коле га ма из Ири га, помо
гли смо нашим локал ним про из во ђа чи ма 
да пре зен ту ју сво је про из во де, про на ђу 
нове кана ле про да је, уна пре де сво је зна
ње о свет ским трен до ви ма у обла сти про
из вод ње хра не, чују при че о успе шним и 

неу спе шним поду хва ти ма и про јек ти ма, а 
ујед но пред ста ви мо и потен ци јал рурал
ног под руч ја Сре ма у овој обла сти – рекао 
је Петар Самар џић, дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој Гра да Срем ска Митро ви ца.

– Ово је само мали део оно га што Срем
ски округ нуди у обла сти про из вод ње хра
не и пића, надам се да ће нам се уско ро 
при дру жи ти коле ге из целог Сре ма, као 
и оста ли про из во ђа чи пре ми јум хра не 
из Срем ске Митро ви це, Ири га и оста лих 
срем ских гра до ва и општи на, како бисмо 
целом све ту пока за ли пра ви потен ци
јал Укуса Срема – истиче Федор Пушић, 
дирек тор Аген ци је за рурал ни раз вој 
Општи не Ириг.

Детаљ са Сај ма
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ВЕК ПОБЕД НИ КА 19182018

Тен ков ски марш
у око ли ни Ман ђе ло са
Здру же на так тич ка вој

на вежба „Век побед
ни ка 19182018“ про

те клог викен да изве де на је 
на десет лока ци ја у Срби
ји. Међу њима се нашла и 
Срем ска Митро ви ца, где 
су при пад ни ци митро вач
ког тен ков ског бата љо на 
из касар не „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“ у око ли ни 
Ман ђе ло са изве ли при каз 
сво је оспо со бље но сти за 
реа ли за ци ју мар ша у усло
ви ма рав ни чар ског пре де ла 
и спрем но сти да се одго во
ри на евен ту ал не иза зо ве, 
ризи ке и прет ње по без бед
ност. 

У вежби на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це је уче
ство ва ло 30 тен ко ва и око 
сто ти ну вој ни ка, а током 
њеног изво ђе ња при ка за ни 
су поступ ци поса да тен ко ва 
при наи ла ску непри ја тељ ске 
ави ја ци је, при наи ла ску на 
кон та ми ни ра но земљи ште 
и мине, ука зи ва ње помо ћи 
рање ни ма, пре ла зак пре ко 
моста, као и поступ ци током 

мар ша. Како се наво ди на 
сај ту Мини стар ства одбра
не, гра ђа ни могу да има ју 
пуно пове ре ње у тен ки сте 
Прве бри га де коп не не вој
ске. 

Вој на вежба „Век побед

ни ка 19182018“ одр жа на је 
пово дом обе ле жа ва ња сто
го ди шњи це осло бо ђе ња у 
Првом свет ском рату, а у 
њој је укуп но уче ство ва ло 
око осам хиља да при пад
ни ка Коп не не вој ске и Рат

ног вазду хо плов ства и про
тив ва зду хо плов не одбра не, 
645 бор бе них сред ста ва и 
24 вазду хо пло ва. Вежба је 
изве де на по теми „При пре
ма и упо тре ба сна га за реа
го ва ње Вој ске Срби је“. Н. М.

Тен ков ски бата љон митро вач ког гар ни зо на

РЕГИ О НАЛ НО САВЕ ТО ВА ЊЕ ПЧЕ ЛА РА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Опа сност лежи у незна њу
У неде љу, 11. новем

бра, у Град ској кући у 
Срем ској Митро ви ци 

оку пи ли су се пред став ни
ци удру же ња Асо ци ја ци
је пче лар ских орга ни за ци ја 
Мачван ског, Колу бар ског и 
Срем ског окру га, на Реги о
нал ном саве то ва њу пче ла
ра. Дома ћин и орга ни за тор 
саве то ва ња било је Дру штво 
пче ла ра „Јован Жива но вић“  
из Срем ске Митро ви це, уз 
подр шку Аген ци је за рурал ни 
раз вој Гра да Срем ска Митро
ви ца. Скуп је првен стве но 
био наме њен дру же њу, али 
и еду ка ци ји чла но ва тако да 
су се међу тема ма саве то ва
ња нашле добра пче лар ска 
прак са, начи ни за пове ћа ње 
при но са меда, одно сно пове
ћа ње про дук тив но сти пче
ла, са фоку сом на про лећ ни 
раз вој и при ме ну матич не 
решет ке.

По речи ма Томи сла ва 

Кости ћа, пред сед ни ка Дру
штва пче ла ра „Јован Жива
но вић“, које бро ји пре ко 80 
чла но ва, у овом послу је 
важно раз ме њи ва ње иску
ства.

Пре да вач Горан Томић из 
Косје ри ћа иста као је важност 
зна ња и еду ка ци је иако је у 

јав но сти увре же но мишље
ње  да се од пче лар ства лепо 
и лако живи.

–  Савет је, пре све га, да 
се обра ти пажња на пче ли
ње боле сти, као и на ква ли
тет меда и раци о на ли за ци ју 
рада на пче ли ња ку, зато што 
је вео ма бит но рен та бил

но посло ва ти. Нај о па сни
ја болест је аме рич ка куга 
пче ли њег легла. Бак те ри ја 
која иза зи ва ту болест обра
зује спо ре које су изу зет но 
отпор не, издр жа ва ју тем пе
ра ту ру од 120 сте пе ни Цел
зи ју са, лако се шире, могу 
оста ти у земљи шту неко ли
ко деце ни ја. При  ово ли ком 
бро ју пче ли њих дру шта ва у 
Срби ји може мо да дође мо у 
вели ки про блем. Срби ја има 
нај ви ше пче ли њих дру штва 
у Евро пи. Има мо масов ну 
поја ву, пре ко мили он и две
ста кошни ца.  Пче ли ње дру
штво може да осну је сва ко, 
без ика кве оба ве зе да се еду
ку је, чиме угро жа ва и оста ле 
око себе, одно сно јед ну гра
ну пољо при вре де која је све 
озбиљ ни ја у Срби ји. Од тога 
се може мо зашти ти ти пре 
све га зна њем и раним откри
ва њем, изја вио је Томић. 

Т. С.

Томи слав Костић Горан Томић
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ДАНИ НАТА ЛИ ЈЕ БЕР ЊИ КО ВЕ

Захвалност великој Рускињи
Тре ћи Данирускесестремилоср

ђаНаталијеБeрњикове– сто
годишњица ослобођења и при

саједињења, запо че ли су у Руми 6. 
новем бра, пара сто сом овој хума ној и 
хра број жени, а наста ви ће се током 
целог месе ца низом актив но сти – пре
да ва ња, про мо ци ја књи га, изло жби и 
фуд бал ским тур ни ром.

Под се ти мо, Ната ли ја Бер њи ко ва је 
била меди цин ска сестра која је него
ва ла срп ске вој ни ке, а тако ђе и доно
си ла помоћ наро ду и вој сци из Руси је. 
Ната ли ја је после Вели ког рата оста ла 
да живи у Руми, где је и пре ми ну ла, а 
спо ме ник су јој 1922. годи не поди гли 
Румља ни, у знак захвал но сти. Њен 
гроб се нала зи на Град ском гро бљу, 
одмах уз Срп ско вој нич ко гро бље на 
којем су сахра ње ни вој ни ци поги ну ли 
у бор ба ма на Леге ту.

У окви ру ове мани фе ста ци је, у 
Зави чај ном музе ју Рума 6. новем бра, 
отво ре на је изло жба Заборављени
хероји, ауто ра Дими три ја Вуја ди но ви
ћа, пред сед ни ка  Бал кан култ Фон да
ци је из Бео гра да.

Ово је њего ва тре ћа изло жба у окви
ру ове мани фе ста ци је, прва је била о 
вој нич ком хле бу, дру га о жена ма херо
и на ма Вели ког рата, а сада о забо ра
вље ним херо ји ма ово га рата. 

 У окви ру изло жбе је и чуве на сли
ка солун ца Дра гу ти на Мати ћа, чија је 
фото гра фи ја Око соколово оби шла 
свет и поста ла сим бол срп ског вој ни
ка у Вели ком рату. После рата вра тио 
се у сво је село Кале ти нац, тек пред 
крај живо та сазнав ши за свет ску суд
би ну сво је сли ке. Умро је 1970. годи не 
у свом селу.

Мани фе ста ци ја је наста вље на 8. 
новем бра про јек ци јом доку мен тар

ног фил ма Великират у Зави чај ном 
музе ју. Наи ме, пово дом обе ле жа ва ња 
сто го ди шњи це осло бо ђе ња Срби је, 
Вор ки тим из Руме и Дра ган Цакић  је 
за рум ску публи ку при пре мио, мон ти
рао избор крат ких дома ћих доку мен
тар них фил мо ва од Цер ске бит ке до 
про бо ја Солун ског фрон та.  У епи ло гу 
је крат ки филм о 11. новем бру Дану 
при мир ја, који се у Срби ји од 2012. 
годи не сла ви као држав ни пра зник. 

Сутра дан је у Кул тур ном цен тру 
орга ни зо ва на про јек ци ја фран цу ског 
фил ма Источни фронт који је на 
неки начин омаж свим сни ма те љи ма и 
фото гра фи ма из Првог свет ског рата, 
а 10. новем бра је одр жа но пре да ва ње 
и пред ста вља ње књи ге Путкауспеху 
Сло бо да на Иво ше ви ћа, које је одр жа
но у Град ској библи о те ци.

Тако ђе, у Кул тур ном цен тру заин
те ре со ва ни су могли 12. новем бра да 
погле да ју још један фран цу ски игра ни 
филм под нази вом Чуварке из 2017. 
годи не. Посве ћен је  жена ма из фран
цу ских села, које су током рата мора
ле да бри ну о поро ди ци, кући, земљи, 
то је омаж свим жена ма у рату. Фил мо
ви су доби је ни од Фран цу ског инсти ту
та за кул ту ру у Бео гра ду, а део су од 
чети ри фил ма циклу са Великират.

Мани фе ста ци ју Дани руске сестре
милосрђаНаталијеБерњикове орга
ни зу је СПЦО Рума, Храм Сила ска 
Све тог Духа на апо сто ле, под покро ви
тељ ством рум ске општи не и у сарад
њи са Кул тур ним цен тром, Зави чај ним 
музе јом, Спорт ским цен тром, Град
ском библи о те ком и Вор ки тимом.

 С. Џ.

ФОТО ВЕСТ

Паук у
акци ји

Рум ска општи на наба ви
ла је пауквози ло, како би 
се могла укло ни ти непро
пи сно пар ки ра на вози ла. 
Паук је почео да се кори сти 
од 1. новем бра и до сада је 
било неко ли ко интер вен ци
ја. Вози ла се одно се на про
стор у бли зи ни Водо во да, а 
вла сни ци их могу пре у зе ти 
после пла ћа ња казне, која 
зави си од врсте и куби ка же 
њихо вог вози ла.

Драган Цакић Димитрије Вујадиновић
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Одр жан Мини Тини фест
У субо ту, 10. новем бра, 

у Кул тур ном цен тру 
Пећин ци је по 13. пут 

одр жан тра ди ци о нал ни деч ји 
музич ки фести вал Мини Тини 
фест, на којем су насту пи ли 
уче ни ци све три основ не шко
ле са тери то ри је пећи нач ке 
општи не. Јуби лар ну годи ну, 
у којој сла ви чети ри деце ни је 
рада, Кул тур ни цен тар пола ко 
при во ди кра ју у весе лој и рас
пе ва ној фести вал ској атмос
фе ри, а дирек тор ове уста но ве 
Јован Девр ња све ча но је отво
рио 13. Мини Тини фест. Као и 
сва ке годи не, орга ни за тор овог 
тра ди ци о нал ног деч јег фести
ва ла је пећи нач ки Кул тур ни 
цен тар, гене рал ни покро ви
тељ је Општи на Пећин ци, а 
умет нич ки дирек тор ком по зи
тор Јован Ада мов. Про грам је, 
као и увек зани мљи во и весе
ло, водио Миња Субо та 

У мини кате го ри ји насту пи
ли су уче ни ци до петог раз
ре да основ не шко ле: Души ца 
Теп ша, уче ни ца петог раз ре
да ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ 
Пећин ци, сјај ном интер пре та
ци јом песме „Хиља ду радо
сти“; Андри ја на Тома но вић, 
уче ни ца тре ћег раз ре да ОШ 
„Душан Јер ко вић Уча“ Шима
нов ци, са песмом „Мај мун и 
огле да ло“; Лена Вељан чић, 
уче ни ца петог раз ре да ОШ 
„Душан Вука со вић Дио ген“ из 
Аша ње са песмом „ Рас пуст“ 
и Јана Сими чић, уче ни ца дру
гог раз ре да из Бре ста ча која је 
отпе ва ла песму „Више нисам 
мало дете“.

Као и обич но, било је више 
интер пре та то ра у Тини кате
го ри ји, од шестог до осмог 
раз ре да. Насту пи ли су Ива на 
Јова но вић, уче ни ца осмог раз
ре да из Кар лов чи ћа са песмом 
„Тинеј џер ске муке“, Јован 
Бабић, уче ник шестог раз ре да 
из Пећи на ца са песмом „Моја 
тај на“, Сара Крстић, уче ни ца 
осмог  раз ре да из Шима но ва
ца са песмом „Топло хлад но“, 
Анђе ла Сте фа но вић, уче ни
ца сед мог раз ре да из Аша ње, 
која је отпе ва ла песму „Прва 
жур ка“, Иво на Лаза ре вић, 
уче ни ца шестог раз ре да из 
Пећи на ца са песмом „Пиши 
ми“, Теа Брдар, шестак из Кар
лов чи ћа са песмом „ Кла вир и 
гита ра“, Мак сим Лукач, уче ник 
шестог раз ре да из Купи но ва са 

песмом „Баш је лепа Мили ца“. 
Даја на Илић, уче ни ца шестог 
раз ре да из Аша ње отпе ва
ла је песму „Сила ником није 
мила“ а Андри ја на Кукуч ка, 
њена вршња ки ња из Шима но
ва ца песму „Шта се са мном 
то деша ва“. Мила на Вели кић, 
уче ни ца шестог раз ре да из 
Пећи на ца отпе ва ла је песму 
„Ко чоко ла да“, а Тео до ра Воји
но вић, осма ки ња из Шима но
ва ца песму „Фоли раш“. Дуња 
Срдић, уче ни ца шестог раз ре
да из Пећи на ца обра до ва ла је 
публи ку песмом „Ноћ леп ти ра 
и вила“. Сви соли сти има ли су 
сцен ску подр шку гим на сти ча
ра, пле са ча и пра те ћих вока ла 
тако да се на сце ни те вече ри 
нашло ско ро 80 уче сни ка.

Струч ни жири, који су чини

ли Јован Ада мов, Ладо Леш 
и Мари на Ада мов Сто ја ди но
вић, има ли су тежак зада так 
да од одлич них мла дих пева ча 
ода бе ру оне нај бо ље и доде
ле им награ де. У Мини кате го
ри ји, посеб не награ де доби ли 
су Алек сан дра Костић и Јана 
Сими чић, тре ћу награ ду осво
ји ла је Лена Вељан чић, дру гу 
награ ду Души ца Теп ша а прву 
награ ду Андри ја на Тома со вић. 

У Тини кате го ри ји, посеб
не награ де доби ли су Мак сим 
Лучак, Сара Крстић и Јован 
Бабић. Тре ћу награ ду дели ли 
су Дуња Срдић, Ната ли ја Сте
ва но вић и Андри ја на Кукуч ка, 
дру гу награ ду осво ји ле су Иво
на Лаза ре вић и Мила на Вели
кић, а прву награ ду заслу же но 
је доби ла Тео до ра Воји но вић.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Новац за про тив град не стрел це
Одлу ком Општин ског већа 

Општи не Пећин ци, доне том на 
сед ни ци одр жа ној 6. новем бра, 

наста вља се више го ди шња прак са 
награ ђи ва ња про тив град них стре ла ца 
на тери то ри ји пећи нач ке општи не. 
Пре ма одлу ци Већа, и ове годи не ће 
сва ки од 18 стре ла ца, који деј ству ју на 
девет про тив град них ста ни ца у општи
ни, бити награ ђен са 36.000 дина ра.

Како је обра зло жи ла начел ни ца 
Општин ске упра ве Општи не Пећин ци 
Дра га на Крстић, раз лог за ова кву одлу
ку је то што су про тив град ни стрел ци 
током про те кле сезо не бла го вре ме но 
дело ва ли и пока за ли вели ко зала га ње 
у одбра ни насе ља и ата ра од гра да, 
чиме су зашти ти ли како гра ђе вин ске 
објек те гра ђа на, тако и усе ве на пољо
при вред ном земљи шту, воћ ња ке и 
баште од вели ке ште те коју могу да 
проу зро ку ју еле мен тар не непо го де.

Доде ла дипло ма

Са сед ни це
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ИНЂИ ЈЕ У ПРВОМ СВЕТ СКОМ РАТУ

Осло бо ди о ци на
инђиј ским ули ца ма
Сви који су се на Митров

дан нашли у Инђи ји, 
могли су да ужи ва ју и 

уче ству ју у вели чан стве ној 
про сла ви Дана осло бо ђе ња 
те срем ске општи не у Првом 
свет ског рату и обе ле жа ва њу 
сто го ди шњи це од завр шет ка 
Вели ког рата. Про сла ва је 
поче ла пола га њем вена ца на 
спо ме ни ке Милун ки Савић, 
срп ској херо и ни и Кра љу 
Петру I Осло бо ди о цу. Вен це 
су поло жи ли пред став ни ци 
Општи не Инђи ја, Мини стар
ства одбра не, Вој ске Срби
је, ОО СУБ НОР Инђи ја и 
Удру же ња Кра ље ви на Срби
ја. Након пола га ња вена ца 
пред сед ник општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, иста као је да 
је вели ка част што има ју при
ли ку да обе ле же један зна ча
јан датум у срп ској исто ри ји и 
да је то изу зет на при ви ле ги ја 
свих оних који воде ту срем
ску општи ну.

– Ово је нај ма ње што смо 
могли да ура ди мо како би 
изра зи ли захвал ност сви ма 
они ма који су живот дали 
за сло бо ду и сигур но ћемо 
се тру ди ти и да у наред ном 
пери о ду обе ле жа ва мо све 
важне дату ме из срп ске исто
ри је и сла ви мо име свих оних 
поје ди на ца који су допри не
ли да живи мо у миру– рекао 
је Гак и додао:

– Ствар но сам поно сан 
што смо има ли при ли ку да 
орга ни зу је мо ова ко вели чан
стве ну про сла ву и захва љу
јем се, пре све га, инђиј ским 
уче ни ци ма и свим шко ла ма 
које су узе ле уче шће – рекао 
је пред сед ник општи не, 
дода ју ћи да би мно ги наро ди 
воле ли да има ју исто ри ју као 
што је наша.

Про сла ва овог зна чај ног 
дату ма за ста нов ни ке Инђи

је, наста вље на је све ча ном 
повор ком на челу са коња ни
ци ма, вој ни ци ма гар де Вој
ске Срби је, који су били обу
че ни у уни фор ме из Првог 
свет ског рата и поли циј ским 
орке стром. У све ча ној повор
ци се нашло и 1.300 уче ни ка, 
као алу зи ја на 1.300 капла ра. 
Повор ка се кре та ла од Град
ског ста ди о на, Желе знич ком 
ули цом, ули цом Вој во де Сте
пе (цен тром гра да), поред 

Хра ма Ваве де ње Пре све те 
Бого ро ди це до Спорт ског 
цен тра, где је одр жа на све
ча на ака де ми ја у при су ству 
неко ли ко хиља да гра ђа на.

Про грам у спорт ској хали 
отво рио је пред сед ник 
Скуп шти не општи не Инђи
ја Милан Пре до је вић. Он 
је под се тио на жртве које је 
срп ски народ под нео у Вели
ком рату, исти чу ћи да је 
зада так дана шњих и буду ћих 
гене ра ци ја, да негу ју и чува ју 
од забо ра ва све оне који су 
свој живот жртво ва ли за сло
бо ду. При сут ни ма се обра
ти ла и уну ка нај ве ће срп ске 
херо и не Милун ке Савић, 
Дра ги ца Нико лић, под се ћа
ју ћи на вели ку хра брост сво
је рођа ке и слав них срп ских 
гене ра ла.

– Срби ја је сло бо ду пла
ти ла вели ким стра да њем и 
вели ким жртва ма, ско ро тре
ћи ном сво га ста нов ни штва. 
Како су Живо јин Мишић, Сте
па Сте па но вић и Милун ка 
Савић били понос у Вели ком 
рату, тако је и Инђи ја данас 
понос Срби је у миру, јер се 
избо ри ла да буде јед на од 
нај ра зви је ни јих општи на у 
нашој земљи. Наша оба ве за 
је да воли мо и чува мо нашу 
земљу али то исто дугу је мо 
и нашим достој ним пре ци ма 
и слав ним рат ни ци ма – иста

Владимир Гак поло жио венац на спо ме ник Милун ки Савић

Све ча на повор ка про шла цен трал ним ули ца ма
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Управ ни одбор Јав ног пред
у зе ћа Ингас у Инђи ји, донео је 
одлу ку да се акциј ски попуст 
за нове при кључ ке про ду жи до 
30. новем бра. Под се ти мо да 
је акци ја поче ла 1. јуна теку
ће годи не и да је новим кори
сни ци ма омо гу ће но пла ћа ње 
новог при кључ ка са попу стом 
од 25 одсто. 

