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А дно сам’ што није
SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

У митро вач кој Основ ној шко ли „Све
ти Сава“ дого ди ло се нешто. Шта 
запра во, за сада је тешко рећи. 

Да ли је заи ста било вршњач ког наси
ља или је шко ла жртва исфа бри ко ва них 
вести, већ ће се утвр ди ти. Међу тим, 
кли ма која је ство ре на обја ва ма фото
гра фи ја, навод но зло ста вља не девој чи
це, на дру штве ним мре жа ма и сен за ци
о на ли стич ких тек сто ва у табло и ди ма 
сва ка ко не иде на руку шко ли, њеној 
дирек тор ки, ни запо сле ни ма. Шко ла је 
опту же на, про ву че на кроз бла то, без 
зва нич не истра ге и закључ ка о дога ђа ју. 
Све је ура ђе но екс пре сно, тек сто ви у 
днев ним нови на ма (чије име не бих да 
поми њем, зато што ми се гаде), сли ке 
на феј су, бука и хала бу ка, дете зло ста
вља но, учи те љи ца није мари ла, дирек
тор ка ћути... Стра шно, рећи ће сва ко 
добро на ме ран. Али, је ли заи ста било 
тако?

Све до ци смо да се у овом дру штву 
одав но људи про вла че кроз „топлог 
зеца“ табло и да. Тога толи ко има, да је 
сасвим оправ да но рећи да је у пита њу, 
не само епи де ми ја, него систе мат ско 
уни шта ва ње угле да, обра чун са неис то
ми шље ни ци ма, ства ра ње опште кли ме 
стра ха и неси гур но сти. Важна је сен за
ци ја, али некад се та сен за ци ја ства ра 
тен ден ци о зно са наме ром да се баш 
одре ђе ни човек или инсти ту ци ја упро
па сти. Зна мо ми све о томе и зна мо 
чему слу же табло и ди.

Што се дру штве них мре жа тиче, ту је 
ствар још гора. Ту тек може сва ко на 
сва ког да истре се кофу фека ли ја и да 
буде сакри вен иза неког псе у до ни ма. 
Доко ни се над гор ња ва ју и вре ђа ју, 
рекао би човек, али има ту неког систе
ма. И ту се зна ко кога сме и зашто.

Е сад, у таквој дру штве ној кли ми 
митро вач ка шко ла се нашла у вртло гу 
лажних вести, можда, ни кри ва ни 
дужна. Али, нико није хтео да саче ка да 

се утвр ди зва нич на исти на. Зва нич на 
исти на никог и не зани ма. Људе зани
ма трач, полу и сти на, која може да се 
надо гра ди (како је коме по вољи), зани
ма их сабла зан, цир кус и туђи прљав 
веш. 

Они нор мал ни би сва ка ко ста ви ли 
прст на чело и рекли чекај, о чему се 
овде ради? Ко је кога ту тукао и да ли 
је? Хај де да види мо, ко је учи те љи ца, 
шта кажу дру ги роди те љи, шта кажу 
деца. Има ли ту пра ве жртве или смо 
сви зајед но жртва јед ног ненор мал ног 
систе ма вред но сти, који цару је и пре ти 
да разо ри и послед ње остат ке нор мал
но сти?

Уз ризик да будем погре шно схва
ће на, под се ти ћу на сти хо ве 
немач ког про те стант ског све ште

ни ка Мар ти на Ниме ле ра. Он у сво јој 
песми „Прво су дошли“ гово ри како су 
наци сти прво дошли по кому ни сте. Ја 
се нисам бунио, каже, јер нисам био 
кому ни ста. Онда су дошли по Јевре је, 
ни тада се нисам бунио, као и када су 
дошли по като ли ке, јер нисам био ни 
Јевре јин, ни като лик. Али, када су 
дошли по мене, тада више никог и није 
било да се побу ни. Ина че ова песма 
има неко ли ко вари јан ти и све гово ре о 
ћута њу и нео ду пи ра њу злу. А са табло
и ди ма је слич на ствар, никад не зна те 
када ћете поста ти њихо ва мета. А све 
док нисте, ћути те и мисли те, ваљ да 
неће мене. Али, кадтад, хоће. 
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ОСНОВНA ШКОЛА „СВЕТИ САВА“: 
ШКОЛСКО НАСИЉЕ И ТАБЛОИДИ
Да ли је ученица заиста
претучена на часу и
задржана у Болници?!
Или су целу ствар надували таблоиди жељни 
измишљотина и јефтиних сензација!?

Да ли Основна школа „Свети 
Сава“ постаје несигурно место 
за своје ученике? Судећи по 

насловима који су недавно осванули 
у београдским таблоидима, у овој 
школи се дешавају ствари које 
свакако не приличе оваквом месту. 

У многим дневним листовима 
(„Блиц“, „Курир“итд. као и у бројним 
електронским медијима), објављена 
је изјава извесне Бојане Савић, у 
којој дотична тврди да је њена ћерка, 
ученица трећег разреда, повређена у 
инциденту на часу физичког 
васпитања, због чега је завршила у 
болници:

 Када је дошла кући, ћерка је 
почела да ми се жали како ју је дечко 
из разреда ударао песницама у 
главу. Неколико тренутака после тога 
она се само срушила. Одмах смо је 
одвезли у болницу, где је провела 
ноћ, а данас у 11 часова су је 
пустили кући – прича мајка за „Блиц“ 
и „Курир“. Она додаје да јој се ћерка 
три пута онесвестила у кући и једном 
у болници. Учитељица је, каже 
Бојана Савић, била на часу, али то 
није видела.

У болничкој отпусној листи пише 
да је девојчица доживела потрес 
мозга. Мада се из ње не може  
видети да је девојчица повређена у 
Школи. 

М новине су покушале да сазнају 
шта је по овом питању предузето у 
самој школи, тражећи и разговоре са 
педагогом и психологом школе. 
Међутим, директорка школе Драгана 
Сретеновић је одбила разговор са 
новинарима на ту тему, а није 
желела ни да омогући разговор са 
психологом и педагогом школе, 
наводећи као разлог компликовану 
процедуру која је још увек у току.   

Ово на жалост није усамљен 
случај школског насиља у Основној 
школи „Свети Сава“.  

Да ли је Школа „Свети Сава“ 
постала „сигурна кућа“ за мале 
хулигане и зашто се појединци 
понашају неодговорно, кријући 
овакве ствари од јавности и 

стављајући их „под тепих“? Сетимо 
се, како су писале М новине. Прошле 
године, Петар Колаути, ученик 
четвртог разреда Основне школе 
„Свети Сава“ није кренуо у школу 
када је почело друго полугодиште. 
Разлог за то је страх од 
малтретирања од стране својих 
старијих вршњака, од којих је један 
ученик исте школе. Центар за 
социјални рад је, каже руководилац 
ове установе, предузео мере из своје 
надлежности, док школа није ни 
толико. Директорка Школе „Свети 
Сава“ упорно је говорила да не жели 
да разговара са новинарима на ту 
тему.  

– Ако ова држава није у стању да 
обезбеди безбедност мог сина на 
путу од куће до школе, онда он и 
даље неће моћи ићи у школу. 
Полиција и Тужилаштво не могу 
ништа против насилника јер су 
малолетни, Центар за социјални рад 
ради на тој ствари прилично 
површно, а Школа се прави као да 
није реч о њеним ученицима... За све 
то време ми живимо у насилничком 
паклу, не знам шта да предузмем, а 
мој син је завршио код психијатра и 
пије таблете да би могао да спава.

Овако је за М новине говорио 
Јосип Колаути, отац десетогодишњег 
Петра, ученика четвртог разреда 
Основне школе „Свети Сава“ у 
Сремској Митровици, над којим се 
перманентно, више од пола године 
вршило вршњачко насиље од стране 
двојице малолетника. Један од њих 
је ученик исте школе, а други (његов 
брат) је ученик Школе „Радивој 
Поповић“. Обојица су старија од 
Петра. 

Двојица малолетника, браћа Г. С. и 
К. С. су готово свакодневно, по 
речима оца Јосипа и његовог сина, 
чекали малог Петра на путу између 
школе и куће, вршећи над њим 
физичко насиље.

– Мој Петар је болестан, има 
доброћудан тумор, а они то знају па 
га ударају песницама баш на 
оболело место. Покушао сам да 

Отпусна листа

Драгана Сретеновић
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разговарам са њима и 
њиховом мајком (отац не 
живи са њима у истом 
домаћинству), али не 
вреди. Рекли су ми ако их 
будемо пријавили да ће 
бити још горе. Ишао сам у 
полицију, писао сам 
кривичну пријаву, али не 
вреди. Тужилаштво је 
одбацило пријаву пошто су 
насилници малолетни. 
Рекли су ми да је 
надлежан једино Центар за 
социјални рад. Њима сам 
се такође обраћао, али они 
су споро реаговали на моје 
жалбе. Не знам да ли сам 
се осећао више понижен у 
Центру или у школи, где 
мој син похађа школу. Као 
да се сви труде да ову 
ствар гурну под тепих. 
Чујем да су људи из 
Центра за социјални рад 
увели надзор за мајку 
двојице хулигана, али 
видећемо како ће они да 
изађу с њима на крај. До 
сада то није деловало, 
говорио је отац Јосип.

Од тада је прошло скоро 
годину дана. Мали Петар 
Колаути више нема 
проблема са насилницима, 
али то још увек не значи 
да је Школа безбедно 
место за ученике.

Ипак, треба бити пажљив 
када је школа у питању, 
посебно када се ради о 
тананим осећањима ђака. 
Зато и постоји пажљива и 
понекад компликована 
процедура. Овакве ствари 
свакако не треба 
пласирати у таблоидима, 
поготово не треба одока, 
на друштвеним мрежама, 
„утврђивати“ ничију 
кривицу пре него што се 
она докаже. У том смислу 
мало је неадекватно 
оглашавање мајке Бојане 
Савић на фејсбуку. Са све 
сочним коментарима и 
фотографијама... 

 В. Ћ.

Полицијска управа је 
обавештена о овом 
случају и преузела је све 
потребне мере из своје 
надлежности, обавестила 
је Центар за социјални 
рад и надлежно 
тужилаштво којем је 
достављен извештај на 
даље – обавестила нас је 
Жељка Аврић, портпарол 
ПУ Сремска Митровица.

Полиција РАЗГОВОР СА УЧИТЕЉИЦОМ КОВИНКОМ РАДЕКИЋ

Тужна учитељица и ђаци
Расположење у школи 

„Свети Сава“ је 
помало суморно, иако 

се сви својски труде да 
остану храбри и задрже 
осмех. У ишчекивању су 
деца, родитељи, као и 
колектив школе. Мучи их 
неверица, како је могуће да 
неко име њихове добре 
Кове, која је 32 године међу 
омиљеним учитељима, 
развлачи по таблоидима, 
који опет, објављују све и 
свашта без претходне 
провере било каквих 
информација  тихо причају 
међу собом. Учитељицу 
Кову познају и воле и деца 
из осталих одељења трећих 
разреда, радујући се кад им 
западне по неки час замене 
код ње.

– Тај инцидент се уопште 
није догодио. У четвртак у 
14 часова ме је назвала 
мајка да каже како је дечак 
из разреда ударао њену 
кћерку С. С., да је два пута 
пала у несвест, да је јако 
боли глава, повраћа, има 
мучнине. Рекла сам   
дођите сутра, позваћу и 
друге родитеље. На мој 
позив су дошли сви четворо, 
дечакови и девојчицини 
родитељи, да се 

договоримо и видимо о 
чему се ту ради. Није могло 
да прође без сарадње 
психолога, пошто су гласно 
комуницирали и оптуживали 
једни друге, каже 
учитељица Кова и 
наставља:

Мени се ни једно дете 
није пожалило, она ми се 
није обратила да каже да је 
дечак ударио у главу, а у 
учионици сам ја била. 
Спремали смо се за пети 

час, за физичко. Пошто се 
завршио четврти час деца 
су спремала своја радна 
места,  ја сам поспремала 
своје. Пошто на столу имам 
сунђер, креде, убрус, 
склањам све то у ормар, 
закључавам, тако да сам 
била ту са децом. Они су се 
спремили, стали у ред код 
врата. Узела сам своју 
ташну и јакну и кренула да 
водим децу на физичко. 
Нико ми се није обратио. Ја 
бих видела да је неко неког 
ударио. Нема шансе да 
окренем главу на настави, 
да не видим да дете удара 
друго дете, кад сам у 
учионици. Друга деца би 
исто видела и  рекла, пошто 
деца пријављују буквално  
све, од најобичнијих ствари 
 погледао ме, пипнуо ме, 
стао испред мене, све 
пријављују. Дакле, неко би 
ми рекао, а и ја сама бих 
видела, јер сам била ту. 
Отишли смо на физичко, 
одрадили лепо, испратила 
их кући и тек после се то 
нешто десило, што значи да 
се можда десило на неком 
другом месту. У школи није  
неко би видео.

Она после тога више није 

Изјава директорке школе
Директорка школе Драгана 

Сретеновић нам се обратила мејлом и 
њено писмо преносимо у оригиналу. 

Поштовани,
Поводом Ваших питања, постављених 

путем електронске поште дана 13. 
новембра 2018. године, наводим 
следеће:

Дана 09. новембра 2018. године, мајка 
малолетне ученице трећег један разреда 
С. С. је поднела усмену пријаву 
учитељици да је над њеном кћеркомна 
паузи између четвртог и петог 
часаизвршено вршњачко насиље од 
стране вршњака из њеног одељења.

Одмах након пријављеног догађаја, 
Основна школа „Свети Сава“ у Сремској 
Митровици,у складу са законом и 
Посебним Протоколом за заштиту деце 
и ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања у образовноваспитним 
установама је приступила утврђивању 
свих релевантних чињеница, везаних за 
наведену усмену пријаву, о чему је 
обавестила Министарство просвете.

Обзиром да је поступак утврђивања 
свих релевантних чињеница још увек у 
току, те имајући у виду одредбе о 
заштити права и интереса малолетних 
лица, Основна школа „Свети Сава“ у 
Сремској Митровици, не може у овом 
тренутку коментарисати или изводити 
закључке у вези пријављеног догађаја.

Основна школа „Свети Сава“ у 
Сремској Митровици, напомиње, да је 
поводом пријављеног догађаја у 
сталном контакту са надлежним 
органима, како би се на потпун начин 
утврдиле све релевантне чињенице и 
околности.