– Након ана ли зе учин ка, који 
смо има ли послед њих неко ли
ко месе ци, када је реч о акциј
ском попу сту, одлу чи ли смо 

да усво ји мо повољ ни ју пону
ду. Уме сто до 30. сеп тем бра, 
акциј ски попуст смо про ду жи
ли још два месе ца, а усво је
на је и одлу ка да се пла ћа ње 
про ду жи са грејс пери о дом 
до 30. децем бра – иста као је 
Милан Кон ча ре вић, дирек тор 
ЈП Ингас.

Пла ћа ње новог при кључ ка 
врши се гото вин ски (35 посто 
цене), док се пре о ста ли део 
пла ћа на 12 јед на ких месеч них 
рата. 

– Редов на цена при кључ ка 
изно си 71.000 дина ра, уко ли ко 
се пла ћа на рате током акциј
ског попу ста 51.500 дина ра, 
акциј ски попуст се ума њу је за 
5 посто, одно сно 49.000 дина ра 
ако се пла ћа гото вин ски на дан 
пот пи си ва ња уго во ра – исти че 
дирек тор Ингаса и под се ћа, 
да је од почет ка 2018. годи не 
поме ну то пред у зе ће ура ди ло 
250 нових гасних при кљу ча ка, 
а пот пи са но је укуп но 269 уго
во ра са гра ђа ни ма. М. Ђ.

СЕД НИ ЦА СО ИНЂИ ЈА

Изме не финан сиј ских пла но ва

На послед њој сед ни ци 
Скуп шти не општи не 
Инђи ја одр жа ној у поне

де љак, 5. новем бра, изме ђу 
оста лог, усво је на су реше
ња о дава њу сагла сно сти на 
изме не финан сиј ских пла но
ва месних зајед ни ца Инђи ја, 
Јар ков ци, Нови Кар лов ци и 
Мара дик за 2018. годи ну. 

– Реч је о изме на ма које се 
одно се на неке радо ве у поме
ну тим месним зајед ни ца ма, 
који неће бити реа ли зо ва ни у 

овој, већ у сле де ћој годи ни – 
обја снио је пред сед ник Скуп
шти не општи не Инђи ја Милан 
Пре до је вић и додао:

– Нису у пита њу вели
ке инве сти ци је, тако да није 
дошло до неких вели ких изме
на, али морам да напо ме нем 
да није утро ше но више сред
ства него што смо пла ни ра ли 
и то је сушти на ових изме на.

Поред изме на у финан сиј
ским пла но ви ма поје ди них 
месних зајед ни ца, изве сне 

изме не пре тр пе ли су и финан
сиј ски пла но ви ЈП Ингрин, 
уста но ве Кул тур ни цен тар, 
Цен тра за соци јал ни рад 
Дунав, Дома здра вља и Аген
ци је за локал ни и еко ном ски 
раз вој општи не Инђи ја. Тако
ђе, као прва тач ка на днев ном 
реду нашла се и Одлу ка о јав
ним пар ки ра ли шти ма на тери
то ри ји општи не Инђи ја, коју су 
одбор ни ци већи ном гла со ва, 
тако ђе, усво ји ли.

М. Ђ.

КАПИ ТАЛ НИ ИНФРА СТРУК ТУР НИ ПРО ЈЕК ТИ

Вели ки радо ви
у 2019. годи ни
Општи на Инђи ја гра би 

круп ним кора ци ма и 
инфра струк тур ни про

јек ти зау зе ће при мат над свим 
оста ли ма у наред ној годи ни. 
Пре ма наја ва ма првог чове ка 
инђиј ске општи не, исто риј ски 
и капи тал ни инфра струк тур ни 
про јек ти биће реа ли зо ва ни у 
наред ној годи ни.

– Ових дана биће обја вље
на јав на набав ка за спро во
ђе ње радо ва у окви ру про
јек та асфал ти ра ња више од 
70 неас фал ти ра них ули ца на 
тери то ри ји наше општи не. 
Ипак, до кра ја годи не, због 
вре мен ских при ли ка, биће 
реа ли зо ван један део посла, 
док ће оста так бити пре нет 
у наред ну годи ну. Оче ку је мо 
да ће ти радо ви бити наста
вље ни у мар ту – наја вио је 
пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак, дода ју ћи да 
је завр ше на и јав на набав ка 

за рекон струк ци ју Голу би нач
ке ули це, након чега сле ди и 
асфал ти ра ње ули це 1. новем
бар у Љуко ву.

– Сле де ће годи не нас оче
ку је ком плет но уре ђе ње Новог 
Слан ка ме на, амбу лан те и тро
то а ра у Новим Кар лов ци ма. 
Мно го посла је пред нама, али 
морам да напо ме нем да нам 
неке про јек те зна чај но успо
ра ва доку мен та ци ја и они се 
не одви ја ју дина ми ком којом 
би ми хте ли – каже Гак и дода
је:

– После годи ну дана су се 
сте кли усло ви да конач но ура
ди мо пешач ку ста зу од ЗОО 
врта до нека да шње Бра зди
не пум пе. За тако мале ства
ри, које нису ком пли ко ва не у 
гра ђе вин ском и финан сиј ском 
сми слу, ми због доку мен та ци је 
изгу би мо доста вре ме на.

Пред сед ник општи не Инђи ја 
иста као је да их оче ку је и јав

на набав ка за изград њу нове 
град ске пија це. 

– Ове годи не смо мно го тога 
ура ди ли у том папи ро ло шком 
сми слу, али 2019. годи на ће 
бити исто риј ска, када гово ри
мо о капи тал ним инфра струк
тур ним про јек ти ма. Оче ку је 
нас изград ња новог врти ћа и 
кадров ских ста но ва у бли зи ни 
овог објек та – каже Гак. М. Ђ.

Владимир Гак

кла је уну ка Милун ке Савић, 
Дра ги ца Нико лић током 
обра ћа ња.

Чести та ју ћи Инђиј ци ма 
дан осло бо ђе ња у Вели ком 
рату, пред сед ник Општи не 
Вла ди мир Гак ука зао је на 
то да је ова срем ска локал на 
само у пра ва јед на од рет ких, 
а можда и једи на, која је на 
ова ко вели чан ствен начин 
иска за ла захвал ност сви ма 
они ма који су доне ли сло бо
ду Срби ји и Инђи ји.

– Више од мили он Срба 
стра да ло је у Првом свет
ском рату, а Срби ја је у пери
о ду од 1914. до 1918. годи
не изгу би ла гото во тре ћи ну 
свог ста нов ни штва. Зато смо 
дужни у сла ву и част наших 
слав них пре да ка да на ова ко 
досто јан ствен начин обе ле
жа ва мо сва ки јуби леј – иста
као је Гак и додао:

– Мно го њих је поста ви ло 
пита ње зашто је спо ме ник 
Милун ки Савић поста вљен 
у Инђи ји, а ја ћу рећи да она 
има нај ди рект ни је везе са 
сва ком сто пом Репу бли ке 
Срби је и са сва ким Срби
ном, ма где он живи. Она је 
сино ним за јаку, одлуч ну и 
непо ко ле бљи ву жену која 
је данас стуб сва ке поро ди
це – пору чио је пред сед ник 
општи не Инђи ја, исти чу ћи 
током обра ћа ња, да ће упу
ти ти ини ци ја ти ву пред сед
ни ку Скуп шти не општи не да 
јед на ули ца у Инђи ји поне се 
назив 1.300 капла ра.

Након обра ћа ња зва нич
ни ка, у настав ку све ча не 
ака де ми је, инђиј ски гим на
зи јал ци изве ли су пред ста
ву Величанствена Србија у 
којој се као лико ви поја вљу ју 
зна ме ни те лич но сти из тог 
доба. Након њих насту пи ла 
је позна та срп ска умет ни
ца Ива на Жигон и на кра ју 
про гра ма глу ми ца Биља на 
Ђуро вић која је изве ла моно
дра му Надежда Петровић, 
о тешком поло жа ју рање ни
ка и лека ра у рат ном вихо ру 
ваљев ске бол ни це.

Вели ку помоћ у орга ни зо
ва њу вели чан стве не све ча
но сти дало је Мини стар ство 
одбра не, Мини стар ство уну
тра шњих посло ва, Гене рал
штаб Вој ске Срби је, Поли
циј ска ста ни ца у Инђи ји, сва 
јав на пред у зе ћа и уста но ве 
општи не Инђи ја, пред сед ник 
Мати це исе ље ни ка и Срба 
у реги о ну Мио драг Јак шић, 
драм ска сек ци ја Гим на зи
је, Удру же ње Кра ље ви на 
Срби ја као и све основ не и 
сред ње шко ле на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. 

М. Ђ.

ЈКП ИНГАС

Акциј ска цена при кључ ка
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво јен реба ланс буџе та
Већи ном гла со ва локал них одбор

ни ка усво је не су све тач ке днев ног 
реда на 34. сед ни ци Скуп шти не 

општи не Ста ра Пазо ва. Одбор ни ци су 
дали сагла сност на Одлу ку о реба лан су 
буџе та за теку ћу годи ну, затим на Одлу
ку о реба лан су Про гра ма посло ва ња са 
Финан сиј ским пла ном ЈКП Топла на, али 
и на изме не и допу не Про гра ма посло
ва ња ЈУП Урба ни зам и ЈП Општин ска 
стам бе на аген ци ја. Поред тога, већи ном 
гла со ва усво је на је Одлу ка о доно ше њу 
Пла на гене рал не регу ла ци је Нова Пазо
ва и Одлу ка о изра ди Пла на детаљ не 
регу ла ци је дела бло ка 37 у насе љу Ста
ри Банов ци. Одбор ни ци су усво ји ли и 
Одлу ку о изме на ма и допу на ма Одлу ке 
о испо ру ци топлот не енер ги је и пред лог 
Изме не Кадров ског пла на орга на општи
не Ста ра Пазо ва за теку ћу годи ну. Било 
је речи и о жетви стр ни на на тери то ри
ји ове општи не, али и дава њу прет ход не 
сагла сно сти Спорт ском удру же њу Пла
ни нар ско спорт ско дру штво на упо тре бу 
име на Ста ра Пазо ва у нази ву удру же ња.

Тач ка која је иза зва ла нај ве ћу пажњу 
локал них одбор ни ка одно си ла се на 
реба ланс буџе та за ову годи ну. Уку пан 
буџет за ову годи ну утвр ђен је у изно су од 
3.824.205.000 дина ра од којих при хо ди и 
при ма ња изно се 2.699.946.000 дина ра, а 
при хо ди из дру гих изво ра финан си ра ња 
изно се 1.124.259.000 дина ра.

Под се ти мо, у буџе ту за ову годи ну 
у Новој Пазо ви су пла ни ра не сле де ће 
инве сти ци је: изград ња тре на жне хале, 
изград ња пешач ко – бици кли стич ке ста
зе од Базе на у Новој Пазо ви до ули це 
Мило ша Оби ли ћа, изра да про јект но – 
тех нич ке доку мен та ци је за рекон струк
ци ју посто је ће кому нал не инфра струк
ту ре – водо вод не мре же за потре бе 
снаб де ва ња про тив по жар не хидранст ке 
мре же посто је ћег објек та желе знич ке 
ста ни це, као и изра да про јек та за изград
њу јав ног осве тље ња на кру жном току 
код ком па ни је Деле зе и изво ђе ње радо
ва на кана ли за ци о ној мре жи у ули ца ма у 
Бло ку 9, затим у ули ца ма Јова на Попо
ви ћа, Мари је Бур саћ, Петра Шкун дри ћа, 
Босан ска и Деспо та Сте фа на Лаза ре ви
ћа.

У Ста рој Пазо ви међу капи тал ним 
инве сти ци ја ма су изра да про јек та за 
доград њу Пред школ ске уста но ве и 
рекон струк ци ју Основ не шко ле „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“, изра да про јек та за 
рекон струк ци ју ули це Вла ди ми ра Хур ба
на, рекон струк ци ја дело ва пут ног прав ца 
држав ног пута дру гог А реда број 100 – 
поја ча но одр жа ва ње рас кр сни це овог 
пута и ули ца Фру шко гор ске, Вино град ске 
и Маса ри ко ве, адап та ци ја дела непо
крет но сти у ули ци Кра ља Петра Првог 
и Кара ђор ђе ве бр. 2, адап та ци ја мокрих 
чво ро ва у згра ди општи не, изград ња 
тра се јав не расве те у кори до ру део ни
це пута дру гог А реда број 127 Путин
ци – Ста ра Пазо ва – Ста ри Банов ци, 
затим у ули ци Вука Кара џи ћа, Бано вач ке 
и петље за Е75 – расве та око кру жног 
тока, заме на посто је ћег осве тље ња са 

енер гет ски ефи ка сни јим осве тље њем уз 
отпла ту инве сти ци је кроз уште ду енер
ги је по про јек ту Јав но  при ват ног парт
нер ства, изград ња кана ли за ци је упо тре
бље них вода са кућ ним при кључ ци ма у 
делу ули це Јана Сико ре и ули ци док то ра 
Геор ги ја Михај ло ви ћа, изво ђе ње радо
ва на поста вља њу при вре ме не сао бра
ћај не сиг на ли за ци је на рекон струк ци ји и 
доград њи дела пута од рас кр сни це ули
ца Све то сав ска и Змај Јови на у Ста рој 
Пазо ви до дела испред рас кр сни це са 
ули цом Милен ка Пев ца у Ста рим Банов
ци ма, радо ви на пери о дич ном одр жа ва
њу општин ских путе ва и ули ца Бран ка 
Ради че ви ћа, Пар ти зан ског одре да, Пере 
Нин ко ви ћа, Нико ле Мом чи ло ви ћа, 21. 
Окто бра, Јана Сико ре, као и Црно гор ске 
ули це у Новој Пазо ви и ули це Зоре Ава
ку мо вић у Голу бин ци ма, про јек то ва ње 
јав ног осве тље ња и атмос фер ске кана
ли за ци је на тери то ри ји општи не и изво
ђе ње радо ва на буше њу буна ра на тери
то ри ји општи не.

Када се гово ри о Беле ги шу, буџе том 
су пред ви ђе на сред ства за рекон струк
ци ју и изград њу Основ не шко ле и изра
ду про јек та за ову инве сти ци ју. У Новим 
Банов ци ма међу капи тал ним инве сти ци
ја ма нашле су се: рекон струк ци ја цен
тра, изра да про јек та за рекон струк ци ју и 
доград њу Основ не шко ле, затим  рекон
струк ци ја и доград ња шко ле и изра да 
и мон та жа огра де и над стре шни це на 
објек ту Пред школ ске уста но ве „Херој 
мајор Горан Савић“. Изра да про јек та за 
изград њу кру жне рас кр сни це из Ста рих 
Бано ва ца пре ма Беле ги шу и изград ња 
спорт ске хале у овом насе љу инве сти
ци је су пла ни ра не у буџе ту. У Сур ду ку је 
пла ни ра но уре ђе ње цен тра и сред ства 
за теку ће одр жа ва ње цево во да у зони 
уре ђе ња, у Голу бин ци ма је пла ни ра на 
изра да про јек та за уре ђе ње цен тра и 
изград њу Дома кул ту ре, у Крње шев ци
ма је реа ли зо ва на инве сти ци ја која се 
одно си ла на уре ђе ње цен тра, сред ства 

су издво је на и за четвр ту фазу изград ње 
водод не мре же у Вој ки, док је у насе љу 
Банов ци Дунав пла ни ра на изра да про
јек та за уре ђе ње глав не ули це. 

Поче так сед ни це обе ле жи ло је напу
шта ње два одбор ни ка из опо зи
ци о не стран ке који су него до ва ли 

због, како кажу, инве сти ци ја које нису 
реа ли зо ва не у Новој Пазо ви. Пред сед
ник општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради
но вић иста као је да се са реа ли за ци јом 
свих инве сти ци ја запо че ло, а да се током 
ове неде ље оче ку је и рас пи си ва ње јав не 
набав ке која се одно си на изград њу тре
на жне хале у овом насе љу. Пред став ни
ци опо зи ци о них стра на ка иста кли су да 
је буџет за ову годи ну добро испла ни ран, 
али да нису задо вољ ни током реа ли за
ци је поје ди них инве сти ци ја, те се освр
ну ли и на став ке у новом реба ла су које 
се одно се на сма ње ње дава ња у обла сти 
соци јал не зашти те. Ради но вић је под се
тио да општи на Ста ра Пазо ва издва ја 
зна чај на сред ства у овој обла сти, те наја
вио да ће током пред сто је ће зиме 1.500 
поро ди ца из кате го ри је соци јал но угро
же них доби ти помоћ у виду угља.

Пред сед ник општи не иста као је да се 
на поче так реа ли за ци је поје ди них инве
стци ја чека због изра де план ске доку
мен та ци је, те се освр нуо и на радо ве на 
изград њи кру жне рас кр сни це у Ста рој 
Пазо ви пре ма Инђи ји који су ста ли због, 
како каже први човек општи не, непред
ви ђе них инста ла ци ја које су зате че не 
при иско па ва њу.

Ради но вић је закљу чио да ће мини
мум 80 посто инве сти ци ја пла ни ра них у 
четво ро го ди шњем ман да ту  од 2016. до 
2020. годи не бити реа ли зо ва не чему ће 
дор пи не ти и добра сарад ња са покра јин
ским и репу блич ким ниво и ма вла сти који 
издва ја ју зна чај на сред ства у свим обла
сти ма важним за функ ци о ни са ње и ква
ли тет ни ји живот ста нов ни ка ове општи
не.

С.С. 

Ђор ђе Ради но вић
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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. 

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Услу ге брач ног
пси хо те ра пе у та

Пре ко седам де сет поро ди ца у општи ни 
Ста ра Пазо ва кори сти услу ге Саве то ва ли
шта за брак и поро ди цу које функ ци о ни ше 
при ста ро па зо вач ком Цен тру за соци јал ни 
рад, а све у циљу уна пре ђе ња мен тал ног 
здра вља и ква ли те та живо та брач них 
паро ва, роди те ља и деце, али и чита ве 
поро ди це. Услу гу финан си ра локал на 
само у пра ва са бли зу два и по мили о на 
дина ра. Седам де сет два брач на пара са 
лич ним пси хо ло шким и емо ци о нал ним 
про бле ми ма који желе да уна пре де ква ли
тет сво га живо та путем пси хо те ра пи је и 
саве то ва ња кори сти услу ге Саве то ва ли
шта за брак и поро ди цу које се могу доби
ти зака зи ва њем у ста ро па зо вач ком Цен тру 
за соци јал ни рад. Кори сни ци услу га два 
пута недељ но доби ја ју подр шку и усме ре
ње како да се успе шно име ну ју и реше 
људ ске бри ге и пат ња и како да се ство ри 
више оно га што сви жели мо у свом живо ту: 
бла го ста ње, здра ви одно си и пове ћа на 
про дук тив ност на раду.

ГАЛЕ РИ ЈА „МИРА БРТ КА“

Изло жба две
умет ни це

Прва само стал на изло жба две пер спек
ти ве умет ни це, Дра га не Мале ше вић и Иво
не Медић, отво ре на је 5. новем бра у Гале
ри ји Цен тра за кул ту ру Мира Брт ка у Ста рој 
Пазо ви. Умет ни це инспи ра ци ју нала зе у 
сва ко днев ном окру же њу које посма тра ју 
кроз раз ли чи те фил те ре, па има мо моти ве 
људ ског лица, фигу ре и живо тињ ског све та 
доне се не на сли кар ско плат но у раз ли чи
том мани ру. Радо ви ће у гале ри ји бити 
изло же ни до 28. новем бра.

ДРУ ШТВО „ФЕНИКС“

Одр жа но 97. Посе ло
Првог утор ка у новем бру одр жа но је 97. 

Посе ло „Феникс и при ја те љи” у Клу бу за 
днев ни бора вак за ста ра и инва лид на лица. 
Сва ки уто рак већ два на ест годи на за осо бе 
са инва ли ди те том и смет ња ма у раз во ју 
пред ста вља радост и неза о би ла зно дру же
ње. Ниједанподвигнеможебитивелики
аконедоносикористдругима – паро ла је 
97. посе ла „Феникс и при ја те љи” на којем је 
гост био глу мац, нови нар и ТВ лице Мар ко 
Долеж. У ста ро па зо вач ком Дру штву за 
афир ма ци ју инва ли да „Феникс” исти чу да 
су посе ла уго сти ла раз не лич но сти из раз

ли чи тих обла сти. Послед њег утор ка у 
новем бру биће одр жа но јуби лар но сто то 
посе ло чији је орга ни за тор Дру штво за 
афир ма ци ју инва ли да „Феникс” у сарад њи 
са Клу бом за днев ни бора вак за ста ра и 
инва лид на лица.

БЕЛА ЗГРА ДА

Скуп лов них рад ни ка
У скуп штин ској сали Беле згра де у Ста рој 

Пазо ви одр жа на су два еду ка тив на пре да
ва ња за лов не рад ни ке што пред ста вља 
нео п хо дан услов за одр жа ва ње њихо ве 
лицен це. Теме ово го ди шњег ску па биле су 
„Боле сти дивља чи и про це ду ре које прет хо
де слу жбе ној кон тро ли“ о којој је при чао 

вете ри нар ски инспек тор из Мини стар ства 
за пољо при вре ду, шумар ство и водо при
вре ду  Упра ве за вете ри ну, Васи ли је Рај че
вић и „Слу жбе на овла шће ња лов них рад ни
ка“ о којој је при чао прав ник Ловач ке комо
ре Срби је, Радо сав Кар ли чић. Годи шњу 
еду ка ци ју орга ни зу је Ловач ка комо ра Срби
је и обу хва та чети ри лов не обла сти: запад
но бач ку, север но бач ку, јужно бач ку и срем
ску.

СТО ГО ДИ ШЊИ ЦА
ОСЛО БО ЂЕ ЊА

Поло же ни вен ци

Пово дом сто го ди шњи це осло бо ђе ња 
Ста ре Пазо ве у Првом свет ском рату 8. 
новем бра су поло же ни вена ци на спо мен
бисту Кра љу Петру I осло бо ди о цу испред 
Сокол ског дома. Оку пље ни ма су се обра
ти ли кома дант 204. вазду хо плов не бри га
де, бри гад ни гене рал Жељ ко Билић и 
пред сед ник општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе 
Ради но вић. Пола га њу вена ца при су ство
ва ла је деле га ци ја општи не Ста ра Пазо ва, 
пред став ни ци Вој ске Срби је и Срп ске 
Пра во слав не цркве, као и пред став ни ци 
дру гих орга ни за ци ја и удру же ња и гра ђа
ни.

ОПОЗИЦИЈА

Булатовић
напустио
Јанковића

Зелена еколошка партија – Зелени,, 
издала је званично саопштење у коме 
каже да напушта Грађански блок 381 и 
Сашу Јанковића. Мада се у саопштењу 
не износи прави разлог, очигледно је да 
је дошло до разилажења две струје. Како 
каже лидер Зелених, Дејан Булатовић, до 
неслагања у овом делу опозиције је дошло 
из разлога јер није постигнут договор 
о начину деловања. Како незванично 
сазнају М новине, Булатовићев став је да 
не треба наступати у више колона, док 
Јанковић не жели да се прикључи Савезу 
за Србију, који предводи Драган Ђилас.

Иначе, Дејан Булатовић из Батроваца, 
скренуо је на себе пажњу у јавности још 
у време кад је на протестима коалиције 
Заједно 199697. године у Београду 
носио лутку Слободана Милошевића 
у затворском оделу, због чега је био 
ухапшен. У прошлом сазиву, Булатовић је 
био одборник у Скупштини општине Шид.
 В. Ћ. 

ИЗБО РИ ЗА НАЦИ О НАЛ НЕ 
САВЕ ТЕ

Вели ка изла зност
У неде љу, 4. новем бра,  у општи ни 

Пећин ци при пад ни ци наци о нал них мањи
на бира ли су чла но ве наци о нал них саве
та наци о нал них мањи на на два избор на 
места – у Пећин ци ма и Обре жу. У општи
ни Пећин ци је у посеб не бирач ке спи ско
ве упи са но укуп но 586 при пад ни ка наци о
нал них мањи на, а пра во гла са иско ри сти
ли су при пад ни ци ром ске и сло вач ке 
наци о нал не мањи не.

На бирач ком месту у Пећин ци ма од 
упи са них 277 при пад ни ка ром ске наци о
нал не мањи не, пра во гла са је иско ри сти
ло њих 227, а нај ви ше гла со ва осво ји ла је 
листа Све е вроп ски ром ски покрет која је 
доби ла 213 гла со ва. У Пећин ци ма је сво је 
гла сач ко пра во иско ри стио и један при
пад ник сло вач ке наци о нал не мањи не.

На бирач ком месту у Обре жу од упи са
них 263 при пад ни ка ром ске наци о нал не 
мањи не, пра во гла са иско ри сти ло је њих 
199, а нај ви ше гла со ва осво ји ла је листа 
Све е роп ски ром ски покрет која је доби ла 
197 гла со ва.

Како је саоп шти ло рад но тело за спро
во ђе ње избо ра у пећи нач кој општи ни, 
избо ри су про те кли мир но, а рад ном телу 
није упу ћен није дан при го вор на регу лар
ност гла са ња.



18 14. NOVEMBAR 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ИРИГ

ВРД НИЧ КА КУЛА

Буђе ње Фру шке горе
Про је кат Буђење Фру

шке горе један је од 
стра те шких циље ва 

Покра јин ске вла де и Фон
да ци је НовиСад2021, која 
изме ђу оста лог има за циљ 
про мо ви са ње кул тур них 
садр жа ја, раз вој инфра
струк ту ре, али и дру гих 
садр жа ја како би се ожи вео 
потен ци јал Фру шке горе, 
ука за ла је на кон фе рен ци ји 
за нови на ре Дра га на Мило
ше вић, покра јин ска секре
тар ка за кул ту ру, инфор ми
са ње и одно се са вер ским 
зајед ни ца ма, која је одр жа
на у ком плек су Врдничка
кула у Врд ни ку.

У окви ру овог про јек та је 
план да се на Фру шкој гори 
реа ли зу је више од 30 кул
тур них про је ка та у које ће 
бити укљу че но 11 инсти ту

ци ја кул ту ре, више од 300 
кул тур них рад ни ка, са више 
од 40 невла ди них орга ни за
ци ја.

Нема ња Милен ко вић, 
дирек тор Фон да ци је Нови
Сад 2021  Европ ска пре
сто ни ца кул ту ре, наја вио 

је да ће у јед ном од наред
них про је ка та Врд ник бити 
зна чај на кул тур на ста ни ца, 
уз план да се до кра ја ове 
годи не на згра ди врд нич ке 
Каси не поста ви холо грам са 
фото гра фи ја ма фру шко гор
ских мана сти ра, као и број
ни дру ги садр жа ји наме ње
ни мла ђој публи ци.

После кон фе рен ци је за 
меди је, која је одр жа на 3. 
новем бра, изве ден је про
грам за нај мла ђе. Вој во ђан
ски сим фо ниј ски орке стар, 
под дири гент ском пали цом 
Мики це Јев ти ћа, извео је 
сим фо ниј ску бај ку за децу 
Пеђа и вук Сер ге ја Про ко
фје ва. У уло зи нара то ра био 
је првак Позо ри шта на Тера
зи ја ма, глу мац Дра ган Вујић 
Вуј ке.

С. Џ.

МАЛА РЕМЕ ТА

Ликов на коло ни ја
Ликов на коло ни ја, 16. по реду, одр

жа на је у ресто ра ну Лугар ни ца у 
Малој Реме ти, од 4. до 9. новем

бра уз уче шће седам сли ка ра из Сре ма, 
који су на сво јим плат ни ма ове ко ве чи ли 
пре ле пе фру шко гор ске пеј за же.

Ликов ну коло ни ју је отво рио сли кар 
Кон стан тин Гушић из Цен тра за раз
вој ликов не умет но сти из Јаска, који је 
и орга ни за тор ове Ликов не коло ни је, у 
сарад њи са АлдахромРуднап доо, Ириг 
и ресто ра ном Лугар ни ца и под покро
ви тељ ством ири шке општи не. Отва ра
њу 16. Ликов не коло ни је при су ство вао 
је, у име покро ви те ља, Мио драг Бебић, 
заме ник пред сед ни ка Општи не Ириг.

С. Џ.

Дра га на Мило ше вић у Врд ни ку

Отва ра ње Ликов не коло ни је

Про је кат Буђе ње Фру шке горе
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СОЦИ ЈАЛ НО СТА НО ВА ЊЕ

Уско ро ста но ви за избе гла лица
Акту ел но у ири шкој општи ни, 

када је реч о они ма, који има
ју ста тус избе гли ца и интер но 

расе ље них лица, је то да је већ изве
сна изград ња згра де соци јал ног ста
но ва ња у зашти ће ним усло ви ма. 

– Ми смо кон ку ри са ли за про грам 
соци јал ног ста но ва ња за 13 кори сни
ка. Ради се о поро ди ца ма, које нису до 
сада ни на један начин доби ле помоћ. 
То су углав ном, ста ра лица, јед но чла
не или дво чла не поро ди це, које нису 
у могућ но сти да себе збри ну на неки 
дру ги начин, као на при мер, кроз гра
ђе вин ски мате ри јал или купо ви ну 
сео ских кућа. Два пута смо ради ли 
анке ту, да би зна ли какве су потре бе 
у нашој општи ни за овај вид збри ња
ва ња и то је било 2012. и 2015. годи
не. На осно ву тих спро ве де них анке та, 
дошли смо до пода та ка коли ко нам 
је потреб но таквих ста но ва, то смо 
посла ли Коме са ри ја ту и кон ку ри са ли 
за про је кат соци јал ног ста но ва ња – 
гово ри за наше нови не Мило рад Вла
хо вић, пове ре ник за избе гла и интер но 
расе ље на лица у Општин ској упра ви 
Општи не Ириг. 

Локал на само у пра ва је пону ди ла 
плац који је у њеном вла сни штву, на 
којем ће се обје кат гра ди ти, а њена је 
оба ве за и да га опре ми и ура ди спољ
не сао бра ћај ни це, окол не путе ве и 
пар кинг. Згра да соци јал ног ста но ва ња 

би тре ба ло да се гра ди у Миле ти ће
вој ули ци, плац је повр ши не око девет 
ари, а реч је о згра ди која ће има ти 
при зе мље и три спра та, као и лифт, 
зато што ће у њој живе ти ста ри је осо
бе. 

– Уго во ре на цена за овај про је кат 
је 1,9 мили о на евра, зна чи пре ко 220 
мили о на дина ра, а уче шће општи не у 
про јек ту је кроз плац и њего во опре
ма ње. Посто ји ком плет на гра ђе вин ска 
доку мен та ци ја за ову згра ду, изво ђач 
радо ва је Градинг из Пара ћи на и уско
ро би тре ба ло да поч ну радо ви. Пар
це ла је очи шће на уз помоћ нашег ЈП 
Кому на лац, тако да је све при пре мље

но за поче так радо ва. Рок за завр ше
так радо ва је десет месе ци – дода је 
Мио драг Бебић, заме ник пред сед ни ка 
ири шке општи не.

Први кори сни ци ста но ва се зна ју. 
Додај мо да ова згра да оста је у вла сни
штву локал не само у пра ве, а ста но ви 
ће се кори сти ти без накна де, али ће 
кори сни ци мора ти да пла ћа ју режиј
ске тро шко ве. Дакле, стан се не може 
насле ђи ва ти, већ само доде љи ва ти 
дру гим избе глим лици ма или соци
јал но угро же ним и ово је први обје кат 
соци јал ног ста но ва ња у зашти ће ним 
усло ви ма, у Ири гу.

С. Џ.

Мио драг Бебић и Мило рад Вла хо вић

ВИН СКА УЛИ ЦА

Дан мла дог пор ту ги зе ра 
Вина ри ја Мачковподрум, 

Тури стич ка орга ни за ци
ја Ири га и Аген ци ја за 

рурал ни раз вој, уз покро ви
тељ ство Општи не Ириг, орга
ни зу ју 15. новем бра 11. по 
реду мани фе ста ци ју Мачков
данмладогпортугизера. 

Мани фе ста ци ја је до сада 
орга ни зо ва на у Новом Саду, 
а ово је прва годи на да се 
орга ни зу је у Вин ској ули ци у 
Ири гу.

Тре ћи четвр так у новем бру 
је дан када се сву да у све ту 
про сла вља Вин ска 

нова годи на. Тај оби чај је 
запо чео у Фран цу ској, ода
кле поти че и само мла до 
вино. Међу тим, оби чај је и 
да се фести ва ли и про сла
ве не пра ве у Пари зу, већ у 
мањим мести ма, тамо где 
вино и наста је. Ово је једи
на мани фе ста ци ја у Срби ји, 
која ће се од сада, орга ни зо
ва ти у Ири гу, а посве ће на је 

мла дом вину пор ту ги зе ру.
Мани фе ста ци ја запо чи ње 

у 17 часо ва, пред ста вља њем 
Фан клу ба нави ја ча кул ту ре, 
у окви ру про јек та Нови Сад

2021., потом сле ди наступ 
фол клор них ансам ба ла КУД 
„Змај“ из Ири га и Там бу ра
шке бан де Рум ске лоле.

 У окви ру мани фе ста ци је 

је пред ви ђе но и про гла ше ње 
Вите за пор ту ги зе ра и отва ра
ње првог буре та пор ту ги зе ра 
из ово го ди шње бер бе, као и 
про гла ше ње Мис пор ту ги зе
ра.

 Биће то при ли ка и да се 
про гла си нај бо ља песма 
о вину, побед ник кон кур са 
који су рас пи са ли Срп ска 
чита о ни ца и вина ри ја Мач
ков подрум, а потом сле де 
и насту пи тан го пле са ча, 
као и опер ске пева чи це Ане 
Синиц ки.

 Дру же ње уз музи ку и вино 
биће наста вље но кон цер
том Там бу ра шког орек стра 
Романса. Све вре ме тра ја ња 
ове мани фе ста ци је, посе
ти о ци у Вин ској ули ци могу 
бес плат но да про ба ју пор ту
ги зер, као и сире ве, сухо ме
сна те про из во де и кола че, 
који се про из во де у ири шкој 
општи ни.

С. Џ.

Наја ва 11. Мач ко вог дана мла дог пор ту ги зе ра
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ШИЂАНКА МАГ ДА ЛЕ НА ПАВЛО ВИЋ У ТАНЗАНИЈИ  

Радост живота је
у помагању другима

Африч ка
сва ко дне ви ца је 

пуна пра ши не, 
вре лог сун ца, 
тешко га рада
и зно ја, али и 
сме ха и игре 

босо но ге деце

Пре три годи не Маг да ле на Павло вић 
из Шида зајед но са сво јом дру га ри
цом, по први пут је била у Афри ци 

у Тан за ни ји. На то путо ва ње одлу чи ла се 
како би током свог борав ка, помо гла људи
ма и деци који тамо живе. По поврат ку са 
пута, каза ла је како има жељу поно во се 
вра ти ти пра шња вим путем, који води до 
Ује ње, како би се поно во сусре ла са децом 
и гле да ла њихо ве широ ке осме хе. Ове 
годи не понов но се ука за ла при ли ка. Маг
да ле на је у сеп тем бру ове годи не, отпу
то ва ла у Тан за ни ју, а по поврат ку кући, 
испри ча ла је зани мљи ву при чу. Маг да ле на 
има 31 годи ну. Завр ши ла је Факул тет спор
та и физич ког вас пи та ња у Новом Саду и 
више од две годи не је запо сле на у Кари та
су, као коор ди на тор ка на про јек ту веза ном 
за мигран те у Шиду. На свом послу као и у 
при ват ном живо ту, несе бич но пру жа подр
шку и љубав оним људи ма који ма је она 
пре ко потреб на.

– Иако финан сиј ски можда није било 
вре ме, нешто је клик ну ло у мени да је сада 
опет сазре ло вре ме за понов ни одла зак 
у Тан за ни ју, јер жеља да помог нем тим 
људи ма је била јача. И тако сам кре ну ла 
на пут. Опет исто место и нада да ћу поно
во виде ти нека позна та лица и позна те 
осме хе. Нисам искре но зна ла шта да оче
ку јем од ово га путо ва ња. Сво ју жељу сам 
изло жи ла мом жуп ни ку Ники ци Бошња ко
ви ћу и поче ли смо да саку пља мо нов ча не 
при ло ге по жупа ма. Жупља ни су при хва
ти ли иде ју, да се саку пи што више нов ца, 
како би олак ша ли африч ку сва ко дне ви цу 
сиро ма шних људи у виду хра не и оста лих 
потреп шти на. Дого вор је био да ћу ја сно
си ти тро шко ве пута, сме шта ја и све оста ле 
лич не тро шко ве. Саку пље но је бли зу 2.000 
евра, при ча Маг да ле на.

На пут је кре ну ла ави о ном из Бео гра

да, пре ко Рима и Абу Даби ја, до Дар Ес 
Сала ма, нај ве ћег гра да Тан за ни је, ода кле 
је чека ло још 14 сати вожње ауто бу сом до 
села Ује ња.

 – Оно што се на том путу дало при ме ти
ти јесте да ста ње у држа ви иде на боље. 
Раде се нови путе ви, има доста поли циј ске 
кон тро ле и чини се све без бед ни јим. Са 
дола ском новог пред сед ни ка, шко ла ри на у 
држав ним шко ла ма поста ла је бес плат на, 
тако да сва ко дете има при ли ку да се шко
лу је. Дон Анте нас је, као и пре три годи не 
доче као са широ ким осме хом, баш она
квим каквим се људи вели ког срца сме ше. 
Иако је сада у пен зи ји и вид но ста ри, још 
увек зра чи сво јом добро том, каже Маг да
ле на дода ју ћи да је африч ка сва ко дне ви ца 
пуна пра ши не, вре лог сун ца, тешко га рада 
и зно ја, али и сме ха и игре босо но ге деце.

– По дола ску у село дало се виде ти да 
је сада мно го више кућа од зида не цигле и 
све је мање кућа од сла ме и бла та, али и 
даље су куће без стру је и воде, са малим 
про зо ри ма кроз које једва да допи ре сун че
ва све тлост. Људи се тамо сами орга ни зу ју 
и пеку циглу од црве не земље. Све се ради 
руч но. Нема кау ча и теле ви зо ра, нема угод
но сти савре ме ног све та, само гола земља 
и про стир ка. Куће су углав ном са две про
сто ри је од којих јед на чини оста ву и собу за 
спа ва ње, а дру га кухи њу и днев ни бора вак 
у коме при ма ју госте. То су врло мале про
сто ри је. Иако се све чини тесно и да нема 
довољ но места, људи нису мрзо вољ ни, 
нер во зни, не гун ђа ју јед ни про тив дру гих. 
Нема ју мно го, али то што има ју жељ ни су 
поде ли ти јед ни са дру гим. Поне кад сам се 
заи ста пита ла како им успе ва – при ча она.

Углав ном, сва ко днев но једу уга ли (куку
ру зну белу пален ту) и пири нач, а месо је и 
даље лук суз, који само рет ки могу да при
у ште себи. Због сиро ма штва, лоших хиги

јен ских усло ва и про ми ску и те та, нај че шћи 
узро ци вели ке смрт но сти међу тим људи
ма су на првом месту АИДС, затим мала
ри ја и тубер ку ло за.

По дола ску у село оку пи ли су локал ну 
децу, пошто село које има 2.000 ста нов
ни ка нико не зна боље од њих, дого вор је 
био да они тра га ју за сиро ма шним кућа ма 
у који ма углав ном живе ста ри и боле сни 
људи, а они по дола ску гле да ју и про це њу
ју да ли је то кућа којој је заи ста потреб на 
помоћ.

– Људи у чије куће смо ула зи ли, доче
ки ва ли су нас са осме хом и неве ри цом, 
често баца ју ћи се на коле на, скла па ју ћи 
руке захва љи ва ли су се Богу на помо ћи. 
Мно ги су гово ри ли да ника да толи ко хра
не нису доби ли или има ли у живо ту и да 
нас је сам Бог послао на њихо ва вра та. 
Купо ва ли смо им кром пир, уга ли, пири нач, 
пасуљ, уље, месо, со, шећер, што је било 
довољ но да пре жи ве неко ли ко наред них 
месе ци и да не бри ну о хра ни. Када смо 
их пита ли како се ина че сна ла зе за хра ну 
углав ном су рекли да им сусе ди пома жу – 
при се ћа се Маг да.

У неко ли ко рече ни ца, на кра ју нашег 
раз го во ра рекла је све о себи и посла ла 
јасну пору ку мно ги ма.

– Било је пар, за мене лич них тре ну та ка 
када гле да ју ћи њихо ва лица и пони зност, 
ума ло нисам запла ка ла, али онда сти снем 
усне, јер знам да је њима теже и да немам 
пра ва на сузе, да је то једи ни живот за који 
они зна ју и да не зна ју за боље. И схва
тиш и да са оним мало, човек може да буде 
сре ћан и јед на ко задо во љан и да чове ка 
не чини оно што има око себе и на себи, 
него оно што носи у срцу и да истин ска 
сре ћа дола зи из срца – рекла је на кра ју 
раз го во ра, ова срдач на и хума на девој ка.

 Д. Попов

Маг да ле на Павло вић са децом из Танзаније
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Народ на библи о те ка у Пећин ци ма 
већ годи на ма се тру ди да сво јим 
чита о ци ма омо гу ћи ква ли тет не 

и нове насло ве, а богат књи жни фонд 
биће обо га ћен током наред них дана 
за још 400 нових насло ва. Нај чи та ни
ја беле три сти ка, акту ел ни насло ви из 
обла сти пси хо ло ги је, соци о ло ги је, деч
је лите ра ту ре, као и лек ти ре за шко
лу биће уско ро доступ не чита о ци ма, а 
пре ма речи ма дирек тор ке Неве не Наић 
Народ на библи о те ка у Пећин ци ма, као и 
огран ци у Шима нов ци ма, Аша њи и Ога
ру нуде низ повољ но сти за љуби те ље 
писа не речи.

– Тру ди мо се да буде мо што при
сту пач ни ји нашим чита о ци ма и да им 

финан сиј ски моме нат не буде пре пре ка 
да дођу и про чи та ју оми ље ну књи гу. Већ 
дуги низ годи на иста је цена чла на ри не, 
а уче ни ци од првог до четвр тог раз ре да 
има ју током чита ве годи не бес плат не 
чла на ри не. Тако ђе, пен зи о не ри и неза
по сле ни има ју попуст, док у сарад њи 
са пећи нач ким Црве ним крстом омо гу
ћа ва мо добро вољ ним дава о ци ма крви 
бес плат ну чла на ри ну. Нових 400 насло
ва наба ви ли смо на Бео град ском Сај му 
књи га који је, поред отку па који јед ном 
годи шње орга ни зу ју Мини стар ство кул
ту ре и Покра јин ски секре та ри јат за кул
ту ру, за нас вео ма зна ча јан јер смо у 
при ли ци да доку пи мо насло ве који су 
про пу ште ни током отку па или су иза шли 

непо сред но пред сајам – рекла је Наи
ће ва.