Након потпуног утврђења свих 
чињеница, Основна школа „Свети Сава“ 
у Сремској Митровици ће донети 
одговарајуће одлуке из своје 
надлежности у циљу заштите 
безбедности и интереса малолетне 
деце,  као и ради заштите угледа школе 
као васпитнообразовне установе.

                                 Директор ОШ 
„Свети Сава“ Сремска Митровица

Драгана Сретеновић

Ковинка Радекић
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долазила на наставу. 
Разговарале смо 
телефоном, и са мамом и са 
дететом. Распитивала сам 
се за њено здравље, рекла 
јој да мирује, бодрила је 
мало. 

Дечак је истраумиран, 
дезоријентисан, у страху јер 
је ишао у полицију да даје 
изјаву, јако је тешко то 
поднео. Као и сва деца из 
одељења. Цело одељење је 
у шоку, јер су сви били ту и 
знају шта је истина, а шта 
није, испричала је 
учитељица Кова за М 
новине. 

Учитељица се противи 
предлогу својих колега да 
узме боловање неколико 
дана, како би се мало 
одморила од стреса. Она то 
не жели, да не би 
оптерећивала своје колеге 
заменама, а на првом месту, 
да се не би одвајала од 
своје деце, која се још увек 
не смирују сасвим после 
свега. Боје се шта ће бити 
даље, плаше се за своју 
учитељицу коју јако воле. 
Желе да помогну и свом 
другару да се опусти и 
почне поново да ужива у 
сваком тренутку детињства, 
као и до сад. Стога 
учитељица не жели ни на 
неколико дана да их 
оставља, бар док се случај 
по свим тачкама протокола 
не приведе крају. 

Протокол се одвија споро, 
али темељно, јер су у 
питању малолетна деца и 
не сме да се деси никакав 
пропуст.

Изгледа да је у пракси 
лакше указати на нечију 
кривицу, него доказати 
невиност, нарочито 
сопствену. У овом случају је 
пред школом крупан задатак 
да као институција поврати 
свој углед. На жалост, 
испада да су учитељица и 
деца испали жртве нечијих 
пређашњих пропуста, ништа 
другачије него кад запнете о 
лајсну коју је неко други 
лоше поставио. 

Ако је истина да нас јача 
оно што нас не убије, 
свакако ће ојачати, јер је 
напетост коју тренутно 
преживљавају јако стресна, 
али они се као мала војска 
држе заједно и својски труде 
да се опораве, као и да 
сачувају своју учитељицу 
поред себе, која о њима 
брине, а коју родитељи не 
желе да мењају.  Т. С.                              

МЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА БЛОК Б СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Дру га ри покре ну ли 
ини ци ја ти ву

У при вре ме но усту пље
ној мале ној кући ци, 
доби је ној од Цен тра 

за соци јал ни рад, деве то го
ди шњи Алек сан дар и њего
ва мај ка Милан ка Панић 
(45) из Срем ске Митро ви це, 
доче ку ју пред сто је ћу зиму. 
Сли ка живо та у две неза вр
ше не собе, без купа ти ла и у 
стра ху да ли ће има ти сутра 
за хра ну, дир ну ла је  срца 
дво ји це њего вих школ ских 
дру га ра, уче ни ке тре ћег 
раз ре да ОШ „Јован Попо
вић“, Душа на Пан за ло ви ћа 
и Лаза ра Лава Ком не ни ћа. 
Деча ци су затра жи ли помоћ 
од сво јих роди те ља, како 
би се Алек сан дру ство ри
ли бољи усло ви за живот, а 
онда су целу ситу а ци ју пре
до чи ли Саве ту месне зајед
ни це Блок Б. Дра ган Божић, 
пред сед ник Месне зајед ни
це, обе руч ке је  при хва тио, 
не само да им се напра
ви купа ти ло, већ и доте ра 
цела кућа, ради при јат ни јег 
борав ка у њој.

Да се на муци позна ју 
јуна ци, сво јим при ме ром 
пока за ла су два деве то го ди

шња деча ка, Душан и Лазар 
Лав из Срем ске Митро ви це, 
који ма је вео ма жао, што 
њихов дру гар не живи као и 
они.

– Желе ли смо да Алек
сан дар има сво ју собу, као 
и ми што има мо. Да му буде 
топло кад дође из шко ле, 
да не мора у хлад ној соби 
да ради дома ће задат ке – 
набра ја ју у глас ови деча ци, 
који има ју само речи хва ле 
за свог дру га ра из школ ске 
клу пе.

А да је Алек сан дар добро 
дете, мар љи во и вред но, 
потвр ђу је и њего ва учи те
љи ца Алек сан дра Позна
но вић, која оче ку је да ће се 
овој ини ци ја ти ви при дру жи
ти и шко ла.

– Ми се мак си мал но тру
ди мо да испо шту је мо све 
што је у нашој моћи, како ни 
у чему не би мањ као. Он има 
ужи ну, књи ге, школ ски при
бор, иде на екс кур зи ју...Ово  
је ствар но један леп гест, 
првен стве но њего вих дру га
ра, њихо вих роди те ља, али 
и целе зајед ни це која се ује
ди ни ла, како би Алек сан дру 

олак ша ли детињ ство – каже 
за М Нови не њего ва учи те
љи ца.

Мали шан и његова 
болесна мајка месеч но при
ма ју 11.000 дина ра соци
јал не помо ћи и плус 3.500 
дина ра дечи јег додат ка. 
Бора ве у јед ној соби, јер 
једи но у њој има ју оџак за 
шпо рет.

– Када нам је рече но 
за овај слу чај, ни тре нут
ка нисмо раз ми шља ли да 
ли да подр жи мо, већ смо 
одмах рекли, да на нас 
могу да рачу на ју. Милан ка 
је нешто ску пи ла нов ца за 
пло чи це, оста ло ћемо ми 
уз помоћ дона то ра, добрих 
људи, купи ти шта је потреб
но да им до зиме завр ши мо 
купа ти ло. Наше про це не 
су да је потреб но негде око 
4.500 евра, како би им се 
кућа обло жи ла сти ро по ром, 
да им не буде хлад но – каже 
први човек месне зајед ни це 
Блок Б, дода ју ћи да ће им 
пре ко Цен тра за соци јал ни 
рад бити обез бе ђе но још 
додат них три метра дрва.

С. Костић

ДРУ ГА РИ: Душан, Алек сан дар и Лазар Лав

Желе ли смо да Алек сан дар има сво ју собу, као и ми што има мо. 
Да му буде топло кад дође из шко ле, да не мора у хлад ној соби 
да ради дома ће задат ке, набра ја ју у глас Душан и Лазар Лав, који 
има ју само речи хва ле за свог дру га ра из школ ске клу пе
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Све ча но отво рен
Трг инве сти то ра
Источ ни улаз у Срем ску Митро ви

цу про те кле неде ље је добио 
сво је ново лице. У петак, 16. 

новем бра, уз зву ке фан фа ра, све ча но 
је отво рен Трг инве сти то ра на Рум ској 
мал ти. Овом чину, поред гра до на чел
ни ка Вла ди ми ра Сана де ра, пред сед
ни ка Скуп шти не гра да Томи сла ва Јан
ко ви ћа и дру гих пред став ни ка срем
ско ми тро вач ке локал не само у пра ве, 
при су ство ва ли су и мини стар пољо
при вре де, шумар ства и водо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић, мини стар 
држав не упра ве и локал не само у пра ве 
Бран ко Ружић, дирек тор ка НАЛЕДа 
Вио ле та Јова но вић, као и пред став ни
ци ком па ни ја које су у про те клом пери
од инве сти ра ле у Срем ској Митро ви
ци, а који ма је овај трг и посве ћен. 

Трг је отво рен поди за њем заста ва 
дома ћих и стра них инве сти то ра, а при
сут ни ма се испред митро вач ке локал
не само у пра ве обра тио пред сед ник 
Скуп шти не гра да Томи слав Јан ко вић.

– Ово је једин ствен трг не само у 
нашем гра ду, него и у Срби ји и  чита
вом реги о ну. Пред ста вља захвал ност 

сви ма који су уло жи ли сво ја сред ства, 
дошли у Срем ску Митро ви цу, упо сли ли 
наше сугра ђа не, али ово је и сим бол 
еко мон ског и при вред ног раз во ја 
нашег гра да. Пре само десет годи на 
наш град имао је сто пу неза по сле но
сти 37 посто, 13.500 људи је ради ло у 
Срем ској Митро ви ци, од чега је у при
ват ном сек то ру ради ло 5.000 људи, а у 
јав ном 8.500. Данас, после десет годи
на, та сто па неза по сле но сти је само 
осам посто, а однос при ват нијав ни 
сек тор у пот пу но сти се про ме нио – 
иста као је Томи слав Јан ко вић и додао 
да Срем ска Митро ви ца данас може да 
се похва ли и ефи ка сном адми ни стра
ци јом, као нај бр же расту ћа елек трон
ска упра ва у Срби ји.

Пре ма речи ма мини стра Бран ка 
Ружи ћа, Срем ска Митро ви ца је током 
гра до на чел нич ких ман да та Бра ни сла
ва Неди мо ви ћа успе ла да ство ри пово
љан послов ни амби јент и отво ри више 
од осам хиља да рад них места. Тако ђе, 
он је наја вио и више сред ста ва за 
локал не само у пра ве у току наред не 
годи не.

– Као мини стар могу да обе ћам да 
ћемо наред не годи не за локал не само
у пра ве има ти више сред ста ва. Ове 
годи не смо има ли око 320 мили о на 
дина ра, а оче ку је мо да ћемо наред не 
годи не има ти око 500 мили о на дина ра. 
Оно што је нај ва жни је, доби ли смо ове 
годи не про јек те са уред ним дозво ла ма 
у укуп ној вред но сти од  2,5 мили јар ди 
дина ра, што нај бо ље гово ри о капа ци
те ти ма које има ју наше општи не и гра
до ви у ефи ка сној адми ни стра ци ји – 
рекао је мини стар Ружић и иста као да 
се нада да ће се Трг инве сти то ра  у 
будућ но сти шири ти. 

Дирек тор ка НАЛЕДа, Вио ле та Јова
но вић, иста кла је да је Трг инве сти то ра 
чист при мер добре сарад ње изме ђу 
при вре де и митро вач ке локал не само
у пра ве.

Под се ти мо, изград ња овог трга 
кошта ла је 8,7 мили о на дина ра, од 
чега је Мини стар ство држав не упра ве 
и локал не само у пра ве издво ји ло 4,7 
мили о на, а оста так је финан си ра ла 
митро вач ка локал на само у пра ва. 

Н. Мило ше вић

Томислав Јанковић, Бранко Ружић, Бранислав Недимовић и Владимир Санадер
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ: УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О БУЏЕТУ ЗА ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ

Реа ли за ци ја буџе та 70 про це на та

На 19. сед ни ци СО 
Рума, која је одр жа на 
13. новем бра, одбор

ни ци су усво ји ли изве штај о 
реа ли за ци ји буџе та за девет 
месе ци теку ће годи не, који 
је под не ла Биља на Дамља
но вић, шефи ца Оде ље ња 
за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду.

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

– Укуп но оства ре ни при хо
ди и при ма ња са пре не тим и 
неу тро ше ним сред стви ма за 
девет месе ци изно се ско ро 
1,55 мили јар ди дина ра, што 
зна чи да је буџет оства рен 
са 68,85 про це на та. Исто
вре ме но, рас хо ди и изда ци 
су дости гли 1,3 мили јар де 
дина ра што је реа ли за ци ја 
од 59,21 про це нат. Нај ве ћи 
про це нат извр ше ња има ју 
посло ви ста но ва ња и зајед
ни це, соци јал на зашти та, 
рекре а ци ја, спо рт, кул ту ра 
и вере, здрав ство и обра зо
ва ње. Код капи тал них про је
ка та, нај ве ћи про це нат извр
ше ња има ју поста вља ње 
мул ти функ ци о нал не под ло
ге у Спорт ској хали, моби ли
ја ри у Поле тар цу, сана ци ја 
сао бра ћај ни це у Буђа нов ци
ма, јав на расве та на Рум ској 
петљи. Тран сфе ри од дру гих 
нивоа вла сти су при мље

ни у изно су од 432 мили о на 
дина ра – иста кла је Биља на 
Дамља но вић и дода ла, да 
у овом пери о ду кре дит ног 
заду же ња није било.

Пред сед ник Општи не, 
Сла ђан Ман чић је изра зио 
задо вољ ство реа ли зо ва ним 
буџе том, под се тив ши да је 
буџет када су напред ња
ци дошли на власт, на кра ју 
2013. годи не, био 970 мили
о на дина ра, било је 500 
мили о на дуга, од тога 200 
мили о на кре дит ног заду же
ња. 

– Сада има мо реа ли за
ци ју од око 1,55 мили јар ди 
дина ра, упо сли ли смо око 
5.000 људи, у рум ску општи
ну смо при ву кли 200 мили о
на евра инве сти ци ја, а само 
за девет месе ци се сли ло и 
око 500 мили о на дина ра као 

тран сфе ри са виших нивоа 
вла сти. Ово је један реа
лан буџет и на кра ју годи не 
оства ри ће мо при хо де сигур
но од пре ко две мили јар де 
дина ра, што се ника да није 
дого ди ло. Тру ди мо се да 
рав но мер но раз ви ја мо град 
и села, једи ни у Срби ји има
мо пот пу но бес пла тан вртић 
за сву децу, а обез бе ди ли 
смо и упис још 200 мали ша
на у новим објек ти ма врти ћа. 
Све сво је оба ве зе извр ша
ва мо редов но, дома ћин ски 
се одно си мо пре ма буџе ту и 
ште ди мо на свим ниво и ма и 
пози ци ја ма, што се све види 
и по овим изу зет ним резул
та ти ма. Овај успех је и доказ 
нашег доброг и одго вор ног 
рада, а као резул тат тога, 
Рума поста је лидер у Сре му 
– иста као је Сла ђан Ман чић. 

На овој скуп штин ској сед
ни ци је донет и тре ћи реба
ланс општин ског буџе та.