Пећи нач ка Народ на библи о те ка рас по
ла же са 47.050 насло ва, изме ђу оста лог 
и са попу лар ним насло ви ма из исто ри је, 
пси хо ло ги је и соци о ло ги је, који су вео ма 
тра же ни међу сту ден ти ма. Деч ји кутак 
у чита о ни ци библи о те ке у Пећин ци ма 
све више при вла чи нај мла ђе, а пре ма 
речи ма Дирек тор ке Наић јед ни од нај ре
дов ни јих чита ла ца упра во су нај мла ђи 
Пећин ча ни. Тре нут но је од стра них ауто
ра нај чи та ни ја Еле на Феран те и њена 
књи га Моја гени јал на при ја те љи ца, док 
је од дома ћих ауто ра већ дуже вре ме 
у самом врху Јеле на Бачић Алим пић и 
њена нај но ви ја књи га Кофер из Бер ли на.

НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА ПЕЋИНЦИ

Чети ри сто ти не нових насло ва

ИЗЛО ЖБА АКВА РЕ ЛА У МУЗЕ ЈУ СРЕ МА

Лепо та скри ве на у малим ства ри ма
У петак, 9. новем бра, у 

Музе ју Сре ма је отво ре
на изло жба од 26 сли ка 

под нази вом  Акварели ака
дем ског сли ка ра Дими три ја 
Кола ре ви ћа. 

Кола ре вић је рођен 1951. 
годи не у Босни и Херг це го
ви ни, живи у Бач ком Јар ку. У 
Срем ску Митро ви цу по први 
пут дола зи као сли кар. Ака
де ми ју умет но сти  сли кар ски 
одсек завр ши је у Новом Саду 
1974. годи не. Био је запо слен 
у Мини стар ству про све те 
Репу бли ке Срби је, као школ
ски савет ник за ликов ну кул ту
ру за Јужно ба нат ски и Срем
ски округ.

Уче сник је мно гих ликов них 
коло ни ја и добит ник мно гих 
награ да. Члан је Удру же ња 
ликов них умет ни ка Вој во ди не.

Поздра вља ју ћи при сут не 
на отва ра њу изло жбе, кустос 
Музе ја Сре ма, Све тла на 
Суба шић, која је извр ши ла 

селек ци ју радо ва за изло
жбу, рекла је да је избор није 
био лак. Моти ви мно го број
них радо ва овог умет ни ка су 

разно вр сни. Он сли ка мртву 
при ро ду, пеј за же, живо ти ње, 
енте ри јер, као и пор тре те, 
акто ве и фигу ре.

– Моје пре о ку па ци је су сећа
ња на детињ ство. Све чега се 
сећам, као и оно сам виђао, 
дожи вео, оби ла зио, то сада 
сли кам, у овим годи на ма. Оно 
што је типич но за мене су вео
ма разно вр сни моти ви мојих 
пре о ку па ци ја. За аква рел  сам 
се опре де лио зато што су ми 
рекли да је то тех ни ка којом 
сли кар пока зу је коли ко заи ста 
вре ди, сто га је за мене био 
иза зов, мада сли кам и уљем, 
рекао је Кола ре вић.

Спе ци јал ни гост на отва ра
њу изло жбе била је сли кар ка 
Соња Бре гун. О раду Дими
три ја Кола ре ви ћа каже да 
умет ник, не баве ћи се вели
ким тема ма, пока зу је како је 
могу ће посма тра ти и дожи
вља ва ти лепо ту у наиз глед 
малим, обич ним ства ри ма.

Изло жба ће бити  отво ре на 
за посе ти о це до кра ја новем
бра. 

Т.  С.

Дими три је Кола ре вић
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ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Најважнија је безбедност
и сигурност деце

Бит но је да се роди те љи и раз ред не ста ре ши не упо зна ју са радом наше уста но ве, 
одно сно, да деца код нас нема ју само сме штај и хра ну, већ да се оба вља и вас пит ни 
рад. Уса гла ша ва мо ста во ве у свим момен ти ма, као што је редов но поха ђа ње наста
ве, евен ту ал но изо ста вља ње са часо ва, јер је, поред без бед но сти уче ни ка, редов но 
поха ђа ње наста ве један од основ них прин ци па. Тако ђе, овде бри не мо о деци, будимо 
их, зове мо на дору чак, рекао је за М нови не дирек тор Дома уче ни ка, Милен ко Тодић

Дом уче ни ка сред њих шко ла у 
Срем ској Митро ви ци, који се 
нала зи на адре си Пла нин ска 1, 

је вас пит но обра зов на уста но ва у којој 
се оства ру ју усло ви за сме штај и 
исхра ну уче ни ка, за обра зо ва ње и 
вас пи та ње, кул тур нозабав ну делат
ност, физич ку рекре а ци ју и дру ге 
потре бе уче ни ка. Буквал но пре ве де
но, то је место у коме сред њо школ ци 
живе пет дана у неде љи, дале ко или 
рела тив но дале ко од сво јих поро ди ца, 
у непо зна том гра ду, где о њима бри ну 
непо зна ти људи.

У прак си, то је вели ка поро ди ца коју 
чини 184 уче ни ка и 27 запо сле них, 
међу који ма су педа гог, вас пи та чи, 
кува ри, рад ни ци обез бе ђе ња. 

Шесту годи ну заре дом, у сре ду 7. 
новем бра, у Дому је орга ни зо ван Дан 
отво ре них вра та, са циљем да раз
ред не ста ре ши не, сада шње, као и 
буду ће, дођу и виде уста но ву у којој 
уче ни ци бора ве, какви су усло ви за 
уче ње и сло бод не актив но сти. Број не 
зва ни це, међу који ма су били пред

Миленко Тодић, директор Дома ученика
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став ни ци локал не само у пра ве, ужи ва
ле су у пре ле пом амби јен ту дво ри шта 
Дома уче ни ка уз разно вр стан репер
то ар митро вач ког квар те та Маестре.

Док је у шко ли акце нат на обра зов
ном делу, овде је на вас пит ном, али, 
поред редов ног уче ња оба ве зног гра
ди ва, засту пље не су раз не актив но
сти. Тако је уче ни ци ма на рас по ла га
њу вели ки број сек ци ја, као што су 
драм ска, лите рар на, фол клор на, 
музич ка. У пону ди је вели ки број садр
жа ја ван саме уста но ве, одла сци у 
позо ри ште, гале ри је. Про шле годи не 
су посе ти ли изло жбу гра фи ке Пабла 
Пика са у Кући лега та у Бео гра ду. 

Зна чај ну уло гу у живо ту кори сни ка 
Дома има ју вас пи та чи. Овде су то про
фе со ри по стру ци, тако да деца сва ко
днев но има ју помоћ из мно гих настав
них пред ме та, мате ма ти ке, срп ског, 
био ло ги је, физи ке.

Уче ни ци су орга ни зо ва ни у вас пит
не гру пе на осно ву шко ле коју поха ђа
ју и има их осам. Сва ки вас пи тач се 
бави сво јом вас пит ном гру пом у сми
слу вође ња днев ни ка гру пе, али сви 
међу соб но има ју ква ли тет ну сарад њу 
и позна ју сву децу. Кон стант на је 
сарад ња са шко лом, као и са роди те
љи ма. Вас пи та чи јед ном месеч но 
одла зе у шко лу како би се оба ве сти ли 
о оце на ма и евен ту ал ним изо стан ци
ма уче ни ка. С обзи ром да је у пита њу 
сред њо школ ски узраст, годи не испу
ње не себи свој стве ном дина ми ком и 
тубу лен ци ја ма разног типа, упра во су 
вас пи та чи ти који су, тако ре ћи, на уда
ру, било да су у пита њу лоше оце не 
или љубав ни про бле ми, те са њима 
деца оства ру ју бли зак и отво рен 
однос. 

– Роди те љи ма је нај ва жни ја без бед
ност и сигур ност деце. Што се тиче 
дисци пли не и пошто ва ња кућ ног реда 
нема мо про бле ма са дисци пли ном, 
иако су то деца у тинеј џер ском узра
сту, који ма не при ја баш увек над зор 

или то што мора ју при ли ком сва ког 
изла ска да се јаве обез бе ђе њу на при
јав ни ци. Бит но је да се роди те љи и 
раз ред не ста ре ши не упо зна ју са 
радом наше уста но ве, одно сно, да 
деца код нас нема ју само сме штај и 
хра ну, већ да се оба вља и вас пит ни 
рад. Уса гла ша ва мо ста во ве у свим 
момен ти ма, као што је редов но поха
ђа ње наста ве, евен ту ал но изо ста
вља ње са часо ва, јер је, поред без
бед но сти уче ни ка, редов но поха ђа ње 
наста ве један од основ них прин ци па. 
Тако ђе, овде бри не мо о деци, будимо 
их, зове мо на дору чак, рекао је за М 
нови не дирек тор Дома уче ни ка, 
Милен ко Тодић. 

Посеб на пажња се посве ћу је при ла
го ђа ва њу уче ни ка прве годи не. Одво
је ни од роди тељ ског дома, могу има ти 
раз ли чи те реак ци је на нову сре ди ну и 
ново на ста лу ситу а ци ју. Широ ка пале
та сло бод них актив но сти иде у при лог 
укла па њу и соци ја ли за ци ји нових уче

Уче ник из Кле ња у Мачви, Мар ко 
Ђена дић је кори сник Дома уче ни ка 
дру гу годи ну заре дом. Уче сник је 
више сек ци ја, од којих му је оми ље на 
драм ска, која је, како каже, изу зет но 
зани мљи ва и дина мич на.

– Пре по ру чио бих сви ма да дођу у 
ову уста но ву. Јако је лепо бити овде, 
првен стве но због дру штва, јер у 
добром дру штву вре ме увек лети. 
Поред тога што има мо помоћ од стра
не наших вас пи та ча у вези било 
каквих школ ских оба ве за, овде нам је 
орга ни зо ван разно вр стан вид заба ве. 
Орга ни зу ју се Доми ја де, ску по ви уче
ни ка, одла зи мо често у позо ри ште, 
гале ри је и на разна пре да ва ња, каже 
Мар ко.

Вре ме лети у добром дру штву

На кра ју сва ке
годи не буде

иза бра но осмо ро
уче ни ка, из сва ке

вас пит не гру пе
по један, за неку

од наград них
екс кур зи ја,
по земљи и

ино стран ству

Марко Ђенадић

Радови ученика Квартет Маестре увеличао свечаност
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ни ка, ста ри ји уче ни ци ути чу на мла ђе, 
док су јасним и детаљ но утвр ђе ним 
пра ви ли ма кућ ног реда обу хва ћене 
морал не и етич ке нор ме чиме је оне
мо гу ће но било какво изра жа ва ње 
нетр пе љи во сти или непошто ва ње 
туђе лич но сти.

На кра ју сва ке годи не буде иза бра
но осмо ро уче ни ка, из сва ке вас пит не 
гру пе по један, за неку од наград них 
екс кур зи ја, по земљи и ино стран ству.

Ове годи не је по први пут, у свр ху 
адап та ци је и соци ја ли за ци је уче ни ка 
прве годи не, одмах дру ге неде ље по 
почет ку школ ске годи не, орга ни зо ва на 
екс кур зи ја добро до шли це, како би се 
уче ни ци упо зна ли, дру жи ли и опу сти
ли. Тако је три де се то ро уче ни ка путо
ва ло у Заје чар са дво је вас пи та ча и 
струч ним сарад ни ком. Са струч ним 
води чем и вас пи та чи ма из Заје чар ског 
дома уче ни ка оби шли су град, архе о
ло шки лока ли тет и град ски музеј.  
Сле де ћег дана су се при кљу чи ли 
акци ји пла ни нар ског дру штва Шиљак, 
осва ја ња пла ни не Ртањ. Здру же ни са 
пла ни на ри ма из целе Срби је, сви уче
ни ци  успе шно су савла да ли врх 
Шиљак који се нала зи на 1.565 мета ра 
над мор ске виси не и на лицу места 
обе ле жи ли свој поду хват заста ви цом 
Дома.

Тама ра Сив чев

Дом рас по ла же са 37 соба са купа
ти лом и 30 соба са ета жним купа ти
ли ма укуп ног капа ци те та 184 места. 
Пра те ћи објек ти рас по ло жи ви уче ни
ци ма су уче нич ки клуб, чита о ни ца и 
библи о те ка са фон дом од 6.500 књи
га, у којој се орга ни зу ју и песнич ке 
вече ри. У вас пи тач кој збор ни ци се 
одр жа ва ју сед ни це већа, раз го во ри 
са роди те љи ма и води ком пју тер ска 
еви ден ци ја библи о те ке и педа го шких 
слу жби. Разно вр сна и ква ли тет на 
хра на се сер ви ра у савре ме но опре
мље ној кухи њи са трпе за ри јом.

Дому је опре мљен спорт ским и 
дру ги објек ти ма, као што су: тере ни 
за тенис, кошар ку, одбој ку и руко мет, 
затим ауто мат ска стре ља на, тре на
же ри за вежба ње, инфор ма тич ки 
каби нет са савре ме ним рачу на ри ма 
и при сту пом интер не ту. За сло бод не 
актив но сти уче ни ка се нала зи меди
ја те ка са теле ви зо ром, виде о би мом 
и двд уре ђа јем, затим били јар сала и 
сто за сто ни тенис. Посе та роди те ља 
одно сно ста ра те ља је дозво ље на 
сва ког дана  изме ђу осам и 21 час. 
Дом се током рас пу ста кори сти за 
сме штај и исхра ну спорт ских гру па и 
клу бо ва, уче сни ка разних так ми че ња 
и мани фе ста ци ја и сл.

Ком фо ран
и опре мљен 
про стор

ИСТО РИЈ СКИ АРХИВ СРЕМ

Пред ста вљен нови 
број Спо ме ни це

У сре ду, 7. новем бра, у Библи о те ци 
„Гли го ри је Воза ро вић“ у Срем ској 
Митро ви ци орга ни зо ва на је про

мо ци ја Споменице Исто риј ског архи ва 
Срем.  Спо ме ни ца је обја вље на у окви ру 
Новем бар ских дана, а ово го ди шња је 17. 
по реду. 

Том при ли ком, дирек тор Исто риј ског 
архи ва Срем, Дејан Уме тић, ука зао је 
на успе шну тра ди ци ју изда ва штва у овој 
уста но ви. 

– Доказ тра ди ци је изда ва штва наше 
уста но ве јесте и овај, 17. број, часо пи са у 
којем се обја вљу ју науч ни радо ви веза ни 
за локал ну исто ри ју, за исто ри ју Сре ма. 
Архив је уста но ва која тре ба да саку пља 
и чува гра ђу, али архив је и уста но ва која 
тре ба да публи ку је гра ђу и да је интер пре
ти ра. Један од циље ва овог часо пи са је 
да архив ску гра ђу учи ни доступ ном широј 
јав но сти. Обја ви ли смо са тим циљем 
више моно гра фи ја, а ове годи не смо има
ли јед ну изло жбу, а дру га је у при пре ми и 
биће отво ре на током Новем бар ских све
ча но сти – исти че Дејан Уме тић. 

Пре ма речи ма уред ни ка Спо ме ни це, 
доц. др Нена да Нин ко ви ћа, ово је један од 
рет ких науч них часо пи са који се не изда
је у Новом Саду или Бео гра ду, а по свом 
нач ном ква ли те ту може да им пари ра. 

– То је пре по зна то и од стра не Мини
стар ства и Покра јин ског секре та ри ја та 
за кул ту ру и нарав но Гра
да Срем ска Митро ви ца, 
Архи ва Срем, који има 
одлич ну изда вач ку делат
ност. Може мо бити поно
сни на овај број Спо ме
ни це, а већ су сти гли и 
радо ви за наред ни број. 
Иако је вео ма тешко 
нешто посеб но издво ји
ти, ука зу јем на зани мљив 
рад Мили це Кисић Божић 
и Деја не Васин у којем 
је пре ве ден Пожа ре вач
ки мир, ина че скло пљен 
1718. годи не и вео ма је 
важан за Срем ску Митро
ви цу јер је зва нич но тим 
миром овде пре ста ла 
власт Осман ског цар ства 

и она је дошла под власт Хаб збур шке 
монар хи је. То је било пре три века, тако 
да ове годи не обе ле жа ва мо век од кра ја 
Првог свет ског рата и ства ра ња Југо сла
ви је, а у Митро ви ци је то и јуби леј три века 
од осло бо ђе ња од Осман ског цар ства. 
Радо ви коле га из овда шњег архи ва доно
се изван ред не подат ке о матич ним књи
га ма, напи са ли су их Дејан Мостар лић и 
Вања Сана дер, као и рад о Певач ком дру
штву Кранчевић, а наста ли су на осно ву 
гра ђе баш из митро вач ког архи ва и доно
се пре гршт нових пода та ка, читав један 
свет нових пода та ка о Сре му, Митров ча
ни ма, сели ма и то је вели ка нови на – каже 
др Нин ко вић. 

Про фе сор др Горан Васин са Фило
зоф ског факул те та у Новом Саду, који је 
тако ђе уче ство вао у про мо ци ји, иста као 
је важност кон ти ну и те та у изда ва њу овог 
науч ног часо пи са. 

– Овај часо пис бави се срем ским тема
ма и исто ри јом Митро ви це и битан је за 
иден ти тет став нов ни ка. Архив може да 
буде поно сан са пра вом и са раз ло гом на 
ово вред но и важно изда ње које наста
вља да обо га ћу је исто риј ским тема ма, 
новим архив ским пода ци ма, новим радо
ви ма веза ним за исто ри ју Сре ма и Срем
ске Митро ви це. Сви који су уче ство ва ли 
у овом вели ком послу могу да буду поно
сни јер је ово пра ви годи шњак за исто ри

ју Сре ма и на томе тре ба 
наста ви ти да се ради – 
рекао је др Васин и иста
као да је Исто риј ски архив 
Срем издао и књи гу Исто
ријаБудимскеепархије, на 
којој је радио зајед но са др 
Нин ко ви ћем. 

Свим при сут ни ма др 
Нин ко вић и др Васин, 
током про мо ци је, пред ста
ви ли су нај за ни мљи ви је 
дело ве ово го ди шње Спо
ме ни це и ука за ли на зна
чај овог часо пи са за Срем
ску Митро ви цу и Срем 
уоп ште, а сви ма је обез бе
ђен и по један његов бес
плат ни при ме рак. 

Н. Мило ше вић
Дејан Уме тић

Детаљ са про мо ци је
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ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Две награ де за
пред ста ву Низ пру гу
Пред ста ва Низ пругу, 

рађе на по исто и ме
ном рома ну књи жев

ни це Јеле не Недић, а у 
изво ђе њу и режи ји мла дих 
глу ма ца срем ско ми тро вач
ког Позо ри шта „Добри ца 
Милу ти но вић, недав но је 
осво ји ла при зна ња на два 
фести ва ла. За нај бо љу 
режи ју на Фести ва лу позо
ри шне режи је у Лесков
цу, као и на Међу на род
ном фести ва лу драм ских и 
омла дин ских пред ста ва у 
Јаго ди ни, одр жа ним кра јем 
окто бра и почет ком новем
бра, награ ђен је митро вач ки 
реди тељ и глу мац Сте фан 
Тајбл, док је на истим овим 
фести ва ли ма награ де за 
нај бо љу жен ску уло гу доби
ла Дани ца Црно бр ња. 

Тим пово дом, у сре ду 7. 
новем бра, у митро вач ком 
Позо ри шту одр жа на је кон
фе рен ци ја за меди је, којој 
су, поред награ ђе них, при
су ство ва ли и дирек тор ка 
Позо ри шта Јеле на Јан ко вић 
и заме ник начел ни ка Град
ске упра ве за обра зо ва
ње, кул ту ру и спорт Зоран 
Мишче вић, као и аутор ка 
рома на Низ пругу Јеле на 
Недић. 

– Оно што је Митро ви ца 
доби ла то је кре а тив ност, 
а кре а тив ност је хра брост 

да се одво ји те од сигур ног. 
Јеле на је напи са ла један 
добар роман, Сте фан је 
успео да га ста ви на поди
јум, а Дани ца је добро одглу
ми ла глав ног јуна ка – рекао 
је Зоран Мишче вић. 

Дирек тор ка Позо ри шта 
Јеле на Јан ко вић изра зи ла 
је задо вољ ство чиње ни цом 
да је јед на пред ста ва, која 
је плод рада Митров ча на у 
свим сег мен ти ма, успе ла да 
се при ка же у нај бо љем све
тлу пред публи ком у дру гим 
гра до ви ма. 

– Задо вољ на сам и срећ
на што су доби ли сатис фак
ци ју у неким дру гим сре ди
на ма. Јед на лепа синер ги ја 
почев ши од Јеле не Недић, 

од њеног лите рар ног пред
ло шка, Сте фа но ве дра ма
ти за ци је, режи је, и на кра ју 
колек тив не игре без које 
нема ништа – рекла је Јеле
на Јан ко вић. 

Реди тељ Сте фан Тајбл 
успех ове пред ста ве при пи
сао је чита вој сво јој тру пи.

– То су реди тељ ске награ
де насло вље не на моје име, 
али оне су награ де које су 
заслу га целог нашег ансам
бла. Фести вал у Лесков цу је 
реди тељ ског типа, тако да је 
наша пред ста ва побед нич
ка. Нај ва жни је нам је да се 
пред ста ва игра, да је види 
нека дру га публи ка, и да је 
пости гла свој успех и у дру
гим сре ди на ма и гра до ви ма 

који тако ђе има ју сво је мале 
град ске при че. Неве на је 
јуна ки ња пред ста ве и рома
на. Она је пати ла и изгу би ла 
све због тога што је веро ва
ла у нај пле ме ни ти ју ствар 
на све ту  то је љубав. Дра
ма ти за ци ја није била тако 
лака, с обзи ром на то да 
посто је два пара лел на тока 
при че, да тре ба иза бра ти 
јаке сим бо ле, и да их тре ба 
поста ви ти на сце ни на неки 
начин – каже Сте фан Тајбл. 

Глу ми ца Дани ца Црно бр
ња овом при ли ком иста кла 
је да ове награ де пред ста
вља ју зна ча јан под сти цај за 
њихов даљи рад и зала га
ње. 

Н. Мило ше вић

Кон фе рен ци ја у митро вач ком Позо ри шту

ПРЕД СТА ВА ИЗ ТАТАР СТА НА У МИТРО ВАЧ КОМ ПОЗО РИ ШТУ

Про сци оду ше ви ли Митров ча не
На Вели кој сце ни срем

ско ми тро вач ког Позо
ри шта „Добри ца 

Милу ти но вић“ у субо ту, 10. 
новем бра оди гра на је музич
ка коме ди ја „Про сци“, у про
дук ци ји Буин ског држав ног 
драм ског теа тра и Мини
стар ства кул ту ре Репу бли ке 
Татар стан (Руска Феде ра ци
ја). Рад ња музич ке коме ди је 
„Про сци“ се оди гра ва у дана
шњем вре ме ну. Отац Гер ге
ри машта да уда сво ју кћер 
по ста ром татар ском оби ча
ју који под ра зу ме ва и пра ве 
про во да џиј ке и над ме та ње. 
Ту почи ње заплет у ком је 
публи ка има ла при ли ке да 

види део оби ча ја Тата ра.
Пред ста ва је оди гра на 

пово дом свет ског фести
ва ла позо ри шта наци о нал
них мањи на Sinergy 2018. 
Аутор пред ста ве је Туфан 
Мину љин, а режи ју пот пи су
је Раиљ Садри јев, народ ни 
умет ник Репу бли ке Татар
стан. 

Пред ста ва је наи шла на 
вео ма топао при јем, што и 
не чуди има ју ћи у виду да 
су глум ци били одлич ни, и 
да су Митров ча ни могли да 
чују мно го лепе музи ке и да 
се бар на крат ко упо зна ју са 
кул ту ром дале ког наро да из 
Руси је.  С. Ц.

Топао при јем пред ста ве из Татар ста на: 
Детаљ из пред ста ве Про сци



26 14. NOVEMBAR 2018.  M NOVINE КУЛТУРА

ТИЈА НА ГРУ МИЋ, ДОБИТНИЦА МИХИЗОВЕ НАГРАДЕ

Инспи ра ци ја у тур бу лент ним 
вре ме ни ма
Тија на Гру мић, мла да 

драм ска спи са тељ ка је 
ово го ди шња добит ни

ца зна чај не награ де „Бори
слав Михај ло вић Михиз“ 
која јој је доде ље на на све
ча но сти у Срп ској чита о ни
ци у Ири гу, упра во на Михи
зов рођен дан, 17. окто бра. 
То је била и при ли ка да са 
овом мла дом и успе шном 
женом напра ви мо интер вју 
за наше нови не.

 
М НОВИ НЕ: Када и како 

сте се поче ли бави ти 
писа њем?

ТИЈА НА ГРУ МИЋ: То је 
било сасвим слу чај но. Наи
ме, у сред њој шко ли сам 
била члан драм ске сек ци
је и дуго сам тада мисли ла 
да ћу се бави ти нау ком и то 
архе о ло ги јом. У јед ном тре
нут ку, не зна ју ћи који драм
ски текст да ради мо као 
пред ста ву на кра ју школ ске 
годи не, ја сам реши ла да ћу 
сама нешто напи са ти и тако 
је настао мој први драм ски 
текст. Онда сам сазна ла 
шта је дра ма тур ги ја, кре
ну ло је то инте ре со ва ње и 
тако је прва ствар, коју сам 
ика да напи са ла била дра
ма, нисам се на при мер, 
ника да бави ла пое зи јом, 
већ је то била дра ма. Дакле, 
кре ну ло је нека ко слу чај но.

Коли ко Вам зна чи ова
ква јед на пре сти жна 
награ да?

То ми је прва вели ка 
награ да, јако је зна чај на, јер 
даје зна чај неком мом доса
да шњем раду. То је вели ка 
ствар, пого то во за мене која 
сам тек завр ши ла факул тет 
и имам 25 годи на, зна чај
но је доби ти награ ду која 
носи име Бори слав Михај
ло вић Михиз, који је један 
од наших нај ве ћих драм ских 
писа ца, сце на ри ста, дра ма
тур га, есе ји ста и тео ре ти
ча ра, заи ста је вели ко при
зна ње и даје ми под стрек да 
кре нем њего вим сто па ма.

Први добит ник ове 
награ де је била ваша 
про фе сор ка Миле на Мар
ко вић, коли ко је то нека 

додат на одго вор ност?
Јако вели ка, пого то во што 

је то награ да са Михи зо вим 
име ном, а потом и што су је 
доби ли неки људи, који су 
мени пре да ва ли и зна чај но 
ути ца ли на моје ства ра ла
штво. Зато је то и при ви ле
ги ја и част и вели ка одго вор
ност и зада так да наста вим 
даље да се тру дим и радим.

Про дук ци ја позо ри шна 
и није тако вели ка, ваше 
две дра ме су већ ура ђе
не као пред ста ве, а у току 
је при пре ма ваше дра ме 
Стварање човека у бео
град ском Ате љеу 212.

То је зна чај но и вели ко 
позо ри ште и жељ но ишче ку
јем ту про дук ци ју. У ства ри, 
све дра ме које сам до сада 
напи са ла у неком тре нут
ку су изво ђе не, има ла сам 
још јед ну Ко још једе хлеб
уз супу, пре три годи не је 
била на репер то а ру Уста
но ве кул ту ре „Вук Кара џић“ 
у Бео гра ду, сада имам дра
му Моћниренџеринеплачу 
која је поста вље на у Срп
ском народ ном позо ри шту 
у Новом Саду, пред ста ва 
Кеплер452б је у позо ри шту 
„Бора Стан ко вић“ у Вра њу, 
а кре ну ле су про бе поло ви
ном окто бра у Ате љеу 212 
за пред ста ву Стварање
човека. Тако је ова годи
на ствар но плод на за мене 
и што се тиче про дук ци је 
мојих тек сто ва. Пред ста ву 
режи ра Иво на Шија ко вић, 

реди тељ ка која сада углав
ном живи и ства ра у Немач
кој, а режи ју завр ши ла код 
нас, али је више тамо и вра
ћа се после гото во 15 годи на 

на нашу сце ну, упра во мојим 
кома дом.

Мла ди људи на жалост, 
све мање чита ју, а сва ко 
оправ да ње за то се сво
ди на ужур бан стил живо
та, што код нас бар још 
није толи ки слу чај. Има 
ли узро ка и у обра зо ва
њу, све се мање тра жи 
од уче ни ка, спу шта се та 
лестви ца и када је лек ти ра 
у пита њу?

Могу ће да је и то, али 
мислим и да је про блем што 
се не при ла го ђа ва мо новим 
тен ден ци ја ма, мислим да не 
тре ба децу која сада кре
ћу у шко лу ука лу пљи ва ти у 
нешто у чему смо ми одра
ста ли, јер вре ме није исто. 
Али тре ба да се школ ски 
систем, као нека осно ва од 
које кре ће било која рефор

Тија на Гру мић

M NOVINE :

Тија на Гру мић је рође
на 13. сеп тем бра 1993. у 
Новом Саду. На Факул те
ту драм ских умет но сти у 
Бео гра ду, дипло ми ра ла је 
на кате дри за дра ма тур ги ју 
2016. годи не као сту дент
ки ња гене ра ци је. На истом 
факул те ту је про шле годи
не завр ши ла мастер сту ди
је дра ма тур ги је,  тре нут но 
је сту дент ки ња док тор ских 
умет нич ких сту ди ја.

Њени драм ски тек сто ви 
изво ђе ни су у омла дин

ском позо ри шту Дадов, 
на сце ни УК „Вук Кара џић 
у Бео гра ду, у позо ри шту 
„Бора Стан ко вић“ у Вра њу 
и Срп ском народ ном позо
ри шту у Новом Саду, док 
је као дра ма тург ради ла 
у Народ ном позо ри шту у 
Бео гра ду и Народ ном позо
ри шту у Сом бо ру.

Написала је дра ме 
Стварање човека, Моћни
ренџери не плачу, Кеплер
452б. Живи и ради у Бео
гра ду.

Биографија
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ма, касни је и дру штва, при
ла го ди ствар но сти у којој 
живи мо. Има ту и тога да 
можда од њих зах те ва мо 
нешто за шта нису спрем
ни, али и сва ка ко да посто ји 
неки мањи опсег пажње, који 
они могу да пру же таквим 
садр жа ји ма. Мислим да се 
школ ски систем мора при
ла го ди ти деци која данас 
одра ста ју у све ту у којем 
одра ста ју и који је дру га чи ји.

Ви сте сада на док тор
ским сту ди ји ма, да ли је 
ова сре ди на неко плод но 
тле за књи жев ни ке и драм
ске писце?

Ја сам на умет нич ким док
тор ским сту ди ји ма и мислим 
искре но да јесте, баш зато 
што је нека ко тур бу лент но 
и тешко и да баш то и даје 
доста инспи ра ци је, неких 
моти ва за раз ми шља ње и 
кри тич ки про ма тра та ствар
ност. Са те стра не јесте 
плод но тле за ства ра ње, а 
ја сам на умет нич ким док
тор ским сту ди ја ма, тако 
да се не бавим тео ри јом, 
него више неким прак тич
ним при сту пом позо ри шту 
о којем потом тео ре ти шем 
и пишем нека запа жа ња и 
радо ве. Ово је нека нова 
ствар и код нас и у све ту, 
ја сам задо вољ на како то 
сад иде и допа да ми се да 
истра жу јем и тај неки свет, 
који је доста нео би чан и 
непо знат.

Шта је оно што вас зани
ма, које су то теме о који
ма пише те?

Ја се стал но нека ко вра
ћам детињ ству и одра ста
њу, то делу је увек као да 
се вра ћам у про шлост, али 
запра во то је оно што мени 
обја шња ва неке сада шње 
обра сце по који ма функ ци о
ни шем. У том сми слу, стал
но се нека ко вра ћам себи, 
свом одра ста њу и окру же њу 
које онда, кроз писа ње, када 
све то ста вим на папир, тек 
касни је раз у мем шта је то 
у мени про бу ди ло и како је 
то ути ца ло на мој сада шњи 
живот и иза бра ни пут.

Шта даље, какви су вам 
пла но ви?

Ја пишем нови комад, 
морам да наста вим да 
радим то у чему ужи вам и 
што волим и ова награ да је 
и потвр да тога да то тре ба 
да радим. Немам сада неке 
пла но ве, про сто пишем и 
ужи вам у томе. С. Џ.

ПУ ПЧЕ ЛИ ЦА

Шаре ни трг

У окви ру обе ле жа ва ња новем бар ских дана 
нашег гра да Пред школ ска уста но ва Пче ли ца је 
дала свој допри нос. У сре ду, 7. новем бра, Трг 
Ћире Миле ки ћа се шаре нео уз мани фе ста ци ју
Шеширијада и Кишобранијада. Дефи ле мали ша
на под живо пи сним јесе њим шеши ри ћи ма, које 
су деца из врти ћа Леп ти рић, Масла чак, Буба
ма ра, Зве зди ца и Ђур ђе вак изра ди ла са сво јим 
роди те љи ма и машто ви то их укра си ла лишћем 
и јесе њим пло до ви ма, при вла чио је пажњу и 
мамио осме хе про ла зни ка. Деца из врти ћа Лане 
из Mачванске Митро ви це изве ла су пле сну коре
о гра фи ју уз нуме ру Кишобранзадвоје. 

Зани мљи во сти на Тргу нису изо ста ле ни сутра
дан, када су мали ша ни укра ша ва ли плоч ник кре
дом у боји. Деца из врти ћа Буба ма ра су сугра ђа
ни ма покла ња ли Митровачкеразгледнице, које 
су сами ради ли, а у пита њу су биле илу стра ци је 
раз ли чи тих моти ва Срем ске Митро ви це. Истог 
дана, у чита о ни ци град ске библи о те ке изло же ни 
су деч ји радо ви на темуЊеновеличанствобун
дева, коју су при пре ми ла деца из врти ћа Леп ти
рић. Било је то за њих нешто ново и зани мљи во. 
Упо тре бље не су раз не тех ни ке, од сувог пасте ла 
пре ко аква ре ла, фло ма сте ра, до лепље ња при
род ног мате ри ја ла.   Т. С. 

МИТРОВАЧКА БИБЛИ О ТЕ КА

Волим јесен злат ну

Уче ни ци митро вач ких основ них шко ла, од 
првог до четвр тог раз ре да, уче ство ва ли су у уто
рак, 6. новем бра, у кре а тив ној јесе њој ради о ни ци 
под нази вом Волим јесензлатну, орга ни зо ва ној 
20. пут у Библи о те ци „Гли го ри је Воза ро вић“. 

Радо ве мали ша на овом при ли ком оце њи ва ли 
су Мари ја Вуру на, исто ри чар умет но сти, и Мир
ја на Делић, библи о те кар ка. Међу награ ђе ним 
уче ни ци ма у кате го ри ји првог раз ре да нашли су 
се Јова на Јова но вић, Бра ни слав Јев тић, Тео до
ра Чолић, Уна Уми ће вић и Неве на Под го ри ца. У 
кате го ри ји дру гог раз ре да награ ђе ни су Мили ца 
Ста но је вић, Васи ли је Кузми нац, Тама ра Биу
ко вић, Михај ло Писа ре вић и Еми ли ја Мир че та. 
Награ ђе ни уче ни ци тре ћег раз ре да били су Давид 
Јелић, Ања Симић, Ива на Црно бр нић и Алек сан
дар Ста ни ми ро вић, док су у кате го ри ји четвр тог 
раз ре да награ ђе ни Еле на Луки ће вић, Нина Илић, 
Сара Стар че вић, Хана Гли го рић и Ема Лукс.

 Н. М.

ОГАР

Још оде ће
за Црве ни крст

У сре ду, 7. новем бра, у про сто ри је пећи нач ког 
Црве ног крста је при сти гла нова коли чи на кори
шће не гар де ро бе за кори сни ке ове уста но ве, коју 
је при ку пио Савет месне зајед ни це Огар. Како је 
рекла Гор да на Коње вић, секре тар Црве ног крста 
у Пећин ци ма, Савет месне зајед ни це овог насе
ља један је од нај ре дов ни јих у доста вља њу при
ку пље не оде ће и обу ће.

– Наши кори сни ци редов но дола зе код нас и 
заи ста нам је потреб на гар де ро ба за сва годи
шња доба. Тре нут но, топла јесен пого ду је сви ма, 
али у сусрет зими доста се тра жи топли ја оде ћа 
и обу ћа. Савет месне зајед ни це Огар редов но 
доно си вели ке коли чи не при ку пље не гар де ро бе 

и вео ма смо им захвал ни на томе. Испо ру чи ли су 
12 кути ја, пре те жно деч је топли је гар де ро бе, што 
нам је вео ма потреб но, посеб но за децу школ ског 
узра ста – рекла је Коње ви ће ва.

Пре ма речи ма чла на Саве та месне зајед ни це 
Огар Мила на Алек си ћа, мешта ни овог насе ља у 
про сто ри је Саве та редов но доно се кори шће ну 
оде ћу и обу ћу, тако да се уско ро може оче ки ва ти 
да пећи нач ком Црве ном крсту испо ру че нову 
коли чи ну гар де ро бе.

МЕДИ ЦИН СКА ШКО ЛА

Базар здра вља и лепо те
Уче ни ци Меди цин ске шко ле „Дра ги ња Ник шић“ 

из Срем ске Митро ви це су у петак, 9. новем бра, 
изло жи ли свој штанд на Тргу Ћире Миле ки ћа. 
Пред ста ви ли су се уче ни ци са три сме ра.

Заин те ре со ва ним сугра ђа ни ма су уче ни ци 
општег сме ра мери ли срча ни и крв ни при ти сак 
и теле сну масу, шећер из крви, док су уче ни ци 
физи о те ра пе ут ског сме ра дели ли лет ке са илу
стра ци ја ма вежби за кич му.

Вели ко инте ре со ва ње су иза зва ли про из во ди 
уче ни ка тре ће годи не фар ма це ут ског сме ра. Уче
ни ци су про да ва ли раз не пре па ра те које су сами 
изра ди ли у гален ској лабо ра то ри ји, међу који ма 
су се нашле кре ме за све типо ве коже, уља за 
отво ре не поре, пилин зи за кожу, бом бе за купа
ње, хидра тант не кре ме за лице, тело и руке, 
анти рид кре ме. Т.  С.
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СТО ГО ДИ ШЊИ ЦА НАРОД НОГ ЗБО РА У РУМИ И НОВОМ САДУ 

Век одлу ке
о при са је ди ње њу
Ове годи не се навр ша ва век од 

Народ ног збо ра у Руми, на којој 
је доне та одлу ка о при са је ди

ње њу Сре ма Срби ји и Вели ке скуп
шти не у Новом Саду. У сусрет тим 
важним дату ми ма и о зна ча ју ова два 
вели ка дога ђа ја, за наше нови не пише 
исто ри чар ка Бра ни сла ва Коње вић, 
дирек тор ка Зави чај ног музе ја Рума.

Иако су дога ђа ји из послед ње деце
ни је 20. века ско ро у пот пу но сти дока
за ли тврд њу, да је држа ва фор ми ра на 
по завр шет ку Првог свет ског рата, 
била вештачкатворевина, не може
мо гово ри ти о њеној про ма ше но сти. 
Ако су сви јужно сло вен ски наро ди 
ушли силом при ли ка у ту држа ву, онда 
она и није могла завр ши ти дру га чи је, 
али, ако је било дру га чи је, онда ми 
данас нисмо све до ци њихо ве сло бо де, 
већ њихо ве тра ге ди је. Посеб но се то 
одно си на срп ски народ. 

Срп ско ста нов ни штво је од пот па да
ња под тур ску власт, живе ло расу то и 
по сусед ним обла сти ма на про сто ру 
Хаб збур шке монар хи је и Мле тач ке 
Репу бли ке. Сео бе су у почет ку биле 
спо ра дич не и ишле су ка севе ру, у 
дана шњу Вој во ди ну и Хрват ску, које су 
биле у саста ву Угар ске и на запад, у 
Мле тач ку Дал ма ци ју. Расе ље ни Срби 
нај че шће су се насе ља ва ли у кра је ве 
уз гра ни цу, гаје ћи наду да ће се Срби ја 
осло бо ди ти тур ске оку па ци је и да ће 
се они вра ти ти у сво је кра је ве, те је 
њихо ва веков на тежња била понов но 
спа ја ње. 

Угар ске и мле тач ке вла сти су досе
ље не Србе радо при хва та ле, дају ћи 
им дозво лу за насе ља ва ње, уз услов 
да буду гра ни ча ри и да бра не гра ни цу 
од тур ских упа да. Када су Тур ци током 
XVII века учвр сти ли сво ју власт на 
Бал ка ну, расе ље ни Срби су губи ли 
наду у ско ри повра так. Да до ско рог 
поврат ка дефи ни тив но неће доћи, 
виде ло се после два нова дога ђа ја, 
Прве и Дру ге вели ке сео бе Срба кра
јем 17. и почет ком 18. века, за вре ме 
патри јар ха Арсе ни ја III Чар но је ви ћа и 
патри јар ха Арсе ни ја IV Јова но ви ћа 
Шака бен де. 

Дакле, после вели ких сео ба Срба, 
срп ско ста нов ни штво трај но насе ља ва 
кра је ве јужне Угар ске, тј. дана шње 
Вој во ди не, нада ју ћи се да ће се Срби
ја кадтад успе ти осло бо ди ти тур ске 
вла сти и да ће се тада, где тре нут но 
живе, при са је ди ни ти Срби ји. Та нада 
се рас плам са ва ла током 19. века за 
вре ме Првог и Дру гог срп ског устан ка. 
Угле да ју ћи се на тада шњу Срби ју и 
Срби из дана шње Вој во ди не убр за ва ју 

бор бу за тери то ри јал ну ауто но ми ју, 
како би ство ри ли усло ве за при са је ди
ње ње свих оста лих обла сти где живе 
Срби, који ће се осло бо ди ти туђин ске 
вла сти и при кљу чи ти неза ви сној и 
сло бод ној Срби ји.

Срби ја је сте кла неза ви сност на 
Бер лин ском кон гре су 1878. годи не. Од 
тада се све више раз ви ја иде ја о зајед
нич кој бор би за осло бо ђе ње пре о ста
лих обла сти у који ма су живе ли Срби 
под туђин ском вла шћу (тур ском и 
аустриј ском), али се и иде ја о осло бо
ђе њу дру гих јужно сло вен ских наро да 
тако ђе јавља у то вре ме. Углед и зна
чај Срби је по том пита њу, наро чи то је 
порас тао после Бал кан ских рато ва, па 
се од ње оче ки ва ло да пре у зме уло гу 
пијемонта, тј. да поста не цен тар и 
вођа ује ди ње ња свих Јужних Сло ве на 
у једин стве ну држа ву. 

Ове иде је биле су све инте ре сант ни
је, не само срп ском, него и мусли ман
ском и хрват ском ста нов ни штву у 
Аустро у гар ској, посеб но шко ло ва ној и 
напред ној омла ди ни. Аустро у гар ске 
вла сти су про го ни ле при ста ли це ових 
иде ја, а често су иза зи ва ли и суко бе 
међу њима спро во де ћи поли ти ку зава
дипавладај и кри ве ћи Срби ју за све 
те инци ден те. У таквим окол но сти ма, 
Аустро у гар ска кори сти сара јев ски 
атен тат као повод за дуго при жељ ки
ва ни рат про тив Срби је. Но, рат није 
остао само огра ни че ни локал ни сукоб, 
већ је пре ра стао у европ ски и свет ски 
рат.