– У овом слу ча ју при хо ди 
и рас хо ди се ускла ђу ју на 
вишем нивоу и то у изно су 
од око 4,4 мили о на дина ра. 
При хо ди и рас хо ди из додат
них изво ра се ускла ђу ју на 
нижем нивоу у изно су од око 
9,6 мили о на дина ра. Раз
лог за реба ланс је доби ја ње 
сагла сно сти Мини стар ства 
финан си ја на осно ву којих 
се дозво ље на маса сред ста
ва за пла те може уве ћа ти за 
укуп но 7,3 мили о на дина ра, 
одно сно да се могу пла ни ра
ти укуп на сред ства за пла
те у изно су 336,4 мили о на 
дина ра. Увећaње масе сред
ста ва за пла те одно си се на 
испла ту пла та запо сле них у 
Поле тар цу, који је отво рио 

Сада има мо
реа ли за ци ју од

око 1,55 мили јар ди 
дина ра, упо сли ли

смо око 5.000 људи,
у рум ску општи ну
смо при ву кли 200 

мили о на евра
инве сти ци ја, а само 

за девет месе ци 
се сли ло и око 500 

мили о на дина ра као 
тран сфе ри са виших 

нивоа вла сти, иста као 
је Сла ђан Ман чић

С обзи ром да се иде у сусрет Дану 
општи не и сла ви гра да, одбор ни ци су доне
ли и одлу ку о доде ли јав них при зна ња и 
награ да које су, по први пут, уста но вље не 
про шле годи не. 
Румскаповеља се у овој годи ни 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 који је, број ним згра да ма које је 
сагра дио, а и даље гра ди, бит но и пози тив
но ути цао на изглед гра да.

Захвал ни ца Општи не Рума и нов ча на 
наградa од 30.000 дина ра, због допри но са 
раз во ју и афи р ма ци ји рум ске општи не 
доде љу је се Бошку Пеј ки ћу, тре не ру Атлет

ског клу ба Рума, који деце ни ја ма без ика
кве нов ча не надок на де тре ни ра рум ске 
атле ти ча ре. 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. Ово пред у зе ће има 
250 запо сле них, а чак 200 су жене, уз наја
ву да има пла но ва за даље шире ње и ново 
запо шља ва ње. Нај зна чај ни ја награ да, 
Кључграда и при зна ње поча сног гра ђа ни
на Руме ове годи не неће бити доде ље на.

Јавна признања и награде

Биља на Дамља но вић:
Успе шна реа ли за ци ја буџе та

Сла ђан Ман чић:
Рекор дан буџет
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нових седам вас пит них гру
па у објек ту у Путин ци ма и 
адап ти ра ним про сто ри ја
ма које је рани је кори сти
ла Дирек ци ја за изград њу. 
Од новем бра ће се офор
ми ти и три нове вас пит не 
гру пе у Пла ти че ву – поја
сни ла је Биља на Дамља
но вић, шефи ца Оде ље ња 
за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду.

Пово дом ове тач ке, Сла
ђан Ман чић је ука зао да је 
запо сле но нових 30 рад ни ка 
у Поле тар цу, сле ди наред не 
годи не и дру га фаза врти ћа 
Коц ки ца у гра ду и када се 
то завр ши неће бити листе 
чека ња, уз циљ да се сва 
деца могу упи са ти у вртић.

– Нај ве ће опте ре ће ње, у 
сми слу пла та на општин
ски буџет су упра во пла те 
у Поле тар цу и оне месеч но 
опте ре ћу ју буџет са 15 мили
о на дина ра. Са тим нема мо 
про бле ма, само кажем да 
сам поно сан на ула га ња 
у врти ће, пого то во на оне 
отво ре не у сели ма. Увек 
ћемо наћи потреб на сред
ства за децу, јер ако нема 
деце неће бити ни нас – 
иста као је пред сед ник Сла
ђан Ман чић.

Сла ђан Ман чић је упо знао 
одбор ни ке и са про гра мом 
обе ле жа ва ња Дана општи
не, који ће поче ти у 9 часо ва 
пола га њем вена ца на спо
ме ник др Жар ку Мила ди но
ви ћу испред Поште, потом 
сле ди литур ги ја и осве ће ње 
капе ле и чесме посве ће
не Све том кра љу Сте фа ну 
Дечан ском у дво ри шту Грч
ке цркве, отва ра ње Глав не 
ули це је у 12 часо ва, а све
ча на сед ни ца сат касни је. У 
21 час ће, не само Румља не, 
сво јим кон цер том раз ве се

ли ти Цеца, као поклон фир
ма ма, које има ју сво је пого
не у рум ској општи ни.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је иста као 
да изве штај о реа ли за ци ји 
општин ског буџе та ука зу је 
да је локал на само у пра ва на 
добром путу и да је ово нај
ам би ци о зни ји буџет у про те
клој деце ни ји. 

– Буџет је добро и раци
о нал но пла ни ран, а води
ли смо стро го рачу на и о 
финан сиј ској дисци пли ни. 
Током ове годи не смо успе
ли да реа ли зу је мо зна чај не 
раз вој не инве сти ци је, одно
сно све оно што смо пла
ни ра ли ћемо и оства ри ти. 
Ово је рекорд но оства ре ње 
буџе та, а што се тиче реба
лан са, он је дик ти ран потре
бом за пове ћа њем бро ја 
запо сле них у Поле тар цу и 
то је наше важно достиг ну
ће у овој годи ни, бес пла тан 
вртић и места за ско ро сву 
нашу децу – ука зао је Сте
ван Кова че вић.

Овој сед ни ци су при су
ство ва ла и три одбор ни ка 
Срп ске ради кал не стран
ке, од којих су два гла са ла 
про тив свих тача ка днев ног 
реда.

Јеле на Делић, која је и 
покра јин ска посла ни ца, 
иста кла је да она не може 
да гла са про тив, јер се ради 
о важним тач ка ма које су 
веза не за вртић, изград
њу путе ва, запо шља ва ње и 
докле год је тако она ће гла
са ти за.

На овој сед ни ци су поно во 
име но ва не Мир ја на Вуја си
но вић, на место в. д.  дирек
то ра Тури стич ке орга ни за ци
је и Бра ни сла ва Коње вић, на 
место в. д. дирек то ра Зави
чај ног музе ја Рума. С. Џ.

На овој сед ни ци су усво је
не и одлу ке о изра ди пла на 
детаљ не регу ла ци је за 
општин ске путе ве Кле нак
Гра бов ци и Добрин циДоњи 
Петров ци. 

Сла ђан Ман чић је иста као 
да је ово први корак на 
осно ву којег се раде про јек
ти, који ма може да се кон ку
ри ше за сред ства са виших 
нивоа вла сти с обзи ром да 
је реч о зна чај ним финан сиј
ским сред стви ма за изград
њу ова два поме ну та пута.

 – Пут Доњи Петров ци
Добрин ци је дуго го ди шња 

жеља мешта на Доњих 
Петро ва ца, који би на овај 
начин отво ри ли сво је село 
пре ма Добрин ци ма, Пећин
ци ма и аутопуту. Иста ситу
а ци ја је и са Гра бов ци ма, 
који су уз Доње Петров це 
једи но село у нашој општи
ни у које се може ући и иза
ћи само из јед ног прав ца, 
дакле ауто бус и даље окре
ће у та два села. Пове зи ва
њем Гра бо ва ца са Клен ком, 
обез бе ђу је се при лаз маги
страл ном путу М21 и Шап
цу – поја снио је Сла ђан 
Ман чић.

Путеви

ДОМ ЗДРА ВЉА

Свет ски дан 
бор бе про тив 
дија бе те са
Запо сле ни у рум ском Дому 

здра вља су се укљу чи ли 
у обе ле жа ва ње Свет ског 

дана бор бе про тив дија бе те са, 
14. новем бра.

Тог дана лека ри и меди цин
ске сестре су у про сто ри ја ма 
Четвр те месне зајед ни це у 
гра ду, људи ма који су дошли, 
мери ли ниво шеће ра и холе
сте ро ла из капи лар не крви, 
мери ли крв ни при ти сак, гово
ри ли им о ризи ци ма за раз вој 
дија бе та. 

Др Борис Бран ко вић исти че 
да је шећер на болест попри
ми ла пан де миј ски карак тер и 
да у све ту, пре ма пода ци ма 
Свет ска здрав стве не орга ни за
ци је, болу је пре ко 425 мили о на 
људи од ове боле сти, а у Срби
ји пре ко 710.000 лица.

– Ми данас ради мо пре вен
тив не пре гле де за гра ђа не са 
који ма ради мо упит ник о про
це ни ризи ка за наста нак ове 
боле сти са фак то ри ма на које 
може мо ути ца ти. Тако ђе, они 
који су већ обо ле ли од ове 
боле сти, могу да ура де кон
трол ни пре глед. Мора мо ука
за ти да је и све више мла дих, 
који болу ју од шећер не боле
сти, тако да би и они тре ба ло 
да дођу на ове пре гле де, мада 
ста ри ји људи има ју више вре
ме на, а мла ђи су сва ка ко на 
послу. Међу тим, саве ту јем да 
они иско ри сте при ли ку када 
ова кве пре гле де орга ни зу је
мо по пред у зе ћи ма, а могу 
да дођу и у наш Пре вен тив ни 
цен тар. Румља ни бри ну о свом 
здра вљу и увек има мо доста 
људи на овим нашим актив но
сти ма – рекао је за наше нови
не др Борис Бран ко вић. 

Он је апе ло вао и на гра ђа не 

који доби ју пози ве за бес плат
не пре вен тив не пре гле де, да 
оба ве зну дођу у Дом здра вља 
и ура де их.

Један од оних који су били 
на овом пре вен тив ном пре гле
ду је и Ђор ђо Сте фа но вић. 

– Имам апа ра те за мере ње 
при ти ска и шеће ра, али је ово 
ипак пре глед који раде лека ри 
и зато ја увек иско ри стим при
ли ку да дођем. Водим рачу на 
о свом здра вљу и тако ће бити 
и даље – рекао нам је овај 
добро др же ћи сугра ђа нин од 
82 годи не.

Пре вен тив не актив но сти су 
реа ли зо ва ли Цен тар за пре
вен ци ју и Слу жба поли ва лент
не патро на же. 

Тако ђе, 15. новем бра су ове 
актив но сти реа ли зо ва не у апо
те ка ма Дома здра вља, а лека
ри ма су се при дру жи ли и фар
ма це у ти који у њима раде. 

Циљ ове акци је је дава ње 
допри но са пре вен ци ји и одла
га њу поја ве дија бе те са типа 
2, као и откри ва ње паци је
на та који су у ста њу пови ше
ног ризи ка за раз вој шећер не 
боле сти. С. Џ.

Пре вен тив ни пре гле ди у Четвр тој МЗ

Ђор ђо Сте фа но вић
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Порез на имо ви ну непро ме њен
Одлу ка о утвр ђи ва њу 

про сеч них цена ква
драт ног метра непо

крет но сти за утвр ђи ва ње 
поре за на имо ви ну за 2019. 
годи ну на тери то ри ји рум
ске општи не, усво је на је на 
сед ни ци Општин ског већа 
која је одр жа на 16. новем
бра. Обра зло же ње је под
не ла шефи ца Оде ље ња за 
локал не јав не при хо де 
Миле ва Кова че вић, а оно 
што ће сва ка ко обра до ва ти 
све поре ске обве зни ке је да 
ће цене оста ти непро ме ње
не, дакле исте као и ове 
годи не.

 – То зна чи да неће бити 
корек ци је цена ни за јед ну 
гру пу непо крет но сти, зна чи 
цена оста је иста по метру 
ква драт ном за сва ку гру пу 
непо крет но сти и за 2019. 
годи ну. Тач ни је, то зна чи 
чак и неку корек ци ју сма ње
ња за непо крет но сти које 
нема ју мак си мал ну амор ти

за ци ју, нарав но за физич ка 
лица. Посто ја ла је могућ
ност за корек ци ју цена код 
про ме та гра ђе вин ског и 
пољо при вред ног земљи
шта, али сма тра ли смо да 
је боље не ићи на корек ци
ју, већ на шире ње базе 
пода та ка. Заи ста смо доста 
ради ли и ове годи не на 
тере ну и то је дало резул та
те – ука за ла је Миле ва 
Кова че вић.

Она је инфор ми са ла да, 
пре ма пода ци ма које су 
сачи ни ли закључ но са 15. 
новем бром ове годи не, у 
одно су на исти пери од 
лане, напла та је већа за 
нешто пре ко 43 мили о на 
дина ра. 

– Гово рим у апсо лут ном 
изно су, јер пода ци у про
цен ти ма могу да зава ра ју. 
Ово је врло зна ча јан пода
так с обзи ром да је за целу 
про шлу годи ну било око 
280 мили о на, а да је за ову 

пла ни ран при ход од око 
300 мили о на дина ра од 
поре за на имо ви ну. Прет по
ста вља мо да ће се до те 
цифре и доћи пошто је сада 
у току напла та четвр те рате 
поре за. Мере које пред у зи
ма мо после исте ка рока за 
упла ту четвр тог квар та ла су 

при нуд не напла те и опо ме
не. Зна ча јан допри нос је 
наш рад на тере ну, рад по 
реше њи ма о оза ко ње њу, по 
пода ци ма које смо доби ја
ли за објек те који нису били 
обу хва ће ни поре зом на 
имо ви ну у нашој бази пода
та ка. Овај посао је јако 
битан и ту види мо про стор 
за већу напла ту и пра вед
ни ји однос пре ма свим 
поре ским обве зни ци ма – 
рекла је пово дом ове тач ке 
Миле ва Кова че вић.

На овој сед ни ци усво јен 
је и пра вил ник о изме на ма 
пра вил ни ка о уну тра шњем 
уре ђе њу и систе ма ти за ци ји 
рад них места у Општин ској 
упра ви и Општин ском пра
во бра ни ла штву, а сушти на 
изме на се сво ди на бри са
ње оних рад них места која 
нису попу ње на, како би се 
ускла ди ло са реал ним 
кадров ским ста њем.

Донет је и закљу чак о 

Миле ва Кова че вић

ДАНИ НАТА ЛИ ЈЕ БЕР ЊИ КО ВЕ 

Фуд бал ски тур нир
У окви ру 3. Дана мило

срд не сестре Ната ли је 
Бер њи ко ве, одр жан је 

у рум ској Хали спор то ва и 
тре ћи тур нир у малом фуд
ба лу „Др Жар ко Мила ди но
вић“. 