У рат ним усло ви ма, нова срп ска 
Вла да про гла ша ва Ниш за рат ну пре
сто ни цу Срби је. У Нишу је, у јеку нај ве
ће кри зе на фрон ту 7. децем бра 1914. 
годи не, доне та Нишка декле ра ци ја, 
којом је Вла да дефи ни са ла рат не 
циље ве Срби је. Први и основ ни рат ни 
циљ је био одбра на Срби је. Дру ги циљ 
је био осло бо ђе ње свих Срба и дру гих 
јужних Сло ве на од туђин ске вла сти и 
тре ћи циљ је био ује ди ње ње у зајед
нич ку држа ву.

Поче так рата, Срби и дру ги јужни 
Сло ве ни из Аустр о у гар ске, доче ка ли 
су са зеб њом да ће бити моби ли са ни у 
аустро у гар ску вој ску и упу ће ни на 
фронт пре ма Срби ји. Они, који  су нај
ви ше били накло ње ни иде ји ује ди ње
ња са Срби јом, а међу њима је било и  
срп ских, хрват ских и сло ве нач ких 
поли ти ча ра из Аустро у гар ске, почет
ком рата су еми гри ра ли у Ита ли ју или 
Швај цар ску, да не би били моби ли са ни 
у аустро у гар ску вој ску. Они су, подр жа
ни од стра не срп ске Вла де, 1915. годи
не у Пари зу фор ми ра ли Југо сло вен ски 

одбор, који поста је важан фак тор ује
ди ње ња јужних Сло ве на у зајед нич ку 
држа ву.

Током лета 1917. годи не на Крфу, 
где је било при вре ме но седи ште срп
ске Вла де, саста ли су се пред став ни
ци Југо сло вен ског одбо ра и Вла де, 
како би се дого во ри ли о уре ђе њу буду
ће зајед нич ке држа ве. Дакле, 20. јула 
1917. годи не про гла ше на је Крф ска 
декла ра ци ја. Дого во ре но је да нова 
држа ва носи име Кра ље ви на СХС, да 
она буде устав на, демо крат ска и пар
ла мен тар на монар хи ја на челу са 
дина сти јом Кара ђор ђе вић.

После про бо ја Солун ског фрон та 
убр за ни су поли тич ки дога ђа ји, који су 
дове ли до ује ди ње ња. Виде ћи да је 
Аустро у гар ска у колап су, хрват ски 
Сабор је про гла сио рас ки да ње свих 
држав нополи тич ких и прав них веза са 
Будим пе штом и Бечом. У Загре бу је 
тако 6. окто бра 1918. годи не осно ва но 
Народ но вије ће Држа ве Сло ве на ца, 
Хрва та и Срба. Та држа ва је обу хва та
ла бив ше кра је ве Аустро у гар ске насе
ље не јужним Сло ве ни ма. Она није 
била међу на род но при зна та, није има
ла вој ску, нити је кон тро ли са ла тери то
ри ју на којој се про гла си ла. Има ли су 
само амби ци ју да про гла се држа ву без 
при са је ди ње ња са Срби јом, али како 
се рат бли жио кра ју, све више се кал
ку ли са ло са суд би ном тих обла сти. 
Због тога је Вије ће из Загре ба упу ти ло 
позив срп ској вој сци, да што пре успо
ста ви ред и зашти ти наци о нал ни инте
рес Југо сло ве на. Народ но вије ће ће 
тако поста ти тре ћи важан фак тор ује
ди ње ња и ства ра ња зајед нич ке југо
сло вен ске држа ве.

Већ 8. окто бра 1918. годи не у 
Народ но вије ће је, у име Срп ске 
народ не ради кал не стран ке као 

пред став ник Сре ма, деле ги ран др 
Жар ко Мила ди но вић, адво кат из 
Руме. У ово вре ме осни ва ју се Народ
на вије ћа у ско ро свим мести ма у Сре
му. Упо ре до са актив но сти ма, које је 
као пред став ник Срп ске народ не 
ради кал не стран ке имао и водио, у 
Народ ном вије ћу у Загре бу, за ује ди
ње ње свих југо сло вен ских обла сти са 
Срби јом у зајед нич ку држа ву Срба, 
Хрва та и Сло ве на ца, Мила ди но вић је 
водио и акци ју за непо сред но при кљу
че ње Сре ма, одно сно целе Вој во ди не 
Срби ји и то пре конач ног дого во ра 
Вла де Срби је и Народ ног вије ћа у 
Загре бу.

Међу тим, за раз ли ку од Бана та, Бач
ке и Бара ње, који су се нала зи ли у 
саста ву угар ског дела монар хи је, Срем 

ПИШЕ:
Бра ни сла ва Коње вић 
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је био део Хрват ске и у том поло жа ју је 
тре бао бити при по јен Кра ље ви ни 
Срби ји. Народ но вије ће је у нади да ће 
бити при зна та њихо ва Држа ва Сло ве
на ца, Хрва та и Срба, са том одлу ком 
оду го вла чи ло. Због таквог ста ва и оду
го вла че ња Народ ног вије ћа, да про
гла си при са је ди ње ње Држа ве Сло ве
на ца, Хрва та и Срба Кра ље ви ни Срби
ји, Жар ко Мила ди но вић при сту па орга
ни зо ва њу вели ког народ ног Збо ра за 
Срем, у Руми, 24. новем бра 1918. 
годи не. Збор је усло вио Народ но вије
ће у Загре бу, да што пре оства ри 
једин ство са Кра ље ви ном Срби јом, у 
про тив ном ће на Збо ру у Руми заступ
ни ци Сре ма про гла си ти непо сред но 
при са је ди ње ње Сре ма Кра ље ви ни 
Срби ји. Тако је и учи ње но.

Пре него што је Збор донео Резо лу
ци ју, она је обра зло же на цита том из 
Крф ске декле ра ци је: „Срби, Хрва ти и 
Сло вен ци где год да живе сачи ња ва ју 
јед ну једин стве ну држа ву“. Та држа ва 
мора бити демо крат ски уре ђе на, у 
којој ће бити пот пу но рав но прав ни и 
Србин и Хрват и Сло ве нац, а која ће 
гаран то ва ти лич ну сло бо ду свим гра
ђа ни ма. 

На кра ју, на Збо ру је јед но гла сно 
усво је на Резо лу ци ја која гла си:

1. дана шњи Збор иза сла ни ка Народ
них вије ћа из Сре ма тра жи да се оства
ри једин ство и демо крат ски уре ђе на 
држа ва Срба, Хрва та и Сло ве на ца под 
дина сти јом Кара ђор ђе ви ћа и оче ку је 
се од Народ ног вије ћа у Загре бу да се 
што пре оства ри једин стве на, зајед

нич ка вла да, са седи штем у Бео гра ду,
2. да за слу чај пле мен ског или поли

тич ког цепа ња, заступ ни ци Народ ног 
вије ћа у Сре му као иза сла ни ци наро
да ће гла са ти за непо сред но при са је
ди ње ње Сре ма Кра ље ви ни Срби ји,

3. да Срем сам про гла си при са је ди
ње ње Кра ље ви ни Срби ји, да га на 
миров ној кон фе рен ци ји тада засту па 
кра љев ска срп ска Вла да.

Са Збо ра је упу ће на деле га ци ја у 
Нови Сад, на Вели ку вој во ђан
ску скуп шти ну одр жа ну сле де

ћег дана, 25. новем бра 1918. годи не, 
која је пре да ла Рум ску резо лу ци ју 
пред сед ни ку Народ не скуп шти не у 
Новом Саду, на којој је доне та одлу ка 
о при са је ди ње њу Бач ке, Бана та и 
Бара ње Кра ље ви ни Срби ји.

Чла но ви Народ ног вије ћа упу ти ли су 
се ка Бео гра ду, кра јем новем бра 1918. 
годи не како би ипак успо ста ви ли дого
вор о ства ра њу зајед нич ке држа ве. На 
вест о зби ва њи ма у Новом Саду од 25. 
новем бра, па потом о зби ва њи ма у 
Под го ри ци, где је 26. новем бра на 
Народ ном збо ру доне та одлу ка о при
са је ди ње њу Црне Горе Кра ље ви ни 
Срби ји и о одлу ци Народ ног вије ћа из 
Загре ба да Држа ва Сло ве на ца, Хрва
та и Срба при сту пи Кра ље ви ни Срби
ји, регент Алек сан дар, 1. децем бра 
1918. годи не про гла ша ва ства ра ње 
Кра ље ви не СХС, која ће међу на род но 
при зна ње доби ти већ на миров ној кон
фе рен ци ји у Вер са ју, јану а ра 1919. 
годи не.

Тако су Срби, сво ју крвљу сте че ну 

неза ви сност, уло жи ли у раз не држав не 
зајед ни це од којих је прва била Кра
ље ви на СХС. Тврд њом, да је та држа
ва искљу чи во версајска творевина, 
чије је ује ди ње ње спро ве де но неде мо
крат ски, спо ра зу мом Вла де Срби је и 
неких бур жо а ских гру па из оста лих 
југо сло вен ских зема ља, баца се љага 
на жртве које је срп ски народ под нео, 
да би дошао до свог циља да живи у 
једин стве ној држа ви. Тај чин је про гла
ша ван вели ко срп ским и хеге мо ни стич
ким. Ова кве неар гу мен то ва не оце не 
пла си ра не од про тив ни ка ује ди ње ња 
(дипло ма ти је Немач ке, Мађар ске, 
Ита ли је, Вати ка на) ван земље, као и 
од мно гих поли тич ких фак то ра из 
земље, има ле су за циљ, да тео риј ски 
пот кре пе и при пре ме њен рас пад до 
конач ног уни ште ња. За неке је зајед
нич ка држа ва била само пут, пре ко 
којег ће се сти ћи до наци о нал них 
само стал них држа ва, а за срп ски 
народ, нада мо се, наук да се мора 
него ва ти само по што ва ње и тежи ти 
наци о нал ној држа ви и очу ва њу наци о
нал ног иден ти те та. Само ако сами 
себе пошту је мо, пошто ва ће нас и дру
ги. Ма коли ко била бол на исти на да је 
Југо сла ви ја била вештачкатвореви
на, Срби су бар за један пери од сво је 
бур не исто ри је, од пада под тур ску 
власт па до данас, живе ли у јед ној 
држа ви. Жеља Срба из про шло сти 
мора бити импе ра тив срп ском наро ду 
и данас!

Ауторка је исто ри чар ка,
дирек тор ка Зави чај ног музе ја Рума 

Сео ба Срба 1690. годи не
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ИНЂИ ЈА – НЕКАД И САД

Бун де за цео свет

Пра во слав на црква 
Ваве де ње Пре све те 
Бого ро ди це у Инђи ји 

била је прва јав на гра ђе ви
на у Инђи ји. Њена изград
ња поче ла је 1744. годи не, 
а завр ше на је већ сле де ће. 
Про та Радо слав Мар ко вић 
запи сао је како се при ку
пљао новац за њену изград
њу, тако што су се од сва ког 
ора ча, који је имао више 
од шест воло ва узи ма ла 
два, а од оних који су има
ли мање, један. Вер ни ци су 
тако ђе били укљу че ни, те 
су пома га ли купу ју ћи раз не 
пред ме те за обред. Глав
ни извор при хо да цркве за 
њене потре бе, била је њена 
имо ви на. За вре ме Првог 
свет ског рата црква је оста
ла без брон за них зво на. 
Нова су поста вље на 1928. 
годи не. Послед њи вели ки 
радо ви на цркви извр ше ни 
су 1954. годи не, са мањим 
про ме на ма и данас ско ро 
иден тич но изгле да.

У Инђи ји је 1746. годи
не, након понов ног насе
ља ва ња, живе ло све га око 
500 људи. На месту месне 
вла сти био је кнез, којег су 
бира ли орга ни више вла сти 
на пред лог самих мешта
на. На то место су бира ни 
искљу чи во бога ти и углед

ни људи. Мно ги од њих су 
се одри ца ли пла те у корист 
општи не. После 1848. годи
не мешта ни су бира ли по 12 
одбор ни ка, који су зајед но 
са пред сед ни ком општи не 
већа ли о важним ства ри

ма. С обзи ром да су тада 80 
посто ста нов ни штва чини ли 
Нем ци, на важним поло жа
ји ма њих је било нај ви ше. 
Изме ђу 1920. и 1940. годи
не пред сед ни ко ва ла су два 
Срби на. Први је био Весе

лин Јојић, обу ћар који је 
рад њу имао у згра ди општи
не. До успо ста вља ња поли
ци је, мир у гра ду су одр жа
ва ли одбор ни ци. Зани мљив 
је пода так да су у то вре ме 
нео же ње ни мушка р ци оста

Згра да нека да шње Југословенске крзнарске индустрије у Инђи ји

Зграда Електродистрибуције
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ја ли у варо ши до 10 сати, 
док су оже ње ни оста ја ли до 
поно ћи.

У Инђи ји је 1890. годи не 
осно ва на Прва инђиј ска кре
дит на бан ка, а 1922. годи не 
за њене потре бе сази да на је 
згра да у самом цен тру гра
да, у којој се данас нала зи 
Електро ди стри бу ци ја. По 
отва ра њу, била је јед на од 
мало број них у тада шњој 
Кра ље ви ни Срба, Хрва та и 
Сло ве на ца. У мањим мести
ма било их је око 12, а јед
на од њих је била у Инђи ји. 
Бан ком су упра вља ли Нем
ци, који су чини ли већи ну 
ста нов ни штва. Пре бро ди ла 
је свет ску кри зу иза зва ну 
Вели ким ратом од 1914. до 
1918. годи не. У сада шњој 
згра ди Елек тро ди стри бу ци
је нала зио се и стан дирек
то ра, а у зидо ви ма су били 
узи да ни тре зо ри.  1931. 
годи не бан ка је има ла сво
је фили ја ле у Путин ци ма и 
Бешки. Послед њи дирек тор 
био је Антон Дибиш, који 
је ујед но био и пред сед
ник општи не. Након Дру гог 
свет ског рата, згра да је пре
тво ре на у поро ди ли ште, а 
након тога се нашла у вла
сни штву Елек тро ди стри
бу ци је. Немац Велен тин 
Кнебл 1898. годи не, осни ва 
крзнар скошта вар ску ради
о ни цу са 12 рад ни ка, не 
слу те ћи да ће захва љу ју ћи 
њего вој иде ји, Инђи ја дожи
ве ти инду стриј ски про цват 

неко ли ко деце ни ја касни
је. 1924. годи не ради о ни цу 
пре у зи ма Фри дрих Дитрих и 
она пре ра ста у Југо сло вен
ску крзнар ску инду стри ју. 
Почет ком 30тих про из во ди 
се мод на оде ћа од крзна. 
Током Дру гог свет ског рата, 

пред у зе ће је ради ло оде ћу 
за оку па то ра, који је након 
сло ма Тре ћег рај ха, спа лио 
пого не. Запо сле ни су добро
вољ но обно ви ли шта вар ски 
погон, те је ратом опу сто ше
на фабри ка, брзо поче ла да 
ради. У том пери о ду, про из

во ди ле су се шофер ске и 
стра жар ске бун де и опре ма 
за Југо сло вен ску народ ну 
арми ју, све до 1950. годи не. 
Већ 1956. годи не отва ра ју 
се нови пого ни, као и прве 
про дав ни це, у Инђи ји, Бео
гра ду и Загре бу. Један од 
нај моћ ни јих људи Југо сла
ви је, Ста не Доланц лич но 
је дошао у Инђи ју да му се 
узме мера за ловач ко оде
ло.

У ЈКИ пре ра ђи ва ла се 
сиро ва кожа: јаг ње ћа, кози
ја, јаре ћа, овчи ја и неке 
врсте дивља чи. Кроз пого
не Штавараи Ситнакожа 
годи шње је про ла зи ло око 
1.000 тона коже. Секун дар
ни про из вод про це са била је 
вуна, која се након пра ња и 
бали ра ња, испо ру чи ва ла на 
дома ћа и стра на тржи шта 
(130 тона годи шње). 

Од шест југо сло вен ских 
репу бли ка, само крзна ра у 
Маке до ни ји није има ла сво
ју про дај ну мре жу. У то вре
ме, Инђи ја је била један од 
нај ра зви је ни јих инду стриј
ских цен та ра у Југо сла ви
ји. Фабри ке Пано ни ја, Бру
но, Три ко пред,  Наме штај 
Срем, Јуви та на, Гума пласт, 
Гра фи чар, само су неки од 
гига на та, који су запо шља
ва ли више сто ти на рад ни
ка. Те фабри ке, не само да 
су запо шља ва ле вели ки 
број рад ни ка, већ су већи на 
малих при ват ни ка и зана
тли ја били њихо ви коо пе
ран ти.

Крах крзнар ске инду стри
је у Инђи ји почи ње кра јем 
80тих, када се због пада 
сточ ног фон да у тада шњој 
Југо сла ви ји, сиро ва кожа 
уво зи ла из Ира на и Грч ке. 
793 рад ни ка било је запо
сле но до кра ја 1987. годи
не. Од тада, годи шње је у 
пред у зе ће дола зи ло око 100 
рад ни ка, а одла зи ло 5060. 
Узро ци су били лоши усло ви 
рада у мокрим оде ље њи ма, 
где су дола сци и одла сци 
били сва ко днев на поја ва. 
Упо ре до са почет ком рас
па да Југо сла ви је, почео је 
и пад крзна ре, који се завр
шио одла ском у сте чај 2002. 
годи не, да би 2007. годи не 
фабри ка била про да та за 75 
мили о на дина ра. Инђиј ска 
крзна ра има ла је про дав ни
цу у чуве ној Кнез Миха и ло
вој ули ци у Бео гра ду и још 
31 широм Југо сла ви је. Тако
ђе, крзна ра је има ла локал 
у свом вла сни штву на Мен
хет ну, у Њу Јор ку.

М. Ђ.

Бун де се носи ле широм све та

Пра во слав на црква у Инђи ји
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У ули ци пла та на Пише:
Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

На кра ју Желе знич ке ули це, више 
од јед ног века пре по зна тљи ве 
по дрво ре ду пла та на, који кра се 

овај део гра да, нала зи се кућа поро
ди це Нић ко вић. Ули ца је сво је вре ме
но има ла чети ри реда дрве ћа поред 
пла та на, које је заса дио први митро
вач ки гра до на чел ник Кири ло, Ћира 
Миле кић и два реда дудо ва посе че них 
у току Дру гог свет ског рата. 

Васа Нић ко вић (18671947) је дошао 
у Митро ви цу кра јем прет про шлог века 
из Беше но ва, када се одво јио од оца. 
Бавио се земљо рад њом, а пo дола ску 
у град, сагра дио је салаш на Ради нач
ком путу. Пре ко пута куће у којој је 
прво бит но живео, поред Желе знич ке 
ста ни це купио је вели ки плац са 
башта ма и ста ром кућом, уву че ном 30 
мета ра у сре ди ште овог вели ког има
ња. Оста ло је, нажа лост непо зна то 
име од кога је купљен плац, али се зна 
да се бив ши вла сник бавио башто ван
ством. Како ста ри ја кућа није одго ва
ра ла потре ба ма нових вла сни ка, 
испред ње на улич ном фрон ту, 1910. 
годи не Васа гра ди нову рас ко шну 
кућу. Пре ма усме ном пре да њу зида на 
је по угле ду на јед ну кућу у Инђи ји, 
коју је Васа видео при ли ком посе те 
овом срем ском месту. Гра дио ју је 
митро вач ки гра ђе вин ски пред у зи мач 

Касап ски, са сво јим зида ри ма. Солид
но зида на кућа ода је веште мај сто ре и 
бро ји више од јед ног века сво га посто
ја ња. 

Гра ђе ви на је обли ко ва на у духу 
европ ске тра ди ци је ака де ми зма, који 
првих деце ни ја 20. века доби ја све 
више сти ли зо ва не обли ке. Кућа пред
ста вља при зем ну стам бе ну згра ду 
пра во у га о не осно ве са стро го симе
трич ним рас по ре дом маса. Вер ти кал
ном тро дел ном поде лом фаса де са 
боч ним, плит ко исту ре ним риза ли ти
ма, пости же се већа пла стич ност про
че ља и рас кош при ме ње них архи тек
тон ских обли ка, чиме је ожи вље на 
фаса да сачи ње на од три иден тич на 
сег мен та са по два пара про зо ра. 
Заба ти у обли ку тро у га о них тим па но
на чува ју чисто ту кла сич них узо ра, 
као и боген фриз у пот кров ном вен цу. 
И поред доми нант ног ути ска јед ног 
кла си ци стич ког зда ња, са јасно нагла
ше ним спој ни ца ма на пила стри ма и 
ква де ри ма у соклу рене сан сног поре
кла, по типу деко ра ци је гра ђе ви на 
ода је дру га чи ју ути цај ну сфе ру и 
меша ње сти ло ва. Jедноставни гео ме
триј ски обли ци, сачи ње ни од јед ног 
кру жног и два тро у га о на еле мен та у 
нат про зор ном делу, карак те ри стич ни 
су за нова стил ска кре та ња у духу 

сеце си је. У уну тра шњо сти доми ни ра ју 
три про сто ри је са улич не стра не, а 
гра ђе ви на је прво бит но има ла трем, 
који је из функ ци о нал них раз ло га 
зази дан. У скло пу гра ђе ви не нала зи 
се и про стра на ненат кри ве на тера са, 
која је подиг ну та од тла у виси ни од 
око један метар, што целом објек ту 
даје лепр ша вост куће у духу град ских 
вила наме ње них за одмор. Са угра ђе
ним плин ским осве тље њем и купа ти
лом, била је у сво је вре ме јед на од 
модер ни јих кућа у гра ду. 