Реч је о хума ни тар ном 
тур ни ру, који је тра јао од 13. 
до 15. новем бра уз уче шће 
15 рум ских еки па, а оства
рен при ход је наме њен 
УПВО Поле та рац.

 Тур нир је све ча но отво
рен држав ном хим ном, коју 
је отпе ва ла Ната ли ја Ђука
но вић. По речи ма Сре те на 
Лаза ре ви ћа, архи је реј ског 
наме сни ка рум ског, сами 
спорт ски резул та ти су у дру
гом пла ну, а циљ је него ва
ње духа зајед ни штва, као и 
бри ге о бли жњи ма и зајед
ни ци. Он је додао да су 
при ку пље на сред ства наме
ње на Поле тар цу, иако је то 
јед на од нај бо љих уста но ва 
у Срби ји.

 – Овим жели мо сим бо
лич но да дамо подр шку 
одлу ци Руме да вртић буде 
бес пла тан за сву децу. 
Дакле, жели мо као шира 

зајед ни ца да се укљу чи мо 
и подр жи мо ту мудру одлу
ку, пого то во у вре ме када 
посто је вели ки про бле ми са 
ната ли те том. При ку пље на 
сред ства ће бити наме ње на 
за још бољи и ква ли тет ни ји 
садр жај у овој пред школ ској 
уста но ви. Тиме пока зу је мо и 
однос пре ма нашим наслед
ни ци ма и ука зу је мо част 

нашим пре ци ма – рекао је 
на отва ра њу тур ни ра, Сре
тен Лаза ре вић.

После три так ми чар ска 
дана, тур нир у малом фуд
ба лу је окон чан доде лом 
награ да нај бо љи ма, а то су 
биле кар те за фуд бал ски 
меч репре зен та ци ја Срби
је и Црне Горе. Побед ник 
ово го ди шњег тур ни ра „Др 

Жар ко Мила ди но вић“ је еки
па Општи не Рума, дру га је 
Поли циј ска ста ни ца Рума, а 
тре ћа еки па Гим на зи је „Сте
ван Пузић“.

У ову мани фе ста ци ју се 
укљу чио и Поле та рац, чији 
су мали ша ни и вас пи та
чи при ре ди ли пред ста ву за 
сво је дру га ре, вас пи та че и 
роди те ље, у пре пу ној вели

Уче сни ци тур ни ра
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ОМШ „ТЕО ДОР ТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ“

Пове ћа ње енер гет ске
ефи ка сно сти згра де

Радо ви на згра ди Музич
ке шко ле „Тео дор Тоша 
Андре је вић“ у Руми, 

запо че ли су 15. новем бра, а 
одно се се на заме ну сто ла
ри је и изо ла ци ју зидо ва. 

С обзи ром на изра же ну 
потре бу сма ње ња потро
шње енер ги је у јав ним 
објек ти ма, Реги о нал на раз
вој на аген ци ја Срем, у 
сарад њи са срем ским 
општи на ма, реа ли зу је про
је кат Успо ста вља ње реги о
нал ног систе ма подр шке 
раз во ју енер гет ске ефи ка
сно сти кори шће ња обно
вљи вих изво ра енер ги је у 

Сре му. Про је кат финан си ра 
Kанцеларија за раз вој и 
сарад њу (СДЦ) из Швај цар
ске, у изно су од 160.000 
швај цар ских фра на ка.

У окви ру про јек та, у току 
греј не сезо не 2017/18 спро
ве де но је 30 енер гет ских 
пре гле да јав них згра да на 
тери то ри ји Сре ма. 

Циљ ових енер гет ских 
пре гле да је да се при ку пља
њем и обра дом низа пода
та ка, базе пода та ка о гра ђе
вин ским карак те ри сти ка ма 
згра де у сми слу топлот не 
зашти те, као и енер гет ским 
карак те ри сти ка ма разних 

систе ма потро шње енер ги је 
и воде, доби је што бољи 
увид у посто је ће енер гет ско 
ста ње згра де, након чега се 
пред ла жу мере уна пре ђе ња 
њене енер гет ске ефи ка сно
сти. 

– Јед на од 30 уста но ва у 
Сре му, на којој су спро ве де
на мере ња и ана ли за потро
шње, била је и ОМШ „Тео
дор Тоша Андре је вић“. Ова 
шко ла је систе мом ран ги ра
ња иза бра на да буде пилот
обје кат у Сре му, у сми слу 
спро ве де них мера енер гет
ске сана ци је и да по извр
ше ној сана ци ји, одно сно, 
заме ном про зо ра и спо ља
шњом изо ла ци јом зидо ва, 
доби је енер гет ски пасош 
као доказ сте пе на енер гет
ске ефи ка сно сти – каже 
дирек тор ка шко ле Весна 
Гулан.

Након енер гет ског пре гле
да шко ле, који је вршен 
савре ме ном опре мом, ура
ђе на је тех нич ка доку мен та
ци ја за енер гет ску сана ци ју 
објек та.

Оде ље ње за урба ни зам 
Општин ске упра ве Рума је 
дало сагла сност и дозво лу 
за изво ђе ње радо ва. На 
тен де ру је за изво ђа ча 
радо ва ода бра на фир ма 
Марко градња из Руме. 
Вред ност поме ну тих радо ва 
је 2.900.000 дина ра.

С. Џ.

Радо ви на згра ди Музич ке шко ле

Радо ви на заме ни сто ла ри је

усту па њу на упра вља ње и 
одр жа ва ње елек тро е нер
гет ских обје ка та Елек тро ди
стри бу ци ји Рума, а ради се 
о тра фо ста ни ци, која се 
гра ди за потре бе пре чи ста
ча код фир ме Хачинсон.

Чла но ви Општин ског 
већа су дали и сагла сност 
на одлу ку Над зор ног одбо
ра ЈП Водо вод о изме на ма 
про гра ма посло ва ња овог 
јав ног пред у зе ћа. Дирек тор 
Сло бо дан Ста нић је обра
зло жио да су Вла да Срби је 
и репре зен та тив ни син ди
ка ти у кому нал ној делат но
сти, закљу чи ли анекс 
посеб ног колек тив ног уго
во ра о испла ти соли дар не 
помо ћи, ако за то посто је 
обез бе ђе на финан сиј ска 
сред ства. Над зор ни одбор 
је донео одлу ку да се за 
138 запо сле них испла ти 
соли дар на помоћ од 20.900 
дина ра.

Три фуд бал ска клу ба: 
Јединство из Кра ље ва ца, 
Сремац из Добри на ца и 
Слога из Вог ња, доби ли су 
по 50.000 дина ра за завр
ше так сезо не.

С. Џ.

кој дво ра ни Кул тур ног цен
тра.

– Деца из при прем них 
пред школ ских гру па са села 
и гра да, при пре ми ла су кра
ћи про грам на тему дру
гар ства, а биће отво ре на 
и изло жба на исту тему, у 
Спорт ском цен тру. Укљу че
но је 17 при прем них гру па и 
обу хва ће на су сва деца која 
сле де ће годи не кре ћу у први 
раз ред – рекао је дирек тор 
Радо слав Машић.

Сре тен Лаза ре вић, архи
је реј ски наме сник рум ски, 
иста као је да ће на овој 
бини по први пут бити деца 
из рум ске општи не, пого то
во она из села који први пут 
ста ју на даске вели ке позор
ни це.

– Подр жа ће мо их јер тре
пе ре њихо ва срца, а ти треп
та ји биће радост и за наша 
срца – рекао је Лаза ре вић.

О зна ча ју др Жар ка Мила
ди но ви ћа у при са је ди ње њу 
Сре ма Кра ље ви ни Срби ји, 
гово ри ла је 18. новем бра у 
Кул тур ном цен тру, исто ри
чар ка Алек сан дра Ћирић.

Већ сутра дан, у Зави чај
ном музе ју Рума је одр жа но 
пре да ва ње и пред ста вља
ње књи ге др Мила на Мици
ћа Американци – српски 
добровољци из САД 1914-
1918.године. С. Џ.
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РОТА РИ КЛУБ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дона ци ја митро вач ком
поро ди ли шту
Пред сед ник Рота ри клу

ба Срем ска Митро ви
ца, Ненад Мила ши но

вић, посе тио је 13. новем бра 
митро вач ку Општу бол ни цу 
и дирек то ру др Жив ку Врце
љу зва нич но уру чио дона
ци ју наме ње ну за уре ђе ње 
поро ди ли шта. Сред ства у 
изно су од 250.000 дина ра 
при ку пље на су на дона
тор ској вече ри орга ни зо ва
ној кра јем окто бра у хоте лу 
Срем, а све под сло га ном 
Искажимо љубав према
првимтренуцима беба, на
радостњиховихмајки. 

– Још јед на у низу акци
ја Рота ри клу ба Срем ска 
Митро ви ца, којом се може
мо поно си ти, је завр ше на. 
Ура ди ли смо јед ну лепу 
ствар за митро вач ко поро
ди ли ште. Орга ни зо ва ли смо 
дона тор ско вече, којем су се 
ода зва ли наши рота ри јан
ци, гра ђа ни Срем ске Митро
ви ца и Шида. Ску пи ли смо 
250.000 дина ра које са задо
вољ ством уру чу је мо дирек
то ру срем ско ми тро вач ке 
Бол ни це др Жив ку Врце љу, 
са жељом да помог не мо 

кад год то буде потреб но у 
будућ но сти – рекао је Ненад 
Мила ши но вић, наја вив ши 
Срем ски сви њо кољ на Заса
ви ци, чији при ход ће бити 
наме њен деци без роди
тељ ског ста ра ња. 

Дирек тор Опште бол ни це 
у Срем ској Митро ви ци др 
Жив ко Врцељ овом при ли
ком је изра зио захвал ност 
Рота ри клу бу, као и задо
вољ ство дона ци јом која ће 

бити наме ње на кре че њу 
митр о вач ког поро ди ли шта. 

– Кре чи се изме ђу три и 
чети ри хиља де ква дра та. 
То је од вели ког зна ча ја за 
нор мал но функ ци о ни са
ње и одр жа ва ње хиги је не у 
поро ди ли шту, како би наше 
бебе биле здра ви је и да би 
било леп ше и њима и њихо
вим мај ка ма – изја вио је др 
Жив ко Врцељ и додао да 
је Рота ри клуб митро вач кој 

Бол ни ци већ дони рао боле
снич ке кре ве те. 

Зва нич ној доде ли дона
ци је при су ство ва ли су и 
начел ник Слу жбе гине ко ло
ги је и аку шер ства др Слав
ко Арба нас, као и шефи ца 
Оде ље ња аку шер ства др 
Оли ве ра Мила ди но вић, 
који су са др Жив ком Врце
љом Рота ри клу бу уру чи ли 
захвал ни цу.

Н. Мило ше вић

Захвал ни ца Рота ри клу бу 

ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Лекар ска сла ва
Срп ска пра во слав на црква и вер

ни ци, 14. новем бра сла ве  пра
зник  Вра че ви – Све ти Козма и 

Дамјан, којег мно ге здрав стве не уста
но ве и лека ри про сла вља ју као 
заштит ни ке сво је про фе си је. Пре ма 
пре да њу, све ти те љи су пома га ли и 
лечи ли људе, не тражећи заузврат
ништарадидобиткаи богаћења,већ
Бога ради, те су у наро ду позна ти и 
као све ти бесре бре ни ци.

У орга ни за ци ји срем ско ми тро вач ке 
подру жни це Срп ског лекар ског дру
штваДру штва лека ра Вој во ди не, у 
капе ли Све тог Козме и Дамја на у кру гу 
Опште бол ни це, обе ле же на је лекар
ска сла ва чита њем моли тве, осве ће
њем и реза њем слав ског кола ча. 
Обред су слу жи ли духов ни ци про то је
ре јиста вро фо ри Пан те ли ја Павло вић 
и Гво зден Арам ба шић и про то на ме
сник Љубо мир Вола ре вић. 

Том при ли ком, лека ри ма здрав стве
них уста но ва, у дану који сла ви њихо
ву про фе си ју, поже ле ли су да божан

ским даром, зна њем и моћи ма лече 
људе, а сва ком лека ру добро здра
вље, јер раде ћи овај частан посао, 
доно се спас у лече њу и изле че њу 
људи. Овом све ча ном чину, поред 
дирек то ра Опште бол ни це др Жив ка 
Врце ља, при су ство ва ли су лека ри, 
фар ма це у ти и здрав стве ни рад ни ци 

свих здрав стве них уста но ва из Срем
ске Митро ви це и Шида. Дома ћин сла
ве била је Слу жба педи ја три је Опште 
бол ни це Срем ска Митро ви ца, а начел
ни ца др Љиља на Бан че вић, кум ство је 
пре да ла начел ни ци Интер ни стич ке 
слу жбе митро вач ке бол ни це др Гор да
ни Митић.

Детаљ са про сла ве
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ПРО ЈЕ КАТ ГЛАЦ

Пре зен та ци ја уче ни ка
шко ле архе о ло ги је
Уче ни ци Митро вач ке гим на зи

је, који су током овог лета уче
ство ва ли у шко ли архе о ло ги је, 

као и у архе о ло шким иско па ва њи ма у 
окви ру Про јек та Глац на исто и ме ном 
архе о ло шком нала зи шту, у сре ду, 14. 
новем бра, одр жа ли су пре зен та ци ју 
овог про јек та у сво јој шко ли. Том при
ли ком, при сут ни ма су при бли жи ли зна
чај овог лока ли те та, као и сво ја иску
ства током уче шћа у про јек ту. 

Зора на Ката ра нов ски, коор ди на тор
ка Архе о ло шког про јек та Глац, изја ви
ла је да про је кат ове годи не први пут 
уче ству је у Новем бар ским дани ма. 

– Орга ни зо ва на је пре зен та ци ја ђака 
који су уче ство ва ли у обра зов ног про
гра ма који је био орга ни зо ван током 
овог лета. Про грам је орга ни зо ван како 
би ђаци боље упо зна ли исто ри ју свог 
гра да и њего во кул тур но насле ђе, а ми 
смо желе ли да им пру жи мо при ли ку да 
уче о томе кроз архе о ло ги ју, на тере ну, 
да виде како изгле да један дан архе о
ло шких иско па ва ња. Осим тога, ђаци 
су били у при ли ци да нау че нешто 
више о рим ској тра ди ци ји, кова њу нов
ца, али и да уче латин ски – изја ви ла је 
Зора на Ката ра нов ски. 

Мату рант ки ња Митр о вач ке гим на зи
је и јед на од уче сни ца обра зов ног про
гра ма, Андреа Дара ба шић, изја ви ла је 

да је овај про грам за заин те ре со ва не 
уче ни ке био од вели ке кори сти. 

– Пре зен то ва ли смо оно што смо 
нау чи ли на обра зов ном про гра му. Наш 
једи ни зада так тамо је био да нау чи
мо нешто и да се заба ви мо. Међу тим, 
ништа од тога нисмо мора ли и све смо 
ради ли због тога што нам се допа ло. 
Било је мно го дру га чи је од кла сич ног 
обра зо ва ња. Ради ли смо кроз прак су. 

Тако ђе, нау чи ли смо да мно го више 
цени мо свој град и исто ри ју коју има мо 
– рекла је Андреа Дара ба шић. 

Поред пре зен та ци је Про јек та Глац, 
Срем ска Митро ви ца је од 19. до 23. 
новем бра и дома ћин 15. Фести ва лу 
архе о ло шког фил ма, а про јек ци је ће 
бити одр жа ва не у малој сали Музе ја 
Сре ма, од 17 часо ва.

Н. Мило ше вић

Пре зен та ци ја Про јек та Глац

УСТА НО ВА ЗА НЕГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ СРЕМ

Сун ча на јесен живо та
Уста но ва за него ва ње кул ту ре 

Срем и Удру же ње жена Сирмиум
- треће доба су четвр ту годи ну 

заре дом у Позо ри шту „Добри ца Милу
ти но вић“ у Срем ској Митро ви ци упри
ли чи ли музич ко поет ско вече под нази
вом Сунчанајесенживота. Про грам  је 
води ла Дра га на Лекић.

Про сла вља ју ћи  јуби леј од десет 

годи на рада први се публи ци пред ста
вио Хор пен зи о не ра. Затим су злат ним 
гла со ви ма насту пи ли Ален Попо вић, 
Бран ка Симић, певач ка гру па Дру штва 
за него ва ње укра јин ске кул ту ре Коло-
мејка, Ста ни сла ва Вор тић, Неве на 
Вла ди са вље вић, уз музич ку прат њу 
Нине Ракић, Огње на Нико ла је ви ћа и 
Хај ру ди на Дур ма но ви ћа. 

Позо ри шном  салом одје ки ва ли су 
зву ци гај де Вељ ка Љушти не, топли 
тоно ви фру ле Раде Ђур ђе вић, а две 
сво је песме покло ни ла је Јасна Арба
нас. Ово го ди шњи про грам затво ри ли 
су нај мла ђи сла ву ји нашег гра да, хор 
Пико ло.

Пред сед ни ца Удру же ња жена Сир-
миум-трећедоба, Јеле на Веса, каже 
да удру же ње тре нут но бро ји 18 чла ни
ца. 

–  Нове чла ни це сла бо дола зе, мисле 
да смо овде ста ри, мато ри и да ништа 
не ради мо. Ове годи не смо има ле 
зајед нич ку изло жбу руч них радо ва за 
децу оме те ну у раз во ју. Ина че, иде мо 
код њих у посе ту, пита мо шта им тре
ба па им поне се мо. Оби ла зи мо и ста
рач ке домо ве, биле смо у Руми, Шап
цу, Новом Саду, Бео гра ду. Пре смо се 
бави ле само соци јал ним актив но сти
ма, оби ла зи ле ста ре поро ди це и боле
сне, сад се бави мо и кул ту ром, спор
том и рекре а ци јом, каже хари зма тич на 
Јеле на, којој су путо ва ња и пла ни на ре
ње међу оми ље ним хоби ји ма.   Т. С. 

Наступ Хора пен зи он ра
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ПРЕДАВАЊЕ У ОШ „ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ“ 

О без бед но сти деце
Поли циј ска упра ва у Срем ској 

Митро ви ци ове јесе ни наста ви ла 
је са еду ка тив ним про гра ми ма 

које одр жа ва у митро вач ким основ ним 
шко ла ма, у окви ру про јек та Осно ви 
без бед но сти деце. Од новем бра ове 
годи не, про је кат се реа ли зу је у свим 
оде ље њи ма првог раз ре да основ них 
шко ла и обу хва та 2.660 уче ни ка са 
под руч ја Поли циј ске упра ве. 

Јед но од поме ну тих пре да ва ња одр
жа но је у поне де љак, 19. новем бра, 
у Основ ној шко ли „Јован Јова но вић 
Змај“, а пре да ва чи су били школ ски 
поли цај ци Поли циј ске упра ве у Срем
ској Митро ви ци. Пре да ва њу су при су
ство ва ли и дирек тор „Зма је ве“ шко ле 
Зоран Ђурић и порт па рол митро вач ке 
Поли циј ске упра ве Жељ ка Аврић. 

– Ово је зајед нич ки про је кат Мини
стар ства уну тра шњих посло ва и Мини
стар ства про све те, нау ке и тех но ло
шког раз во ја. Реа ли за ци ја про јек та је 
поче ла про шле годи не у оде ље њи ма 
четвр тог и шестог раз ре да, а од ове 
школ ске годи не се при ме њу је и у оде

ље њи ма првог раз ре да. Теме које су 
пред ви ђе не за реа ли за ци ју у оде ље
њи ма првог раз ре да су Шта ради поли
ци ја и зајед но про тив наси ља, дру га 
тема је Без бед ност деце у сао бра ћа ју, 
а тре ћа Зашти та од опа сних мате ри ја 
и при род них непо го да. Пре зен та ци је 
и пре да ва ња су и сли ком и реч ју при
ла го ђе ни нај мла ђим пола зни ци ма и 
наши пре да ва чи, поли циј ски слу жбе
ни ци, се тру де да им пре не су инфор
ма ци је о томе шта поли ци ја ради, како 
изгле да, која сред ства кори сти и који 
су њени зада ци. Сушти на ових пре
да ва ња је успо ста вља ње и раз ви ја ње 
пове ре ња деце у поли ци ју – рекла је 
Жељ ка Аврић и дода ла да су доса да
шња иску ства веза на за овај про је кат 
добра и да су деца заин те ре со ва на. 

Дирек тор Основ не шко ле „Јован 
Јова но вић Змај“ Зоран Ђурић овом 
при ли ком је иста као зна чај међу соб
не сарад ње про све те са Поли циј ском 
упра вом, а све у циљу побољ ша ња 
без бед но сти нај мла ђих. 

Н. М.

ОДР ЖА НО КОЛЕК ТИВ НО ВЕН ЧА ЊЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Чети ри пара изго во ри ло Да

Детаљ са пре да ва ња

Четвр то по реду Колек тив но вен
ча ње у Срем ској Митро ви ци, 
одр жа но је у окви ру Новем бар

ских дана у субо ту, 17. новем бра. Ове 
годи не у брач не воде на овај начин су 
упло ви ла све га чети ри пара, али то 

ника ко није био про блем, јер је све ча
ност про те кла у добром рас по ло же
њу и рас ко шно уре ђе ном амби јен ту у 
холу Град ске куће. 

Овај све ча ни чин оба вљен је испред 
чети ри митро вач ка мати ча ра, уз шам

па њац, спек та ку ла ран лајт шоу и 
музи ку дуа Кор де кан та би ле. 

Испред Гра да Срем ска Митро ви
ца, који је орга ни за тор и покро ви тељ 
Колек тив ног вен ча ња, мла ден ци ма је 
сре ћу у зајед нич ком живо ту поже ле ла 

Колек тив но вен ча ње у Град ској кући
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Парт нер ство
је шан са за све
Про је кат Територијалнапартнер-

стваразвојнашансазасве пома
же реа ли за ци ју прва два кора ка у 

спро во ђе њу LEA DER при сту па рурал
ном раз во ју на под руч ју Сре ма, одно
сно изград њу капа ци те та и оку пља ње 
локал них уче сни ка у ЛАГове (Локал
не акци о не гру пе), еду ка ци јом која се 
пости же фил мом и три би на ма. Носи
лац про јек та је Удру же ње филм ских, 
ТВ и радио ства ра ла ца, Срем филм, 
парт нер Удру же ње Зеле ни Заса ви ца, а 
спро во ди се у окви ру про гра ма АЛТЕР 
 актив не локал не тери то ри је за еко
ном ски раз вој рурал них под руч ја, који 
финан си ра Европ ска уни ја. 

Кроз овај про грам еду ко ва ће се ста
нов ни штво рурал ног под руч ја Запад ног 
Сре ма и Север не Мачве, о потре ба ма 
удру жи ва ња ради оства ре ња зајед нич
ких циље ва бази ра них на локал ним 
вред но сти ма.

Тим пово дом, у орга ни за ци ји Аген ци
је за рурал ни раз вој у Срем ској Митро
ви ци, у поне де љак, 19. новем бра, 
одр жа на је кон фе рен ци ја за меди је у 
Сала шу Иса и ло ви.

Пре ма речи ма дирек то ра митро вач
ке Аген ци је за рурал ни раз вој, Петра 
Самар џи ћа, тери то ри јал на парт нер
ства под ра зу ме ва ју мул ти сек тор ски 
при ступ раз во ју рурал ног под руч ја.

– LEA DER при ступ под ра зу ме ва 
моби ли са ње акте ра из сва три сек то
ра, и цивил ног, и при ват ног и јав ног. 
Зато је вео ма важно при пре ми ти се 
за те про це се, када мере веза не за 
њих буду акре ди то ва не, што се оче ку

је наред не годи не. Код нас већ посто ји 
ини ци ја ти ва за фор ми ра ње тери то ри
јал ног парт нер ства на нивоу срем ског 
фру шко гор ја, која под ра зу ме ва моби
ли са ње акте ра из десе так митро вач ких 
села, и неко ли ко њих која при па да ју 
Шиду и Ири гу. И Аген ци ја за рурал ни 
раз вој и Тури стич ка орга ни за ци ја Гра
да ће актив но при сту пи ти изра ди тери
то ри јал ног парт нер ства, уче ство ва ти у 
њего вом упра вља њу, при пре ми стра
те ги је, њеној реа ли за ци ји и тако даље 
– рекао је Петар Самар џић.

Дирек тор ка Тури стич ке орга ни за ци
је Гра да Срем ска Митро ви ца, Све тла
на Сабо, овом при ли ком иста кла је да 
Тури стич ка орга ни за ци ја ради на томе 
да се удру же сви потен ци ја ли овог под
руч ја. 

– Када про мо ви ше мо дести на ци ју, у 
тури стич ки про из вод паку је мо све оно 
што може да се види и дожи ви кроз 
актив но уче шће тури ста, али све се то 
увек завр ши у неком сео ском тури стич
ком дома ћин ству, или кроз дегу ста ци ју 
хра не која је поно во веза на за исто ри ју 
или неко исто риј ско место. Тру ди мо се 
да кроз наше мани фе ста ци је про мо ви
ше мо све оно што чини вред ност ове 
врсте удру жи ва ња малих про из во ђа ча, 
јер сва ко од њих мора да осе ти добро
бит овом врстом про мо ци је – рекла је 
Све тла на Сабо.

На кон фе рен ци ји је при ка зан и кра
так филм Иго ра Чола ка, који ће у 
будућ но сти слу жи ти у свр ху еду ка ци је 
про из во ђа ча, и који нешто детаљ ни је 
гово ри о LEA DER при сту пу.  Н. М.

Петар Самар џић и Све тла на Сабо

заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић. 

– Мени је као посма тра чу било див
но. Дра го ми је да су ови мла ди људи 
у овај свој вели ки чин увр сти ли нас, 
као Град Срем ску Митро ви цу. Ми смо 
увек ту да им помог не мо, да побољ
ша мо усло ве живо та наших гра ђа на, 
а посеб но њих који желе да начи не 
свој први корак и да кре ну у зајед
нич ки живот. Надам се да ће ужи ва ти 
у томе и желим им сву сре ћу и пуно 
љуба ви, пошто ва ња и толе ран ци је – 
рекла је Све тла на Мило ва но вић. 

Брач ни пар Котар лић изра зио је 
задо вољ ство уче шћем у овом чину, 
пре по ру чив ши га свим паро ви ма 
који пла ни ра ју да започ ну зајед нич ки 
живот. 

– Јако ми је лепо. Изне на ди ла сам 
се. Оче ки ва ла сам да ће бити све ча но 
и врло сам задо вољ на орга ни за ци јом 
– иста кла је мла да Суза на Котар лић, 
док је њен иза бра ник Бори слав додао 
да су се на овај корак одлу чи ли јер су 
виде ли да се прет ход них годи на на 
Колек тив но вен ча ње одлу чио вели ки 
број задо вољ них паро ва.

Задо вољ ство нису кри ли ни Вера 
и Воји слав Дамја но вић, који су за 
Колек тив но вен ча ње чули од њего
вих прет ход них уче сни ка. Како кажу, 
нису погре ши ли у одлу ци да уче ству
ју у овом чину. 

Ове годи не брак су, поред ова два 
пара, скло пи ли још и Ната ша и Ђор
ђе Ристић, као и Љиља на и Милан 
Бабић, а за све мла ден це митро вач ка 
локал на само у пра ва обез бе ди ла је и 
поклон – меде ни месец. 

Н. Мило ше вић
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Дру га по реду мани фе ста
ци ја Румскицегер, одр
жа на је 15. новем бра у 

про сто ри ја ма Пољо при вред
не струч не слу жбе у Руми, а 
обу хва та ла је пре да ва ње, 
изло жбу про из во да који су 
доби ли сер ти фи кат и лого 
Румски цегер, као и доде лу 
сер ти фи ка та про из во ђа чи ма.

Ова мани фе ста ци ја је орга
ни зо ва на у окви ру посеб них 
про гра ма

Уса вр ша ва ња струч ног 
зна ња пољо при вред ни ка у 
2018. годи ни, у окви ру про јек
та уна пре ђе ње кон ку рент но
сти пољо при вре де уво ђе њем 
кон цеп та инте грал не про из
вод ње у рум ској општи ни и 
под покро ви тељ ством локал
не само у пра ве. 