Васа се оже нио Јеле ном (Лен ком), 
рође ном Дабић, која је била Митров
чан ка. Ради ли су земљу до пред Дру ги 
свет ски рат, када су одлу чи ли да про
да ју салаш. Син Сава, који је остао на 
има њу, уме сто земљо рад њом одлу чу
је да се бави сто лар ским зана том. 
Сава је рођен 1897. годи не, а шегр то
вао је у више сто лар ских ради о ни ца, 
пре него што је пре ма тада шњим оби
ча ји ма оти шао у фремп т, код сто лар
ског мај сто ра у Црвен ку. Нау чив ши 
немач ки код мај сто ра који је био швап
ског поре кла, одлу чу је да оде на годи
ну дана у Беч на даље уса вр ша ва ње 
зана та. Иако је рад ни век про вео у 
1.новембру, где је доче као и пен зи ју, 
ипак мај сто ри са ње је оста ло у крви, па 
је мај стор Сава остао веран зана ту у 
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вла сти тој сто лар ској ради о ни ци, коју 
је напра вио у ста рој кући у дво ри шту. 
Из град ских ана ла сазна је мо име на 
дво ји це сто ла ра из про шло сти гра да. 
Један од њих је Фер ди нанд Едел бе рг, 
који се нашао на спи ску при ло жни ка за 
обно ву кому ни те та 1795. годи не, а 
дру ги Бар тол Мар бек, чије име је упи
са но 1823. годи не на спи ску при ло жни
ка за град њу митро вач ке бол ни це. 

Пошто су се две сестре уда ле, а 
брат Павле уби јен 1944. годи не у Сла
вон ском Бро ду, у кући оста је нај мла ђи 
син Мом чи ло, рођен почет ком три де
се тих. Мом чи ло је као био лог, рад ни 
век про вео у Шећерани, где је радио 
на посло ви ма микро би о ло шке зашти
те пре храм бе них сиро ви на, пре све га 
репе. У току сту ди ја био ло ги је упо знао 
је живот ну сапут ни цу Коса ру (Каначки) 
из Вршца. Коса ра је по дола ску у 
Митро ви цу пре да ва ла био ло ги ју у 
неко ли ко сред њих шко ла, а нај ду же у 
Тех нич ком школ ском цен тру (ТШЦ).

Још од дав не 1884. годи не, када је 
сагра ђе на прва пру га у Сре му, која је 
пове зи ва ла Митр о ви цу са Инђи јом, на 
овом месту је посто ја ла ста ни ца. 
Срем је за непу ну деце ни ју добио 
локал ну пру гугвоздени пут, како је 
тада нази ван, пове зи вао је град са 
свим зна чај ни јим пут ним прав ци ма. 
Кра јем Дру гог свет ског рата, неде љу 
дана пре осло бо ђе ња, ста ни ца ће 
бити мини ра на. На месту ста ре, убр зо 
по завр шет ку рата поди же се нова 
згра да Желе знич ке ста ни це. Упо ре до 
са град њом, текли су и радо ви на уре
ђе њу пла тоа испред ста ни це са спо
ме ни ком бор ци ма из Дру гог свет ског 
рата, али и две вој не згра де у непо
сред ној бли зи ни. Биће то зва нич но 
прва сагра ђе на гра ђе ви на у новој 
после рат ној Југо сла ви ји, о чему све
до чи сли ка са пред ста вом мини ра не 
ста ни це и нат пи сом о град њи, која је 
сме шта на у про стра ном ула зном холу. 
Оста ло је сачу ва но име њеног гра ди
те ља, гра дио ју је архи тек та Тодић из 
Бео гра да 1946. годи не. Исте годи не 
сани ра на је и пру га, коју су немач ке 
сна ге при ли ком свог повла че ња 1944. 
годи не иски да ли, као и пра го ве. 

На уга о ном делу пла ца, који изла зи 
на две ули це, Васа ће 1928. годи не 
сагра ди ти још јед ну кућу у сти лу град
ске виле. Наме нио ју је себи и супру зи 
за, како је гово рио старе дане, али 
неми ли дога ђа ји током рата су учи ни
ли да се вра ти у вели ку кућу, где је 
остао до кра ја живо та. После рата, у 
њој је бора вио руко во ди лац радо ва на 
аутопуту, коман дант Бла ну ша. Био је 
то први савре ме ни аутопут, гра ђен од 
194748. годи не, који је заме њи вао 
дота да шњи царскипут тра си ран још 
у рим ско доба, чији је пра вац био  
Ста рим шором кроз сам град. По завр
шет ку радо ва, 1949. годи не у кући ста
ну је Васи на ћер ка Добри ла, уда та 
Про да но вић, која је била запо сле на у 
Слу жби дру штве ног књи го вод ства. У 
вла сни штву поро ди це кућа је била до 
2008. годи не. Стил град ње пока зу је 

еле мен те сеце си је са упли ви ма нео
ро ман ти зма, видљи вим у при ме ни 
дета ља који при па да ју срп сковизан
тиј ској гра ди тељ ској тра ди ци ји. Ови 
еле мен ти уоча ва ју се пре све га у 
изви је ној лини ји кров ног вен ца, што 
често нала зи мо као еле ме нат сакрал
ног гра ди тељ ства пра во слав них хра
мо ва. Ква драт не осно ве, уву че на од 
улич не регу ла ци је са кро вом на чети
ри воде и карак те ри стич ним ман сард
ним спра том, пока зу је све осо бе но сти 
архи тек ту ре град ских вила, а сво јим 
кубич ним обли ком даје посеб ну визу
ел ну драж, рас кр сни ци на којој се кућа 
нала зи. 

Бли зи на пру ге омо гу ћа ва ла је лак 
тран спорт, па су у овом делу гра да 
била сме ште на два мли на: Хар ди јев и 
млин бра ће Татић, који се нала зио на 
месту дана шње Ауто бу ске ста ни це. 
Пре ма град ским изве шта ји ма о при
вред ним при ли ка ма из 1929. годи не 
сто ји, да је млин бра ће Татић модер но 
уре ђен млин, који је пре ма наво ди ма 
млео за вој ску. Мом чи ло во сећа ње на 
млин је нажа лост обо је но тужном суд
би ном, која је заде си ла овај сво је вре
ме но нај са вре ме ни ји млин у гра ду. 
Мом чи ло се сећа мли на као руше ви
не, јер је пред рат изго рео у пожа ру и 
никад више није обно вљен. Касни је, 
млин је сру шен, а на њего вом месту 
се нала зио тран спорт пред у зе ћа 
Митросрем, а затим на ћошку кафа на 
КодСтевице. Ста ри Хар ди јев млин је 
пре тво рен у мага цин ски про стор, 
одав но изгу бив ши прво бит ну наме ну, 
као дра го це ни све док јед не ета пе у 
при вред ном живо ту гра да. 

Кућа у дво ри шту са дашча ним заба
том при па да типу ста ри јих паор ских 
вој во ђан ских кућа и сво јим димен зи ја
ма и ста ри ном отва ра мно га пита ња. 
Да ли је ика да слу жи ла као стам бе ни 
про стор или је од дав ни на, што је 
веро ват ни је, кори шће на као еко ном
ска згра да. Изу зет но про стра на уну
тра шњост без пре град них зидо ва, 
наво ди на закљу чак да је нај ве ро ват
ни је кори шће на за оба вља ње неке од 
делат но сти сво јих вла сни ка, као што 
је  Сави кори сти ла као сто лар ска 
ради о ни ца. Нић ко ви ћи су је купи ли са 
огром ним пла цем од изве сног башто
ва на, коме је кућа слу жи ла као скла
ди ште за вла сти те пољо при вред не 
про из во де.

Данас је она вре дан део екс те ри је
ра, којег кра се мно го број не биљ не 
врсте у пре ле пом врту иза улич не 
куће, што не чуди када се има на уму 
да су га обли ко ва ла два био ло га. Нић
ко ви ћи бро је пету гене ра ци ју свог 
бити са ња у Митро ви ци. Од сино ва 
Деја на, вете ри на ра и покој ног Бошка,  
елек тро ин же ње ра, данас има ју три 
уну ке и два уну ка. Поро ди ца још чува 
ура мље ну ста ру фото гра фи ју из вре
ме на кад је завр ше на град ња куће, а 
на сли ци се нала зи пред ста ва куће са 
мај сто ри ма зида ри ма, дома ћи ни ма, 
али и мла ди ца ма данас сто лет них 
пла та на. 
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ОВАН: Изне на да 
уме те да забли ста те 
у сусре ту са сарад ни
ци ма и да пону ди те 

неко нео бич но добро реше ње. 
Има те добре иде је и ста ло вам је 
да оства ри те зајед нич ке инте ре
се. Спо соб ност при ла го ђа ва ња 
на раз ли чи те усло ве, је нужна за 
послов ни успех. Годи вам нечи ја 
пажња, тако да упи ја те сва ку реч 
коју изго ва ра бли ска осо ба. 

БИК: Ком пли ко ва на 
ситу а ци ја у којој се 
нала зи те про из и ла зи 
из зајед нич ког поку

ша ја, да се напра ви пра вил на 
део ба послов них и финан сиј ских 
инте ре са. Нема потре бе да пона
вља те при чу, која иза зи ва ново 
нера зу ме ва ње или оштро него
до ва ње у кру гу сарад ни ка. Раз
ми сли те на који начин тре ба да 
шар ми ра те и да одо бро во љи те 
парт не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Поку ша
ва те да импре си о ни
ра те око ли ну сво јим 
п р е  п о  з н а  т љ и  в и м 

шар мом и раз ли чи тим спо соб но
сти ма. Ипак, све што чини те под
се ћа на кла сич но пре у ве ли ча ва
ње. Не успе ва те да одре ди те 
сво је место или уло гу у послов
ним пре го во ри ма. Нема раз ло га 
да кри ти ку је те бли ску осо бу, 
боље је да озбиљ ни је ана ли зи
ра те сво је пона ша ње као и про
пи се које сте учи ни ли. 

РАК: Нема те довољ
но стр пље ња за 
додат не оба ве зе, али 
посто је ситу а ци је које 

зах те ва ју кре а тив но раз ми шља
ње или фазу инку ба ци је. Важно 
је да ускла ди те сво је жеље и 
могућ но сти. Неко ко је изне на да 
ушао у ваш живот у вама побу ђу
је емо тив но инте ре со ва ње и 
добро рас по ло же ње.

ЛАВ: Само сте тре
нут но емо тив но осе
тљи ви. Буди те разум
ни, тре нут ни неу спех 

тре ба да вас моти ви ше на додат
ну упор ност или на жељу за пре
ва зи ла же њем лич них сла бо сти. 
Нечи ја пору ка може да се тума чи 
на раз ли чи те начи не, а за вас је 
исти ни то пре све га оно што вам 
је дра го да чује те. Важно је да 
што боље ускла ди те сво је мисли 
и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Жели те да 
про ме ни те послов не 
окол но сти и не обра
ћа те пажњу на осо бу 

која вас зама ра кри ти зер ском 
при чом. Не може те сви ма да уго
ди те, али све што чини те са 
пози тив ном тен ден ци јом оста
вља добар ути сак на ваше 
сарад ни ке. Осло бо ди те се од 
неких емо тив них коч ни ца у скла
ду са лич ним потре ба ма, пока
жи те добру вољу и упри ли чи те 
неку оми ље ну заба ву у дво је.

 ВАГА: Уко ли ко вас 
при вла че иза зов не 
ситу а ци је, потреб но 
је да при хва ти те 

одре ђе ни сте пен ризи ка у 
послов ним пре го во ри ма. Поне
кад блиц про ве ра може да зава
ра, обра ти те пажњу на раз ли чи
те комен та ре и на вре ме затра
жи те нечи ји савет. Сусрет са јед
ном осо бом за вас пред ста вља 
емо тив ни врху нац, али на жалост 
тај врху нац брже ишче за ва него 
што бисте то желе ли. 

ШКОР ПИ ЈА: Не 
успе ва те да пред ви
ди те нечи ји одго вор 
на зада ту тему или да 

успо ста ви те добар однос са 
сарад ни ци ма. Нема раз ло га да 
се пона ша те пре ви ше раз ме тљи
во, већ затра жи те нечи ју морал
ну или мате ри јал ну подр шку. 
Парт нер вешто игно ри ше ваше 
иде је, поку ша ва те да схва ти те 
зна че ње скри ве них моти ва. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко 
се нала зи те у некој 
осе тљи вој фази, пре
пу сти те сво јим сарад

ни ци ма да оба ве тежи или ком
пли ко ва ни ји део посла. Мора те 
има ти добру про це ну, ко може да 
вас заме ни у одлу чу ју ћем тре
нут ку и у важним пре го во ри ма. У 
љубав ном живо ту, немој те 
дозво ли ти свом парт не ру хиро
ви то пона ша ње. Све има сво ју 
здра ву меру и гра ни цу. 

ЈАРАЦ: Тре нут но 
љубав и лич но задо
вољ ство не иду у 
зајед нич кој ком би на

ци ји. Потреб но је да се опре де
ли те за прак тич на реше ња. 
Иску ство вас опо ми ње, да не 
тре ба веро ва ти осо би о којој 
ваши сарад ни ци гово ре више у 
нега тив ном кон тек сту. При хва ти
ли сте пасив ну уло гу у одно су 
пре ма воље ној осо би, уско ро 
ћете зажа ли ти због лоших про
це на. 

ВОДО ЛИ ЈА:  Нема 
раз ло га да се пове де
те за лажним ути сци
ма или да вас неко 

зава ра ва вели ким обе ћа њи ма. 
Про ве ра вај те нове инфор ма ци је 
о послов ним при ли ка ма и потру
ди те се да зашти ти те сво је инте
ре се. Уко ли ко вас ири ти ра нечи је 
при су ство, сачу вај те при себ ност. 
Кон тро ли ши те импул сив ну стра
ну сво је при ро де. 

РИБЕ: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни ра
ње у дру штву сарад
ни ка. Нема потре бе 

да при ча те о ства ри ма које иза
зи ва ју нега тив ну реак ци ју, боље 
је да при хва ти те ком про ми сну 
вари јан ту. Уоста лом, увек посто
ји фак тор про ме не и изне на ђе
ња. Парт нер се искре но тру ди, 
али не раз у ме нај бо ље све ваше 
иде је. Избе га вај те ситу а ци је које 
вас додат но зама ра ју. 

VREMEPLOV
14. но вем бар

1918. То маш Ма са рик иза бран 
за пр вог пред сед ни ка Че хо сло
вач ке. 
2001. Пет др жа вана след ни ца 
СФРЈ по сти гле до го вор о 
по чет ку при пре ма за рас по де лу 
74,5 ми ли о на до ла ра у зла ту 
као пр ве ра те укуп не зaо став
шти не од око две ми ли јар де 
до ла ра. 

15. но вем бар
1492. Шпан ски мо ре пло вац 
Кри сто фер Ко лум бо на пра вио 
пр ву бе ле шку о упо тре би ду ва
на ме ђу аме рич ким Ин ди јан ци
ма. 
1920. У Же не ви одр жа на пр ва 
скуп шти на Ли ге на ро да. 

16. но вем бар
1914. По че ла Ко лу бар ска бит
ка, нај ве ћа ко ју је срп ска вој ска 
во ди ла у Пр вом свет ском ра ту. 
Бит ка за вр ше на 15. де цем бра 
по бе дом срп ске вој ске над 
аустро у гар ским тру па ма под 
ко ман дом ге не ра ла По ћо ре ка, 
ко ји је био при си љен да се 
по ву че из Ср би је. Из у зет не 
за слу ге за по бе ду у би ци, у 
ко јој је за ро бље но око 43.000 
аустро у гар ских вој ни ка, имао 
ге не рал Жи во јин Ми шић. 

17. но вем бар
1976. Ки на из ве ла нај ве ћу 
ну кле ар ну екс пло зи ју у ат мос
фе ри. 
1989. У јед ној од нај ве ћих 
ру дар ских не сре ћа у Ср би ји, у 
ја ми Мо ра ва Алек си нач ких руд
ни ка угља, по ги ну ло 90 ру да ра. 

18. но вем бар
1910. У Мек си ку из би ла се љач
ка ре во лу ци ја. Во ђе би ли Пан
чо Ви ла и Еми лио За па та. 
То ком ре во лу ци је, до 1917, 
по ги ну ло ви ше од ми ли он 
љу ди. 
1991. По сле 86 да на оп са де, 
при пад ни ци Ју го сло вен ске 
на род не ар ми је ушли у раз ру
шен Ву ко вар. У бор ба ма сa 
хр ват ским сна га ма по ги ну ло 
ви ше хи ља да љу ди, ме ђу 
њи ма ве ли ки број ци ви ла. Од 
45.000 пред рат них ста нов ни ка, 
око 10.000, ко ли ко је оста ло у 
гра ду, иза шло из по дру ма 
по сле го то во три ме се ца. 

19. но вем бар
1828. У 31. го ди ни од ти фу са је 
умро аустриј ски ком по зи тор 
Франц Пе тер Шу берт
1996. Оку пља њем 35.000 љу ди 
у Ни шу су по че ли про те сти због 
фал си фи ко ва ња из бор них 
ре зул та та дру гог кру га ло кал
них из бо ра у Ср би ји, на ко ји ма 
је по бе ди ла ко а ли ци ја Заједно

20. но вем бар
1873. Два гра да на де сној и 
ле вој оба ли Ду на ва, Бу дим и 
Пе шта спо је ни су у је дан и 
фор ми ра ли ма ђар ску пре сто
ни цу Бу дим пе шту.
1923. Га рет А. Мор ган је па тен
ти рао пр ви ауто мат ски се ма
фор.

HOROSKOP

Сре да, 14. новем бар
(1. окто бар) 

Све ти Козма и Дамјан – Вра че
ви

Четвр так, 15. новем бар
(2. окто бар) 

Све ти муче ни ци Акин дин, Пига
си је и дру ги с њима

Петак, 16. новем бар
(3. окто бар) 

 Обна вља ње хра ма Све тог 
вели ко му че ни ка Геор ги ја – 
Ђур ђиц 

Субо та, 17. новем бар
(4. окто бар) 

Преп. Јоа ни ки је Вели ки; Св. 
све ште но му че ник Никан дар

Неде ља, 18. новем бар
(5. окто бар) 

 Пре по доб но му че ни ци Галак ти
он и Епи сти ма

Поне де љак, 19. новем бар
(6. окто бар) 

Све ти Павле Испо вед ник; Пре
по доб ни Вар ла ам Хутин ски

Уто рак, 20. новем бар
(7. окто бар) 

Све та 33 Муче ни ка у Мели ти ни; 
Пре по доб ни Лазар 

Crkveni
kalendar

• Толи ка је сло бо да гово
ра да ме је сра мо та да 
слу шам.
• Кад год нам је тре ба ла 
мудра одлу ка, нисмо 
има ли кво рум.

Слат ко
од лиму на

Састој ци: 1,1кило грам лиму на, 
1,5 кило грам шеће ра, 2 каши чи це 
(10 гра ма) вин ске кисе ли не, 2 литре 
воде.

При пре ма: Кору од лиму на 
изрен да ти. Воће про бо сти на неко
ли ко места дебе лом иглом. Ста ви ти 
да се кува у 3 воде, а само кува ње 
тре ба да тра је 4 мину та (сва ко кува
ње је у новој хлад ној води). Напра
ви ти уме ре но густи шећер ни сируп 
од воде и шеће ра. Насе ћи охла ђе но 
воће на пар чи ће и ста ви ти у сируп 
зајед но са нарен да ном кором. 
Слат ко ста ви ти да се кува док 
лимун не омек ша, а сируп згу сне. 
На кра ју дода ти вин ску кисе ли ну у 
вру ћу воду и кува ти још 23 мину та. 
Тако при пре мље но слат ко пре ба ци
ти у дру гу чисту посу ду и оста ви ти 
да одсто ји 56 сати. Сипа ти у тегле 
и чува ти на там ном месту.
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Ко је тај Пав ков?

Црве на зве зда је про шлог утор ка 
напра ви ла исто риј ски успех 
побе див ши Ливер пул са 2:0. 

Вест која је оби шла Евро пу. Срби ја је 
дани ма била у тран су. Барем онај 
црве но  бели део. Нема сум ње да је 
то један од нај ве ћих Зве зди них успе
ха у нови јој исто ри ји.

Морам при зна ти да сам, као и већи
на људи који пра те наш фуд бал, био 
шоки ран резул та том. А веру јем и да 
се игра чи Зве зде нису дру га чи је осе
ћа ли. Ово нико није оче ки вао. Они 
нај ве ћи опти ми сти су се нада ли неком 
нере ше ном резул та ту.

Када се сада објек тив но узму у 
обзир све окол но сти пред меч, Ливер
пул је био зрео за један кикс. Нису у 
фор ми у каквој су били на почет ку 
сезо не. Салах је бле да сен ка оног 
игра ча од про шле сезо не. Да ли је 
био само чудо за јед ну ноћ или јед ну 
годи ну, то ћемо још виде ти. Као да 
још увек не може да се опо ра ви од 
полу ге коју му је ура дио Рамос у 
фина лу Лиге шам пи о на. 

Сти че се ути сак да је Ливер пул 
напра вио исту гре шку као и Напо ли у 
Бео гра ду. Јед но став но су пот це ни ли 
про тив ни ка. И тре нер и игра чи на 
тере ну. Мисли ли су да ће лако. Јир ген 
Клоп је оста вио на клу пи неке бит не 
игра че, али кад је видео да је ђаво 
однео шалу, било је већ касно. 