Ове годи не је рађе на кон
тро ла про из во да и доби јен је 
31 сер ти фи ко ван про из вод. 
Сан да Кље шта но вић, струч
на сарад ни ца у ПСС Рума 
каже, да не посто ји пра вил
ник за инте грал ниу про из вод
њу, они су ради ли тако да су 
пошто ва ли све прин ци пе ове 
про из вод ње у земља ма окру
же ња, а у зва нич ном делу 
одред бе Зако на о без бед но
сти хра не, Зако на о трго ви ни, 
пра вил ни ка о декла ри са њу, 
као и прин ци пе добре про из
во ђач ке и пре ра ђи вач ке прак
се. 

Све што су про из во ђа чи 
мора ли да пла те у сми слу 
кон тр о ле про из во да, финан
си ра ла је рум ска општи на у 
окви ру овог про јек та. 

Орга ни зо ва не су ради о ни

це циља но по гру па ма, како 
би се про из во ђа чи ма поја
сни ло шта им тре ба да би 
доби ли здрав стве но без бе
дан про из вод. Про из во ди су 
потом посла ти на кон тро ле 
акре ди то ва ним лабо ра то ри
ја ма, тако да су про из во ђа чи 
доби ли сер ти фи ка те који 
важе годи ну дана.

– Сви ови про из во ди су 
здрав стве но без бед ни, они су 
у скла ду са Зако ном о без
бед но сти хра не, дакле нема ју 

тешких мета ла, нема ју пести
ци да и бак те ри о ло шки су 
исправ ни. Сле де ће годи не 
про из во ђа чи ма ћемо допу ни
ти зна ња из обла сти тех но ло
ги је, да би на наред ној мани
фе ста ци ји има ли про из во де 
који су и здрав стве но без бед
ни и ква ли тет ни. Про из во ђа
чи мора ју да испо шту ју ква
ли тет, кон ти ну и тет и коли чи
ну, да у сва ком тре нут ку 
одре ђе ном потро ша чу могу 
да испо ру че тра же ну коли чи

ну ква ли тет ног про из во да. 
Сле де ћи корак је удру жи ва
ње про из во ђа ча – каже за 
наше нови не Сан да Кље шта
но вић.

Она дода је да је основ ни 
циљ про гра ма, пове ћа ње 
кон ку рент но сти и про дук тив
но сти малих газдин ста ва, уз 
очу ва ње локал не разно ли ко
сти, тра ди ци о нал них про из
во да и кухи ње, уво ђе ње инте
грал них прин ци па у про из
вод њу који ука зу ју на бољи 
ква ли тет, обез бе ђу ју додат ну 
вред ност и пошту ју стро га 
пра ви ла савре ме ног тржи
шта.

Мари шка Ман дић је од про
шле годи не, дакле од почет
ка, у овом про јек ту.

 – Ја сам доби ла сер ти фи
кат и лого Румски цегер за 
мој пек мез, кар фи ол, купус, 
бели и црни лук. То су моји 
про из во ди, које Румља ни 
могу да купе на пија ци, на 
мојој тезги, а све је про из ве
де но по про пи си ма – каже 
Мари шка.

Сава Одро вач ки из Риви це 
исти че, да му уче шће у овом 
про јек ту пуно зна чи, јер би то 
све морао ина че сам да орга
ни зу је и да сам све носи на 
ана ли зу. 

– Ово је про из вод ња у којој 
се тач но зна који су пре па ра
ти кори шће ни и то по про пи
си ма. Ја про из во дим бело, 
црве но и розе вино и за њих 
сам добио сер ти фи кат – каже 
Сава Одро вач ки из вина ри је 
Одровачки.

 С. Џ.

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА 

Одржан Рум ски цегер

Рум ски цегер

Нашим	суграђанима
честитамо	Дан	општине,
24.	новембар	и	славу	града
Св	Стефан	Дечански

ГЦ	„Срем“	Рума
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Вели ка нам је ово помоћ и сва ка част 
општи ни за овај потез. Ради мо и 
супру га и ја, ми смо из Хрт ко ва ца, а 

мали ће сада овде ићи у вртић. Спа си ли 
су нас, рани је је био са бака ма и стри на
ма, а сада ће у вртић, тре ба му мало да 
се навик не, а затим да се лепо дру жи са 
сво јим вршња ци ма – рекао нам је Дар ко 
Тодо ро вић, чији ће син Мате ја поха ђа ти 
вртић у Пла ти че ву који је све ча но отво рен 
19. новем бра.

То је и нека дуго го ди шња жеља како 
Пла ти че ва ца, тако и жите ља окол них 
села, да се отво ри обје кат Поле тар ца у 
овом селу.

Наи ме, Пла ти че во има доста малих 
и сред њих пред у зе ћа која запо шља ва ју 
вели ки број људи, пого то во жена, посеб
но у сло ве нач кој фир ми Каблес С,а има 
и доста деце за коју није било места у 
врти ћу. 

 – Зато смо и одлу чи ли да и у овом селу 
отво ри мо вртић, пого то во што је то и јед но 
од нај ве ћих и нај ра зви је ни јих села. Пла
ти че ву гра ви ти ра ју и Вито јев ци, Хрт ков ци, 

Никин ци и Кле нак. Поред одлу ке да нам 
услу ге у врти ћу буду пот пу но бес плат не, 
ми смо одлу чи ли и да про ши ри мо сво је 
капа ци те те како би врти ћи били доступ ни 
и сео ској деци. Од прво бит ног капа ци те та 
од око 1.270 деце, које смо има ли у јану
а ру, ми сада има мо упи са них пре ко 1.600 
мали ша на. Наша поли ти ка у овој обла сти 
је да врти ћи буду не само бес плат ни, већ 
и доступ ни сви ма, па и деци чији роди те
љи нису запо сле ни, мада је таквих сва ка
ко све мање, јер ства ра мо стал но усло ве 
за ново запо шља ва ње – рекао је на отва
ра њу, пред сед ник Сла ђан Ман чић.

 Он је под ву као да локал на само у пра ва 
не жели да пра ви раз ли ке међу децом, да 
ли живе у гра ду или селу, додав ши да ће, 
где год се ука же потре ба, бити отво ре ни 
врти ћи, јер су деца наше бла го и будућ
ност. 

– Коли ко сам оба ве штен, овде још има 
про сто ра за упис деце, а ја се надам да 
ће нам убр зо тре ба ти још про сто ра. Када 
смо доно си ли одлу ку о бес плат ном врти
ћу, циљ нам је био да се пот пу но уки ну 

листе чека ња, јер није поен та да је нешто 
бес плат но, а да га нема. Могу још рећи, 
да смо са неких 200 мили о на, наша дава
ња на годи шњем нивоу за пред школ ску 
уста но ву, поди гли на пре ко 300 мили о на 
дина ра и упо сли ли три де сет дво је мла
дих људи, нај ви ше вас пи та ча, а потом и 
помоћ ног осо бља – ука зао је Ман чић.

Радо слав Машић, дирек тор Поле тар ца 
је рекао, да у овом објек ту у Пла ти че ву 
има ју три гру пе, јед ну јасле ну и две мешо
ви те обда ни шне гру пе. 

– До сада је упи са но 74 деце, а пла
ни ра но је 80. Деца су и из окол них села 
Клен ка, Вито је ва ца, Гра бо ва ца, Ники на
ца, а ода тле је и запо сле но осо бље. Ово 
је и реа ли за ци ја пла на, који смо дого во
ри ли са осни ва чем о отва ра њу врти ћа у 
сели ма. Под се ћам, у Путин ци ма има мо 
60 деце, оста је нам да сле де ће годи не 
про ши ру је мо капа ци те те у Коц ки ци у гра
ду, како бисмо обу хва ти ли сву децу. Вред
ност ове инве сти ци је је око пет мили о на 
дина ра – рекао је дирек тор Машић.

С. Џ.

Отво рен нови вртић

Мате ја и Дар ко Тодо ро вићПред сед ник Општине Слађан Ман чић поздра вља мали ша не и роди те ље

ПЛА ТИ ЧЕ ВО
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ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ“

Улагање у здравство
Пред сед ник општи не 

Ста ра Пазо ва Ђор ђе 
Ради но вић уру чио је 

кљу че ве новог сани тет ског 
вози ла Дому здра вља „Др 
Јован Јова но вић Змај“ у Ста
рој Пазо ви. За ове наме не 
локал на само у пра ва издво
ји ла је око чети ри мили о на 
дина ра. Сани тет ска вози ла 
Слу жбе за хит ну меди цин
ску помоћ са сани тет ским 
пре во зом ста ро па зо вач ког 
Дома здра вља годи шње у 
про се ку на точ ко ви ма пре
ђу око 350.000 кило ме та ра. 
Ова пре во зна сред ства се 
кори сте и за пре воз паци
је на та до дија ли зних цен
та ра у Бео гра ду и Срем ској 
Митро ви ци, као и за тран
спорт паци је на та са опште 
меди ци не. Дом здра вља 
„Др Јован Јова но вић Змај“ у 
Ста рој Пазо ви тре нут но рас
по ла же са 10 сани тет ских 
вози ла.  

Ква ли тет ни је лече ње и 
олак шан рад здрав стве них 
рад ни ка омо гу ћен је набав
ком нових апа ра та и опре
ме у Дому здра вља Ста ра 
Пазо ва. На рас по ла га њу су 
три нова дефи бли ра то ра 
и седам ЕКГ апа ра та, нови 
сани тет, спи ро ме тар за оде
ље ње пул мо ло ги је и апа рат 
за елек тротера пи ју за оде

ље ње физи кал не меди ци не 
и реха би ли та ци је, као и нове 
уни фор ме за све запо сле не. 
У Новој Пазо ви извр ше но је 
рено ви ра ње про сто ра Дома 
здра вља, а нај зна чај ни ју 
инве сти ци ју пред ста вља
ју нови про зо ри јер је тиме 
ура ђе на топлот на и звуч на 
изо ла ци ја, те је рад запо
сле ни ма и бора вак паци јен
ти ма сада мно го при јат ни
ји. Радо ве и нове апа ра те 
финан си рао је Дом здра вља 

у сарад њи са општи ном Ста
ра Пазо ва.

У Позо ри шној сали у Ста
рој Пазо ви изве де на је позо
ри шна пред ста ва Покон
ди ре на тиква у изво ђе њу 
чла но ва ново па зо вач ког 
Ама тер ског позо ри шта „Мир
ко Тата ло вић Ћира” која је 
има ла хума ни тар ни карак
тер. Орга ни за тор овог ску па 
био је ста ро па зо вач ки Рота
ри клуб у сарад њи са поме
ну тим позо ри штем, а све у 

циљу да се обез бе де сред
ства за купо ви ну нео п ход них 
меди цин ских апа ра та  инха
ла то ра које кори сти ста ро
па зо вач ки Дом здра вља. 
Ста ро па зо вач ки Рота ри клуб 
посто ји гото во десет годи на, 
а већ деве ту годи ну за редом 
орга ни зу ју ћи хума ни тар не 
актив но сти успе ва ју да обно
ве опре му Дома здра вља 
у овој општи ни и тиме буду 
на услу зу свим гра ђа ни ма у 
локал ној зајед ни ци.

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. 

Ново сани тет ско вози ло

Уво ђе ње град ске водо вод не мре
же у Вој ки сти гло је до четвр те фазе 
изво ђе ња радо ва. Ста нов ни ци који 
су сте кли услов да се при кљу че на 
водо вод ну мре жу су у ули ца ма Кара
ђор ђе ва, Нико ле Фили пи на, Мајур и 
Сеста ра Гру јић, затим Сте ва на Попо
ва и Мило ра да Ђор ђе ви ћа Неше. 
Скла па ње уго во ра о при кључ ку оба
вља се у ЈКП Водо вод и Кана ли за ци

ја у Ста рој Пазо ви. Цена при кључ ка 
је 33.874 дина ра, а може се пла ти
ти у 12 месеч них рата. При кључ ком 
на водо вод ну мре жу мешта ни Вој
ке доби ће исправ ну и ква ли тет ну 
воду, коју до сада нису има ли јер 
су се водом снаб де ва ли из соп стве
них буна ра. Про је кат се финан си ра 
сред стви ма општи не Ста ра Пазо ва и 
Покра јин ске вла де.

ВОЈ КА

Изград ња водо вод а
КРУ ЖНИ ТОК У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Завршетак
до краја године

Радо ви на изград њи кру жног тога у Фру
шко гор ској ули ци у Ста рој Пазо ви у сме
ру ка Инђи ји, због изме шта ња под зем не 
инста ла ци је не изво де се прво бит но пла
ни ра ном дина ми ком, али ће бити завр
ше ни до кра ја годи не, рекли су над ле жни. 
Про блем са под зем ним инста ла ци ја ма, на 
неко вре ме је одло жио сам ток пла ни ра них 
радо ва, али се од посла неће оду ста ти. 
Усло ви Теле ко ма су да њихо ве инста ла ци
је не могу бити зашти ће не, већ се мора ју 
изме сти ти ван тра се гра ди ли шта, рекли 
су из локал не само у пра ве. Радо ви ће пре
ма наја ва ма бити завр ше ни до кра ја годи
не, а ову инве сти ци ју, вред ну 40 мили о на 
дина ра финан си ра локал на само у пра ва 
и Упра ва за капи тал на ула га ња, јед на ким 
уде лом, а неда ле ко од кру жног тока гра де 
се и ста но ви за ром ске поро ди це те ће се 
на овај начин реши ти и фре квент ни ји сао
бра ћај.
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ЧОР ТА НОВ ЦИ: ЗАВР ШЕ НА ОБИ ЛА ЗНИ ЦА

Мешта ни без бед ни ји
Завр ше ни су радо ви на 

изград њи оби ла зни
це око Чор та но ва ца. 

Изград њу сао бра ћај ни це 
дуге 1.200 мета ра ини ци ра
ли су мешта ни овог инђиј ског 
села, јер је са изград њом 
брзе пру ге, тешки терет ни 
сао бра ћај пре тио да угро зи 
без бед ност мешта на. Чор та
нов ча ни су, под се ћа мо, више 
пута апе ло ва ли на над ле
жне да се овај про блем што 
хит ни је реши, те се након 
збо ра дошло до аде кват ног 
реше ња. Реч је о ками о ни ма 

носи во сти 55 тона, а путе ви 
су про јек то ва ни за носи вост 
од седам до 25 тона. Пре ма 
пода ци ма, кроз Чор та нов це 
на сва ких 30 мину та про ђе у 
про се ку од 10 до 15 ками о на, 
те се тај број мери на днев
ном нивоу и више од сто
ти ну. Како је неко ли ко пута 
иста као пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак, у 
наред ном пери о ду зах те ва
ће од изво ђа ча радо ва да се 
пут на инфра струк ту ра вра ти 
у прво бит но ста ње.