Бит на став ка је и атмос фе ра на 
Зве зди ном ста ди о ну. Коли ко год 
госту ју ћи игра чи има ли јаких утак ми
ца у нога ма, веру јем да их је зате кло 
оно што су дожи ве ли на РајкуМити

ћу. Не при чам ту само о нави ја чи ма и 
фана тич ном нави ја њу целог ста ди о
на. При чам о кул ту ро ло шком шоку, 
соци ја ли стич кој зао став шти ни, гоми
ли реда ра и окло пље них пан ду ра. Па 
не виђа се то сва ки дан. 

Сте кли су се сви пред у сло ви да 
слав ни Ливер пул доби је по там бу ри. 
Па ако се муче са јед ним Хадер свил
дом у енгле ској Пре ми јер лиги, зашто 
им Зве зда не би узе ла скалп?

Ипак, мало је ко веро вао у тако 
нешто. Тим пре што Зве зда ништа 
није пока за ла у прет ход не две тек ме 
у Лиги шам пи о на. Били су вре ћа за 
пуње ње. Није се нази ра ло реше ње, 
није се видео тај мечвинер. Тај фак
тор X. 

Е ту на сце ну сту па Милан Пав ков. 
Момак родом из Беге ча, који се поту
цао по неким нижим лига ма док није 
сти гао до Воше, па касни је до Зве зде 
и позај ми це у Нишу, је доче као сво јих 
пет мину та сла ве. Нећу мно го да пате
ти шем о њего вом тешком живот ном 
путу, о првим фуд бал ским кора ци ма, о 
њего вој скром но сти и добро ти. Наслу
ша ли смо се и нагле да ли таквих при
ча у послед њих неде љу дана. Меди ји 
и табло и ди су се утр ки ва ли ко ће пре 
да спо ме не Пав ко ва и сме сти га на 
наслов ну стра ну. Ко је тај Пав ков? 
Како је одра стао? А шта му мама вели 
на гол чи ну коју је зате гао Ливер пу лу? 
Дал’ је лег’о да спа ва. Јел устао? 
Сило ва ње до изне мо гло сти.

Оно што је сигур но је, да је деч ко 
иско ри стио шан су на нај бо љи могу ћи 
начин. Да ли је то само био бље сак 

или ћемо такве пар ти је гле да ти и убу
ду ће, оста је да се види. Још јед на 
сигур на ствар је и да су у Ливер пу лу 
пот пу но ома ну ли у ска у тин гу. Када су 
га пита ли о Пав ко ву, Клоп је почео 
нешто да нату ца, као добар играч, 
изне на дио нас. При знај, рођа че, да 
немаш пој ма ко је човек. И ниси био 
једи ни до те вече ри.

Тре ба ода ти при зна ње и оста лим 
игра чи ма Црве не Зве зде. Није 
то нека лепр ша ва игра, нити је 

Зве зда доми ни ра ла и ређа ла шан се. 
Има ла је и сре ће, и то се мора при
зна ти. Али побе ду су апсо лут но 
заслу жи ли. Оно што је сигур но је, да 
су се Зве зди ни игра чи мак си мал но 
зала га ли и гину ли на тере ну на сва кој 
од доса да шње чети ри утак ми це Лиге 
шам пи о на. Ако нешто не волим да 
видим, то је мало ду шност и индо лен
тост игра ча када виде да је про тив ник 
јачи. Зве зди ни игра чи нису били такви 
и за то су били награ ђе ни. Ути ша ли 
су све невернеТоме.

Оста ле су још две утак ми це до кра
ја груп не фазе. Још две шан се за ову 
Зве зди ну гене ра ци ју да напра ви још 
већи под виг и уђе у исто ри ју. Не бих 
се бавио прог но за ма, јасно је да је 
еки па из Бео гра да и даље аут сај дер у 
груписмрти. Јасно је и да ће их сва
ки сле де ћи про тив ник мало више 
пошто ва ти. Шта год се деси ло, Зве
зда је већ сада одра ди ла одли чан 
посао у Лиги шам пи о на. Играј те и 
ужи вај те. Ко зна, можда се нађе још 
неки Пав ков да угро ба ри пре ја ког 
про тив ни ка. 
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Инђи ја: Инђи ја – Борац 2:0; 
Ужи це: Сло бо да – Рад нич ки 
1923 2:0; Земун: Теле оп тик – 
Нови Пазар 0:0; Кру ше вац: 
Тра јал – Бежа ни ја су игра ли у 
поне де љак; Бечеј: Бечеј 1918 
– Будућ ност 5:1; Сен та: ТСЦ – 
Син ђе лић 1:1; Жар ко во: ОФК 
Жар ко во – Зла ти бор 2:2; Гор
њи Мила но вац: Мета лац – 
Јавор 4:1.

01. Инђи ја 16 11 2 3 24:6 35
02. Јавор 16 10 4 2 30:12 34
03. Зла ти бор 16 10 2 4 27:13 32
04. Син ђе лић 16 8 6 2 17:8 30
05. ТСЦ 16 7 7 2 26:13 28
06. Мета лац 16 7 6 3 21:13 27
07. Рад нич ки 16 7 3 6 15:18 24
08. ОФК Жар ко . 16 5 5 6 19:18 20
09. Бежа ни ја 15 6 2 7 19:20 20
10. Бечеј 16 6 1 9 23:26 19
11. Тра јал 15 5 3 7 10:15 18
12. Теле оп тик 16 4 6 6 11:18 18
13. Борац 16 3 6 7 14:22 15
14. Будућ ност 16 2 6 8 12:22 12
15. Сло бо да 16 2 3 11 8:29 9
16. Н. Пазар 16 0 6 10 5:28 6

Чела ре во: ЧСК Пива ра – 
Цемент 1:1; Пан че во: Дина мо 
1945 – Мла дост 0:0; Нова Пазо
ва: Рад нич ки (НП) – Србо бран 
2:0; Срем ска Митро ви ца: Рад
нич ки (СМ) – ОФК Вршац 1:0; 
При гре ви ца: Брат ство 1946 – 
Рад нич ки (З) 2:2; Кула: Хај дук 
1912 – Желе зни чар 1:0; Субо
ти ца: Бач ка 1901 – Кабел 0:1; 
Нови Сад: Црве на Зве зда – 
Омла ди нац 0:2; Ста ри Банов
ци: Дунав – Борац 5:2.

01. Хај дук 15 12 2 1 20:2 38
02. Кабел 15 11 2 2 33:11 35
03. Брат ство 15 10 3 2 29:16 33
04. Омла ди нац 15 10 1 4 19:10 31
05. Желе зни чар 15 7 3 5 14:11 24
06. Дина мо 15 6 4 5 16:10 22
07. Рад ни. (З) 15 4 10 1 13:8 22
08. ОФК Вршац 15 6 2 7 15:16 20
09. Мла дост 15 6 2 7 15:22 20
10. Дунав 15 5 4 6 23:24 19
11. Бач ка 15 6 1 8 20:21 19
12. Србо бран 15 5 3 7 14:20 18
13. Рад ни. (СМ) 15 4 4 7 15:22 16
14. Цемент 15 4 3 8 13:22 15
15. Борац 15 4 2 9 17:22 14
16. Ц. Зве зда 15 3 4 8 14:20 13
17. Рад ни. (НП) 15 2 3 10 8:28 9
18. ЧСК Пива ра 15 1 5 9 12:25 8

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

Вито јев ци: Пар ти зан – 
Борац (М) 4:0; Инђи ја: Желе
зни чар – Доњи Петров ци 3:0; 
Врд ник: Рудар – Гра ни чар 6:0; 
Купи но во: Купи но во – ПСК 1:1; 
Нови Кар лов ци: Полет – Сло
бо да 2:0; Голу бин ци: Јадран – 
Сло вен 1:0; Салаш Ноћај ски: 
Будућ ност – Љуко во 3:1; Кле
нак: Борац (К) – Напре дак 3:2.

01. Желе зни ч. 13 9 4 0 30:4 31
02. Јадран 13 10 1 2 28:12 31
03. Сло бо да 13 10 1 2 26:11 31
04. ПСК 13 9 2 2 24:15 29
05. Пар ти зан 13 9 1 3 42:11 28
06. Будућ ност 13 7 1 5 34:18 22
07. Д. Петров . 13 7 0 6 24:27 21
08. Рудар 13 5 4 4 21:15 19
09. Полет 13 4 3 6 18:20 15
10. Љуко во 13 4 3 6 17:22 15
11. Борац (К) 13 4 1 8 21:27 13
12. Сло вен 13 3 3 7 7:17 12
13. Гра ни чар 13 3 1 9 17:48 10
14. Борац (М) 13 3 0 10 16:26 9
15. Напре дак 13 3 0 10 20:34 9
16. Купи но во 13 1 1 11 6:44 4

Жар ко вац: Напре дак – Мла
дост 6:1; Вишњи ће во: Хај дук – 
БСК 2:1; Кру ше дол: Кру ше дол 
– Сло га (Ч) 4:2; Бикић До: ОФК 
Бикић – Доњи Срем 2015 0:0; 
Рума: Фру шка Гора – Сло га (В) 
0:0; Огар: Шумар – Гра ни чар 
2:2; Куку јев ци: Оби лић 1993 – 
Зека Буљу ба ша 3:0; Срем ска 
Митро ви ца: Митрос – Фру шко
го рац 6:0.

01. Југо вић 12 9 1 2 16:8 28
02. Први Мај 12 9 0 3 24:14 27
03. Под ри ње 12 7 3 2 18:6 24
04. Сре мац 12 7 3 2 14:8 24
05. Сло га (Е) 12 7 2 3 23:13 23
06. Борац (Ш) 12 6 4 2 16:8 22
07. Хај дук (Д) 12 6 0 6 21:10 18
08. Поду на вац 13 5 1 7 19:17 16
09. Татра 12 4 3 5 13:13 15
10. Једин ство 12 4 3 5 14:15 15
11. Хај дук (Б) 12 4 2 6 19:17 14
12. Рад нич ки 12 4 2 6 20:21 14
13. Сло га (Т) 12 4 1 7 8:19 13
14. ЛСК 13 2 1 10 8:35 7
15. Хај дук (Ч) 12 0 0 12 2:31 0

01. Д. Срем 13 10 3 0 35:9 33
02. Хај дук 13 8 3 2 30:10 27
03. ОФК Бикић 13 8 3 2 26:8 27
04. Кру ше дол 13 9 0 4 28:11 27
05. Оби лић 13 8 2 3 22:10 26
06. Митрос 13 7 0 6 26:24 21
07. БСК 13 6 2 5 24:13 20
08. Гра ни чар 13 6 2 5 24:17 20
09. Напре дак 13 6 2 5 23:17 20
10. Шумар 13 6 2 5 17:13 20
11. Сло га (В) 13 4 6 3 18:13 18
12. Ф. Гора 13 5 2 6 17:17 17
13. З. Буљу ба . 13 3 1 9 12:26 10
14. Фру шко го р. 13 1 2 10 6:54 5
15. Сло га (Ч) 13 1 1 11 16:44 4
16. Мла дост 13 0 1 12 6:44 1

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Пролетер – Раднички ниш 1:2 
(1:0); Мачва – Спартак ЖК 0:0; 
ОФК Бачка – Вождовац 1:0 (0:0); 
Партизан – Радник 2:0 (1:0); 
Земун – Чукарички 0:3 (0:1); 
Динамо – Црвена Звезда 0:3 
(0:1); Младост – Војводина 1:0 
(1:0); Рад – Напредак 0:2 (0:2).

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 16 15 1 0 43:8 46
02. Рад нич ки 16 11 4 1 29:12 37
03. Пар ти зан 16 9 6 1 21:7 33
04. Чука рич ки 16 9 5 2 31:14 32
05. Напре дак 16 7 7 2 22:13 28
06. Мла дост 16 7 4 5 21:19 25
07. Про ле тер 16 7 2 7 22:17 23
08. Вој во ди на 16 6 3 7 14:14 21
09. Мачва 16 5 2 9 9:16 17
10. ОФК Бач ка 16 4 4 8 11:20 16
11. Вождо вац 16 4 3 9 11:21 15
12. Рад 16 4 3 9 11:21 15
13. Рад ник 16 4 3 9 9:20 15
14. Земун 16 3 4 9 15:26 13
15. Спар так ЖК 16 2 6 8 10:23 12
16. Дина мо 16 2 1 13 7:35 7

На ста ди о ну Црве не 
Зве зде у Бео гра ду 11. 
новем бра је оди гран 

тур нир Тро феј Бео гра да, 
што је ујед но био и послед
њи тур нир првен ства Срби
је у раг би ју за јуни о ре.

Румља ни су завр ши ли на 
дру гом месту, са истим бро
јем бодо ва као и Побед ник 
из Пан че ва, али им је пехар 
Бео гра да изма као због есеј 
раз ли ке (гол раз ли ка). 

У укуп ном пла сма ну шам
пи о на та држа ве рум ски раг
би сти су завр ши ли као 
вице шам пи о ни Срби је са 22 
бода, иза Побед ни ка из 
Пан че ва, који је осво јио 28, 
а испред тре ће пла си ра не 
Црве не Зве зде.

– Ово је до сада нај ве ћи 
успех нашег клу ба који 
посто ји мање од две годи не. 
Мом ци су неве ро ват но 
напре до ва ли и у послед ња 
два тур ни ра пока за ли да 
могу да се носе са доса да
шњим шам пи о ни ма – изја

вио је Мари јо Kржић, секре
тар Пано ни је.  

Он је додао и да су три 
рум ска игра ча доби ла позив 
за при пре ме јуни ор ске 
репре зен та ци је Срби је за 
Европ ско првен ство, које је 
на про гра му у апри лу сле де
ће годи не. Раг би је спо рт у 
којем деца има ју мно го веће 
шан се да бра не боје сво је 
земље, него у било којем 
дру гом спор ту.

 – Зато пози вам све заин
те ре со ва не од 11 до 17 годи
на да нам се јаве, да дођу на 
тре нинг и упо зна ју се са 
овим пре див ним спо р том. А 
зашто не иста ћи и то да рет
ко који клуб из Руме може да 
се похва ли да је побе дио 
Зве зду или Пар ти зан – каже 
Кржић.

Мла ди раг би сти Пано ни је 
тре ни ра ју викен дом на ста
ди о ну ФK Фру шка Гора и 
план им је да на про ле ће 
осво је Куп Срби је и доне су у 
Руму и први  пехар. С. Џ.

РАГ БИ СТИ ИЗ РУМЕ

Вице шам пи о ни 
Срби је

Рум ски раг би сти
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РЕГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СРЕМ

Бици кли стич ка и Језер ска рута
Има ју ћи у виду екс пан зи ју при ме

не бици кла у реги о ну Дуна ва у 
послов но  здрав стве ном, еко ло

шком и рекре а тив ном сми слу, цикло ту
ри зам је један од нај и спла ти ви јих видо
ва одр жи вог тури зма. Срби ја је акти ван 
уче сник у импле мен та ци ји про гра ма ЕУ 
Стра те ги је за Дунав ски реги он, која за 
циљ има кори шће ње потен ци ја ла Дуна
ва као зна чај ног ресур са за одр жи ви раз
вој и у про гра му подр шке реги о нал ном и 
рурал ном раз во ју од 2015. до 2019. годи
не, који финан си ра Швај цар ска аген ци ја 
за сарад њу (СДЦ).

– Про ла ском међу на род не Еуро Ве ло 
6 руте кроз Срби ју, дужи ном 677 кило
ме та ра, која кроз Вој во ди ну про ла зи 
дужи ном од 320 кило ме та ра, поче ли су 
се ства ра ти пред у сло ви за раз вој цикло 
тури зма и кори шће ње бици кла у здрав
стве не и рекре а тив не свр хе. Про стор
ним пла ном АП Вој во ди не, дефи ни са на 
је бици кли стич ка тра са која се про сти
ре гре бе ном Фру шке Горе и обу хва та 
осам општи на Срем ског и Јужно бач ког 
реги о на, има конек ци ју са међу на род
ном рутом Еуро Ве ло 6 и рутом Сри јем у 
Хрват ској – каже Сања Сту пар, про јект
мена џер ка у РРА Срем.

На овој бици кли стич кој рути није 
посто ја ла бици кли стич ка сиг на ли за ци
ја, нити објек ти који би бици кли сти ма 

пру жи ли потреб не услу ге. Тако ђе, нису 
посто ја ле ни кар те и дру ги мате ри јал, 
који би бици кли сте упу ти ли на руту и 
пру жи ле нео п ход не сер ви сне инфор ма
ци је и подат ке о тури стич ким садр жа ји
ма.. 

Упра во зато пред ло жен је про је кат 
Дунав ски бици кли зам – успо ста вља ње 
реги о нал не бици кли стич ке руте Срем, 
чија је вред ност била 138.805 евра, а 
одно сио се на Срем ски и Јужно бач ки 
реги он. Про је кат је реа ли зо ван 2014. 
годи не када је изра ђе на сту ди ја и глав
ни про јек ти сао бра ћај не бици кли стич ке 
сиг на ли за ци је и бици кли стич ких одмо
ри шта на реги о нал ној бици кли стич кој 
рути Срем, чија је основ на дужи на 91,5 
кило ме та ра.

После овог про јек та Реги о нал не раз
вој не аген ци је Срем, сред стви ма Покра
јин ског секре та ри ја та за при вре ду и 
тури зам и Мини стар ства трго ви не, тури
зма и теле ко му ни ка ци је у пери о ду од 
2015. до 2017. годи не Реги о нал на бици
кли стич ка рута Срем је обе ле же на бици
кли стич ком сиг на ли за ци јом и поста вље
на су одмо ри шта.

 – У току је про је кат, који тра је до 2019. 
годи не, под нази вом Бициклистичким
туризмом ка руралном и регионалном
развоју Срема, који финан си ра Швај
цар ска аген ци ја за сарад њу. Вред ност 

овог про јек та је 353.271 евро, а воде ћи 
парт нер је РРА Срем. Наши парт не ри 
су Мини стар ство трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја, Покра јин ски секре та
ри јат за при вре ду и тури зам, те Срем
ска Митро ви ца, Пећин ци, Ириг, Инђи ја, 
Наци о нал ни парк Фру шка гора, Заса ви
ца, а један од циље ва је изра да тех нич ке 
доку мен та ци је и поста вља ње бици кли
стич ке сиг на ли за ци је на бици кли стич
кој рути Сава и Језер ској рути,  каже 
за наше нови не Сања Сту пар, про јект
мена џер ка у РРА Срем.

Упра во у окви ру ове сиг на ли за ци је, 
изме ђу оста лих места, поста вље на је и 
вели ка табла на Град ском тргу у Руми, 
као и изле ти шту Бор ко вац.

Про је кат обу хва та и изра ду тех нич ке 
доку мен та ци је сана ци је Гре бен ског пута 
од Ири шког вен ца до Зма јев ца, доку мен
та ци ју и изград њу бици кли стич ке ста зе 
од Заса ви це до Срем ске Митро ви це, као 
и изра ду доку мен та ци је и сана ци ју при
зе мља пла ни нар ског дома Коза ри ца, као 
буду ћег бици кли стич ког кам па.

Све ове про јект не актив но сти кофи
нан си ра ју Мини стар ство трго ви не, тури
зма и теле ко му ни ка ци ја, Покра јин ски 
секре та ри јат за при вре ду и тури зам, 
Град Срем ска Митро ви ца и Наци о нал ни 
парк Фру шка гора.

С. Џ.

Удру же ње рат них вој них 
инва ли да, УРВИ у Руми 
обе ле жи ло је 8. новем бра 
сво ју сла ву, Св. Дими три ја. 
То је била и при ли ка да у 
25 ој годи ни посто ја ња, у 
сво јим про сто ри ја ма отво
ре и Собу сећа ња. У овој 
соби се нала зе име на 96 
људи који су поги ну ли у 
послед њим рато ви ма 
деве де се тих годи на про
шлог века, као и спи сак 
свих рат них вој них инва ли
да. 

Пред сед ник УРВИ у 
Руми, Мили ја Вере си ја се 
захва лио сви ма који су дошли 
на сла ву, а посеб но поро ди ца ма 
које су дале фото гра фи је сво јих 
поги ну лих за Собу сећа ња.

Саша Дујо вић, само стал ни 
савет ник мини стра за рад, запо
шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња је иста као да жели да 
позо ве све људе да оби ђу Собу 
сећа ња и тако не забо ра ве 
људе, који су дали живот за ову 
држа ву. 

– Вла да Срби је неће мења ти 
лими те буџе та веза но за пра ва 
кори сни ка, ни поро ди ца, ни рат
них вој них инва ли да, чак ће 
угра ди ти и одре ђе не нове 
заслу же не оба ве зе држа ве пре
ма чла но ви ма ове попу ла ци је – 
рекао је Саша Дујо вић и захва

лио Удру же њу, које већ 25 годи
на бри не о рат ним вој ним инва
ли ди ма и поро ди ца ма палих 
бора ца у Руми, додав ши да је 
ова Соба сећа ња кру на њихо вог 
рада.

Милен ко Чан ча ре вић, пред
сед ник Саве за покра јин ских 
орга ни за ци ја рат них вој них 
инва ли да и поро ди ца палих 
бора ца је иста као да у Вој во ди
ни посто ји 25 удру же ња рат них 
вој них инва ли да, али да Соба 
сећа ња посто ји за сада, само у 
Новом Саду и сада у Руми. Он 
је додао да је жеља покра јин ске 
орга ни за ци је да отво ри Собу 
сећа ња на све оне из Вој во ди
не, који су поги ну ли у послед
њим рато ви ма. С. Џ.

РУМА

Соба сећа ња