М.Ђ.

САСТА НАК СИСТЕ МА 48

Акциј ски попу сти за гасне
и водо вод не при кључ ке
На послед њем састан ку Систе ма 

48 у Инђи ји, одр жа ном у петак 16. 
новем бра, било је речи о зајед

нич кој акци ји коју ће спро ве сти два јав
на пред у зе ћа,Ингас и Водо вод и кана
ли за ци ја. Наи ме, сва ко дома ћин ство 
у Чор та нов ци ма, које се при кљу чи 
на водо вод ну мре жу, доби ће акциј ски 
попуст од 50 одсто на цену при кључ ка 
на гасну мре жу, уз грејс пери од у тра
ја њу од шест месе ци. Тако ђе, како је 
потвр дио пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, то је посеб но обра до ва
ло оне потро ша че који ће иско ри сти ти 
акциј ски пери од, како би при кљу чи ли 
дома ћин ства на гасо вод ну мре жу.

– Акциј ска цена при кљу ча ка доне
ла је бене фи те потро ша чи ма, али и 
нашем Јав ном пред у зе ћу Ингас, које 
је још јед ном пока за ло коли ко је дру
штве но одго вор но – рекао је Гак и 
додао да ће у наред ним дани ма бити 
про ду же на водо вод на мре жа у Чор та
нов ци ма за још 50 при кљу ча ка.

Гак је на послед њем састан ку Систе
ма 48 наја вио, да ће за неко ли ко дана 
поче ти радо ви на изград њи пове зног 
цево во да Инђи јаБешка, као и да се у 
Бешки спро во ди финал на фаза радо
ва на про јек ту фекал не кана ли за ци је, 
која се одно си на изра ду кућ них при
кљу ча ка.

– Вре мен ске при ли ке нам не дозво

ља ва ју да сада ради мо коли ко смо 
пред ви де ли, али ћемо пре зи ми ти и 
наста ви ти на про ле ће сле де ће годи не 
– додао је први човек инђиј ске општи
не, напо ми њу ћи да ће до кра ја теку ће 
годи не кре ну ти реа ли за ци ја исто риј
ског про јек та, који се одно си на асфал
ти ра ње пре ко 70 неас фал ти ра них ули
ца.

– Кре ну ће мо са овим про јек том, али 
због ниских тем пе ра ту ра неће мо сти
ћи да ура ди мо све што смо пла ни ра ли 

до кра ја годи не. Зато смо у дого во ру 
са над ле жни ма из Водо во да, одлу чи ли 
да у ули ца ма које су неас фал ти ра не и 
нема ју изгра ђе ну водо вод ну мре жу, 
то учи ни мо у наред ном пери о ду, када 
кре ну радо ви на асфал ти ра њу тај део 
посла већ има мо завр шен – каже Гак.

 Гак је још јед ном потвр дио да ће 
у ЈКП Кому на лац, уско ро сти ћи још 
нових ками о на и под се тио да је у овој 
годи ни обно вље на меха ни за ци ја, која 
се годи на ма нала зи ла у вео ма лошем 
ста њу.

– Морам под се ти ти да смо про шле 
зиме има ли вели ких про бле ма са 
лошом меха ни за ци јом и да су се при 
првој интер вен ци ји од укуп но чети
ри ками о на, три поква ри ла. Поје ди на 
меха ни за ци ја, под се ћам, дати ра ла 
је из 1975. годи не – каже пред сед ник 
општи не Инђи ја.

М. Ђ.

На послед њем састан ку Систе ма 48 
у Инђи ји, пред сед ник Гак се дота као и 
теме која се тиче про бле ма паса лута
ли ца. Пре ма њего вим речи ма, уско ро 
ће бити успо ста вљен додат ни вид 
сарад ње са Казне нопоправ ним заво

дом у Срем ској Митро ви ци, који има 
реги стро ва ни азил за псе лута ли це.

– Надам се да ћемо успе ти на овај 
начин да скло ни мо вели ки број паса 
лута ли ца са наших ули ца – рекао је 
Гак.

Про блем паса лута ли ца

Саста нак Систе ма 48

На месту где се сада нала зи барица, или како ста нов ни
ци Инђи је зову језерце код Град ског базе на, уско ро ће бити 
фор ми ра на пра ва зеле на оаза. Реч је о лока ци ји која је дуги 
низ годи на била оми ље но место рибо ло ва ца, али се нала
зи ла у вео ма лошем ста њу. Пре ма речи ма пред став ни ка 
локал не само у пра ве, у току су радо ви на испу шта њу воде 
из кори та које изво ди водо при вред но пред у зе ће Галовицау 
сарад њи са Рибо ло вач ким удру же њем Барица из Инђи је. 
Глав ни радо ви на чишће њу, иско па ва њу и поста вља њу 
каме не обло ге, поче ће у јану а ру 2019. годи не. Језе ро се 
нала зи поред Град ског базе на и зајед но са спорт скорекре
а тив ном зоном Леје, ЗОО вртом Коки, чини јед ну цели ну 
која је ће након поме ну тих радо ва бити још леп ша и уре ђе
ни ја. Вред ност ове инве сти ци је је 16 мили о на дина ра, од 
чега општи на уче ству је са 12,5 мили о на дина ра, а оста так 
финан си ра ресор ни покра јин ски секре та ри јат. М. Ђ.

ГРАД СКИ БАЗЕН

Сре ђи ва ње Бари це
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ВИН СКА УЛИ ЦА У ИРИ ГУ

Дан мла дог пор ту ги зе ра

Вина ри ја Мачков подрум, 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 зо ва ли су  15. новем бра у Вин ској 
ули ци 11. по реду Мач ков дан мла дог 
пор ту ги зе ра. 

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 Ири гу.

На почет ку мани фе ста ци је Сава 
Јојић, вла сник Мачковог подрума је 
под се тио да се прет ход них десет годи
на одр жа ва ла у Новом Саду и да му 
је било важно да тамо тра ју бар јед ну 
дека ду, а да се сада вра ћа у Ириг, где 
је и рођен. 

– Заи ста сам захва лан што смо 
доби ли вели ку подр шку од пред сед ни
ка Општи не и њего вих сарад ни ка. Ово 

може бити јед на зна чај на мани фе ста
ци ја, како у тури стич ком, тако и у сми
слу раз во ја вино гра дар ства. Нека да 
је сва ка сељач ка кућа у Ири гу има ла 
бар неки мали вино град, а ја под се
ћам да је још 1926. годи не Ириг имао 
сво ју воћар ско  вино гра дар ску задру
гу. Пор ту ги зер је јед но обич но, сим па
тич но вино, није ску по и наме ње но је 
сви ма који воле непре тен ци о зна вина. 

ИРИГ: ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА У ВЕЛИ КОМ РАТУ

Рат ни днев ник Васе Ешки ће ви ћа
Тач но 58 дана након про бо ја 

Солун ског фрон та, 13. новем бра 
1918. годи не, у Ириг је ушао 9. 

пеша диј ски пук срп ске вој ске и тада 
је ово место осло бо ђен у Првом свет
ском рату. 

У Вели ком рату срп ска вој ска је под
не ла нај ве ћу жртву, а поги ну ло је више 
од 1.200.000 гра ђа на Срби је. Ири жа ни 
су у овом осло бо ди лач ком рату дали 
свој допри нос актив ним уче шћем, као 
добро вољ ци на стра ни Срп ске арми је. 
Општи на Ириг, са сво јих сада шњих 12 
насе ље них места је дала нај ма ње 154 

добро во ља ца, што бора ца, што небо
ра ца, док је сам Ириг дао нај ма ње 54 
срп ска добро вољ ца. Нажа лост, кона
чан број ника да није утвр ђен. 

Сва ка ко нај по зна ти ји од њих је Васа 
Ешки ће вић, ака дем ски сли кар, срп
ски добро во љац и сли кар Прве арми
је који је бора ве ћи на рати шти ма од 
1914. до 1919. годи не пом но ски ци
рао, осли ка вао, фото гра фи сао, али и 
запи си вао све неда ће које су захва ти
ле срп ски народ и срп ску вој ску током 
овог рата.

– Данас, 100 годи на од Васи них 

забе ле шки, Срп ска чита о ни ца по први 
пут пред ста вља његов рат ни днев ник, 
који је издао Музеј Вој во ди не и  Про-
метеј из Новог Сада, а за штам пу 
при пре мио проф. др Сло бо дан Бје ли
ца – рекла је на пред ста вља њу књи
ге у Срп ској чита о ни ци 13. новем бра, 
Вера Нов ко вић, дирек тор ка ове уста
но ве.

О живо ту, мла до сти, сту ди ја ма и 
делу Васе Ешки ће ви ћа, гово ри ла је 
Гор да на Було вић, виши кустос Музе ја 
гра да Новог Сада, која је у сарад њи 
са ири шком Чита о ни цом орга ни зо

Алекс Бермет, мис португизера Дијана Радоичић, Петар Самарџија и Сава Јојић
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ва ла неко ли ко изло жби посве ће них 
овом сли ка ру, а које су има ли при ли ку 
да виде гра ђа ни Новог Сада, Ири га и 
Бео гра да.

У име изда ва ча гово рио је др Дра го 
Њего ван, дирек тор Музе ја Вој во ди не, 
а књи гу ВасаЕшкићевић:Измограт-
ногдневника(1914-1919.) пред ста вио 
је при ре ђи вач, исто ри чар проф. др 
Сло бо дан Бје ли ца. Он је нагла сио да 
је изда ње ове књи ге вели ки допри нос 
исто ри ји Срба, која даје нове дока зе и 
чиње ни це о мно гим зна чај ним лич но
сти ма као што су Краљ Петар, регент 
Алек сан дар, Пашић, Апис... Као и о 
ствар ном ста њу срп ске вој ске, њихо
вим пат ња ма, стра да њи ма и неиз мер
ној љуба ви и жељи да се осло бо ди 
воље на домо ви на, Срби ја.

Б. Јови чић
Пред ста вља ње књи ге у Срп ској чита о ни ци

У живо ту никад није касно вино пити и 
жене љуби ти – рекао је вели ком бро
ју оку пље них Ири жа на и гости ју Сава 
Јојић.

У име ири шке општи не посе ти о це је 
поздра вио Сте ван Кази ми ро вић, пред
сед ник Општи не. Он је иста као да је 
жеља локал не само у пра ве да ожи ве 
Вин ску ули цу, па је тако дого во ре но и 
да се број ним мани фе ста ци ја ма веза
ним за вино и вино гра де, дода и ова 
посве ће на пор ту ги зе ру. 

– Сма тра мо да је ова мани фе ста ци
ја бит на за раз вој нашег тури зма, али 
и кален дар мани фе ста ци ја у општи ни. 
Веза на је за про из вод њу вина, вина ре 
и вино гра да ре и нада мо се да ћемо и 
наред них годи на одр жа ва ти ову, сада 
нашу нај мла ђу мани фе ста ци ју и даље 
је раз ви ја ти. Заи ста, могу да кажем да 
је и ова прва мани фе ста ци ја одр жа на 
код нас, у пот пу но сти успе ла. Раз ми
шља мо и да неку слич ну мани фе ста
ци ју можда орга ни зу је мо 14. фебру а
ра, на Све тог Три фу на који је и сла ва 
наше општи не – рекао је Сте ван Кази
ми ро вић.

За новог вите за пор ту ги зе ра про
гла шен је Петар Самар џи ја, нови нар 

и изу зет ни позна ва лац вина и њего ве 
исто ри је на нашим про сто ри ма. Саша 
Којић, у име Вите зо ва вина је про чи
тао Пове љу вите за пор ту ги зе ра, Алекс 
Бер мет је про гла сио вите за вина, а 

прет ход ни витез, Јован Маљо ко вић, 
наш позна ти џез музи чар, уру чио је 
вите шки плашт новом вите зу пор ту ги
зе ра. 

– Није слу чај но што се први пија ни
ца чове чан ства, ста ри Ноје, опи сан у 
лите ра ту ри као вели ки мудрац, опио 
баш мла дим вином. Мла до вино није 
ништа дру го, до гро жђе затво ре но у 
боци – рекао је Петар Самар џи ја.

Потом је на позор ни ци отво ре но и 
прво буре пор ту ги зе ра из ово го ди шње 
бер бе, а Дија на Радо и чић из Бео гра да 
поне ла је лен ту Мис пор ту ги зе ра.

У окви ру мани фе ста ци је Мач ков 
дан мла дог пор ту ги зе ра, про гла шен 
је и побед ник на кон кур су за нај бо ље 
напи са ну песму о вину, који су зајед но 
рас пи са ли Срп ска чита о ни ца и вина
ри ја Мачковподрум.

Вера Нов ко вић, дирек тор ка Срп ске 
чита о ни це у Ири гу, под се ти ла је да је 
ово осми по реду кон курс, на који је 
при сти гло 108 песа ма од 61 ауто ра. 
Жири је јед но гла сно донео одлу ку  да 
је нај леп ша песма о вину под насло
вом ВртовирајскиисподФрушкегоре 
песни ка Јова на Бун да ла из Бео гра
да, који је и про чи тао сво ју награ ђе ну 
песму.

У кул тур ноумет нич ком про гра му 
су насту пи ли фол клор ни ансам бли из 
Ири га и Врд ни ка, Там бу ра шка бан
да Румске лоле, тан го пле са чи као и 
Романса из Новог Сада.

Реци мо још да је тре ћи четвр так у 
новем бру 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 
се од сада орга ни зу је у Ири гу, која је 
посве ће на мла дом вину пор ту ги зе ру.

Нарав но, током целе мани фе ста ци ја 
посе ти о ци су могли бес плат но да про
ба ју мла ди пор ту ги зер, као и да купе 
кола че и сухо ме сна те про из во де ири
шких про из во ђа ча.

С. Џ.
Добитници награде на литерарном конкурсу са Вером Новковић

Стеван Казимировић
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ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ ОБИ ШАО КОМ ПА НИ ЈУ ТИРА

Сарадња са пећиначким 
пољопривредницима
Ком па ни ја Тира осно ва

на је 2009. годи не, а у 
Шима нов ци ма послу је 

од 2016. годи не. На пре ко 
4.000 ква дра та нала зи се 
савре ме но опре мљен скла
ди шни про стор и управ на 
згра да.

Са радом и пла но ви ма 
ком па ни је Тира, 15. новем
бра се упо знао и пред сед
ник општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић, а пре ма 
речи ма вла сни ка ком па ни је 
Љуба на Попо ви ћа ова фир
ма пла ни ра да про ши ри 
сво је капа ци те те.

– Пре две годи не пре се
ли ли смо се у Шима нов
це, пре све га зато што смо 
доби ли оно што смо тра
жи ли: плац на пре див ном 
месту са свом пра те ћом 
инфра струк ту ром. Изу зет но 
је важно да смо и све дозво
ле доби ли у јед ном врло 
корект ном року, што нам је 
омо гу ћи ло да поч не мо на 
вре ме да гра ди мо објек
те. У року од шест месе ци 
завр ши ли смо град њу и 
поче ли са радом. Тре нут но 
има мо 35 стал но запо сле
них рад ни ка, а пла ни ра мо 
да се про ши ри мо, па ће са 
новим објек том бити потре
бе за новим кадро ви ма – 

рекао је Попо вић.
У окви ру ком па ни је Тира 

посто ји више оде ље ња – 
јед но је за дора ду сиро ви
на, док је у дру гом оде ље
њу увоз сиро ви на из целог 
све та, које се пеку, паку ју 
и пла си ра ју на наше тржи
ште. Међу тим, вели ки део 
сиро ви на ком па ни ја нала зи 
и на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не.

– Сма њи ли смо увоз за 
ско ро 50 одсто, што нам 
доста зна чи. Са про из во
ђа чи ма има мо уго во ре ну 
про из вод њу, а цену одре ђу

је тржи ште и ту не може мо 
пуно да ути че мо. Углав ном 
од про из во ђа ча са тери
то ри је пећи нач ке општи не 
купу је мо сун цо крет, лешник, 
куку руз коки чар, бун дев ску 
голи цу, пше ни цу бели ју и 
бели куку руз, а наша дуго
го ди шња сарад ња потвр ђу
је да су задо вољ ни и они, 
али и ми – додао је Попо
вић.

Пред сед ник Жељ ко Трбо
вић је након посе те изја вио 
да су за општи ну Пећин ци 
изу зет но зна чај ни инве сти
то ри који не доно се само 

нова рад на места, већ са 
дола ском у општи ну Пећин
ци кроз пове зи ва ње са 
малим локал ним при вред
ни ци ма покре ћу додат не 
при вред не актив но сти.

– То што ком па ни ја Тира 
оства ру је све зна чај ни
ју сарад њу са локал ним 
пољо при вред ним про из во
ђа чи ма, чини ово пове зи
ва ње још зна чај ни јим, јер 
би више ова квих ком па ни ја 
уна пре ди ло и раз вој пољо
при вред не про из вод ње у 
нашој општи ни – изја вио је 
пред сед ник Трбо вић.

Оби ла зак ком па ни је Тира

ПОЗО РИ ШТЕ МЛА ДИХ АМА ТЕ РА

Пећин ча ни у Шиду
Чла но ви Позо ри шта 

мла дих ама те ра из 
Пећи на ца, госто ва ли су 

12. новем бра у Шиду на позо
ри шном фести ва лу Свра ти
ште у позо ри ште, који по пети 
пут у овом гра ду орга ни зу је 
шид ски Кул тур нообра зов ни 
цен тар и Ама тер ско позо
ри ште „Бра ни слав Нушић”. 
Пред ста ва пећи нач ких ама
те ра Чујеш секо, наста ла је 
као сво је вр стан спој одло ма
ка из књи ге Душка Радо ви ћа 
Омушко женским односима 
и маште кре а тив не реди тељ
ке Дра га не Кне же вић и дожи
ве ла је број на изво ђе ња, 
како у пећи нач кој општи ни 
тако и шире.

– Дра го нам је да нас је 

Цве тин Ани чић позвао, који 
се са пред ста вом Бал вам-
пира пред ста вио пећи нач кој 
публи ци током сед мо днев

не мани фе ста ци је пово дом 
обе ле жа ва ња јуби ле ја Кул
тур ног цен тра. Било је пра
во задо вољ ство игра ти пред 

пре пу ном салом и публи ком 
која нас је награ ди ла број ним 
апла у зи ма. Нарав но, све ово 
не бисмо успе ли да оства ри
мо да није подр шке општи
не Пећин ци, захва љу ју ћи 
којој смо и отпу то ва ли и на, 
рекла бих, један леп начин 
пред ста ви ли нашу општи ну – 
рекла је Кне же вић.

Пред ста вом Чујеш секо, 
глум ци Јеле на Дамја но вић, 
Мери ма Ради во је вић, Алек
сан дра Опа чић и Дра га на 
Кне же вић током сат вре ме
на изво ђе ња, пред ста ви ли су 
се шид ској публи ци на један 
коми чан начин, уз музич ку 
прат њу Алек сан дра Баби ћа 
на гита ри и Нико ле Кне же ви
ћа на там бу ри ци.

Детаљ са пред ста ве
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ УСВОЈИЛА ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Алко хол и брзи на
нај че шћи узро ци несре ћа
На сед ни ци Скуп шти не општи не 

Пећин ци, одр жа ној 13. новем бра, 
одбор ни ци су усво ји ли Изве штај о 

ста њу без бед но сти сао бра ћа ја у општи
ни Пећин ци за пери од од 1. јану а ра до 31. 
јула 2018. годи не, који је под нео општин
ски Савет за без бед ност сао бра ћа ја. 
Како је рекао пред сед ник Саве та Милан 
Сте па но вић, овај изве штај је пока зао да 
је нај че шћи узрок сао бра ћај них незго да 
у пећи нач кој општи ни и даље вожња у 
алко хо ли са ном ста њу и непо што ва ње 
огра ни че ња брзи не у насе љу.

– Ово је већ годи на ма нај че шћи узрок 
сао бра ћај них незго да и Савет већ годи
на ма поку ша ва да кроз еду ка ци ју воза
ча сма њи број несре ћа са овим узро
ци ма на нај ма њу могу ћу меру. Због 
тога ћемо у пла ну за наред ну годи ну 70 
одсто актив но сти на еду ка ци ји воза ча 
усме ри ти у том прав цу и у сарад њи са 
поли ци јом насто ја ти да сма њи мо број 
алко хо ли са них воза ча на нашој тери то
ри ји и воза ча који не пошту ју огра ни че
ња брзи не, посеб но у насе ље ним мести
ма. Пози тив но је то што нема мо нијед но 
дете настра да ло у сао бра ћај ним незго

да ма, али је забри ња ва ју ћа чиње ни ца 
да је пове ћан број воза ча који не везу ју 
сигур но сни појас, а посеб но је симп то
ма тич но да је удво стру чен број пеша

ка који не пошту ју сао бра ћај не про пи се 
и зато ћемо део еду ка ци је у наред ном 
пери о ду усме ри ти и на пеша ке – рекао 
је Сте па но вић.

Он је нагла сио да еду ка ци је нису једи
на мера којом се пове ћа ва без бед ност 
уче сни ка у сао бра ћа ју.

– Недав но смо у Шима нов ци ма код 
шко ле поста ви ли леже ћег поли цај ца са 
пешач ким пре ла зом на њему, као и све
тло сне уре ђа је са обе стра не пешач ког 
пре ла за који оба ве шта ва ју воза че о брзи
ни којом се кре ћу, а у пла ну је и поста
вља ње сема фо ра у цен тру Шима но ва ца, 
чиме ћемо ову изу зет но про мет ну део ни
цу пута учи ни ти знат но без бед ни јом за 
све уче сни ке у сао бра ћа ју, а посеб но за 
пеша ке и децу која тај пут сва ко днев но 
пре ла зе у одла ску и поврат ку из шко ле. 
Леже ћи поли цај ци ће бити поста вље ни 
и код шко ле и пред школ ске уста но ве у 
Прхо ву, као и код шко ле у Доњем Товар
ни ку  наја вио је Сте па но вић.

На сед ни ци је за новог секре та ра 
Скуп шти не општи не Пећин ци поста вље
на Весна Радо са вље вић, дипло ми ра ни 
прав ник из Шима но ва ца.

Милан Сте па но вић

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕЋИН ЦИ

Наград ни излет за нај бо ље основ це
Уче ни ци све три основ

не шко ле са тери то ри је 
Општи не Пећин ци који 

су пости гли запа же не резул
та те на окру жним и репу
блич ким так ми че њи ма током 
про шле школ ске годи не, 15. 
новем бра су оби шли Срем у 
окви ру наград ног путо ва ња, 
које је орга ни зо ва ла Тури
стич ка орга ни за ци ја Општи
не, а финан си ра ла пећи нач ка 
локал на само у пра ва.

Два де сет нај у спе шни јих 
уче ни ка на наград но путо
ва ње испра ти ла је Сне жа на 
Гагић, начел ни ца Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти, 
која је том при ли ком рекла 
да је поме ну ти излет не само 
награ да, него и при зна ње за 
њихов труд и рад током про те
кле школ ске годи не.

Ово је само јед на од мера 
којом Општи на Пећин ци пру
жа подр шку обра зов ном 
систе му. Тако ђе, Општи на 
Пећин ци нов ча но награ ђу је 
уче ни ке гене ра ци је и носи о
це Вуко ве дипло ме. Од ове 
годи не уче ни ци гене ра ци је 
награ ђу ју се са по 30.000, а 
вуков ци са по 15.000 дина ра, 
што је за 50 одсто више него 

прет ход них годи на. Општи на 
сти пен ди ра нај у спе шни је сту
ден те, суб вен ци о ни ше пут не 
тро шко ве сту ден ти ма и сред
њо школ ци ма, а одлич ни уче
ни ци током купа ли шне сезо не 
има ју бес пла тан улаз на пећи
нач ки базен.

Мила на Вели кић, одлич на 
уче ни ца VI раз ре да Основ не 
шко ле „Сло бо дан Бајић Паја” 
из Пећи на ца сво јим тру дом и 
радом заслу жи ла је наград но 
путо ва ње.

– На Окру жном так ми че
њу из био ло ги је осво ји ла сам 
тре ће место, а осво ји ла сам 
и број не награ де из срп ског 

јези ка и уче ство ва ла на Мини 
Тини фесту. Баш ми је дра
го што су нам покло ни ли овај 
излет. Нисам оче ки ва ла да ће 
то бити сада и при јат но сам 
се изне на ди ла – радо сна је 
Мила на.

Тури стич ка орга ни за ци ја 
Општи не Пећин ци, осми сли ла 
је про грам оби ла ска зна ме ни
то сти Сре ма, а уче ни ци, њихо
ви настав ни ци и дирек то ри 
шко ла били су у при ли ци да, 
зајед но са Љуби цом Бошко
вић, дирек то ром Тури стич ке 
орга ни за ци је, посе те Срем
ску Митро ви цу и упо зна ју се 
са Цар ском пала том, Музе јом 

Сре ма, Жит ним тргом, посе те 
хипо дром, затим мана сти ре 
Шиша то вац и Пет ко ви ца.

– Ове годи не одлу чи ли смо 
се да упо зна мо наше нај бо
ље уче ни ке са царским гра-
дом Срем ском Митро ви цом. 
Жели мо да деца про ши ре 
сазна ња о исто ри ји, кул ту ри, 
духов но сти, али и савре ме
ним токо ви ма у овом нај ве ћем 
гра ду нашег див ног и киће ног 
Сре ма – изја ви ла је Бошко
ви ће ва и дода ла да је током 
јед но днев не екс кур зи је за све 
уче ни ке и настав ни ке обез бе
ђен ланч пакет за дору чак, као 
и ручак у Хоте лу Срем.

Нај бо љи уче ни ци
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– Одлич но ми је у Руми. 
То је леп и чист град, сте као 
сам нове дру га ре са који ма 
при чам на енгле ском јези ку, 
али учим и срп ски. За сада, 
знам да кажем неко ли ко 
речи. Сви ђа ми се и ова шко
ла, а и хра на је одлич на, уку
сна, пого то во месо – рекао 
нам је Павел Барк, један од 
11 мла дих Руса који су од 14. 
до 20. новем бра бора ви ли у 
Руми, у посе ти ССШ „Бран ко 
Ради че вић“.

Реч је о уче ни ци ма и две 
настав ни це из Гим на зи је из 
гра да Сло бод ског у Киров
ској обла сти, а обо стра не 
посе те се реа ли зу ју у окви ру 
про јек та Разред на разред, 
који тра је већ шест годи на.

 – То зна чи да јед на гру па 
уче ни ка из наше шко ле 
посе ти њихо ву шко лу и та се 
посе та вра ти након одре ђе
ног вре ме на. Узврат на посе
та је пла ни ра на за мај 

наред не годи не, а наши уче
ни ци ће бити сме ште ни код 
сво јих руских дру га ра, као 
што су и они сада код нас – 
рекла је про фе со ри ца Ива
на Стан ко вић, коор ди на тор
ка раз ме не.

Дома ћи ни из Сред ње 
струч не шко ле „Бран ко 
Ради че вић“ су се потру ди ли 
да сво јим гости ма пону де 
разно вр сне актив но сти. Уче
ни ци и настав ни ци из Руси је 
дола зе у шко лу на часо ве, а 
после тога су посе ти ли 
Зави чај ни музеј, Кул тур ни 
цен тар, рум ске цркве, а за 
викенд им је орга ни зо ва на 
посе та Новом Саду, Срем
ским Кар лов ци ма и Бео гра
ду.

ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
је током ове посе те била 
сре ди на у којој су раз ме њи
ва на раз ли чи та иску ства 
веза на за обра зо ва ње, али и 
кул ту ру и све оно што инте

ре су је мла де. Пого то во је 
била при сут на раз ме на 
иску ста ва буду ћи да гости 
дола зе из Гим на зи је, која 
ипак има неко кла сич ни је и 
општи је обра зо ва ње, док је 
рум ска шко ла струч на, у 
којој се шко лу ју мла ди еко
ном ски и прав ни тех ни ча ри, 
моде ла ри оде ће, фри зе ри, 
кува ри и коно ба ри. 

– Зани мљи вост овог про
јек та је да за њега нисмо 
апли ци ра ли на неком кон
кур су и доби ли сред ства, 
дакле зва нич но га нико не 
финан си ра. Шко ла

има добру сарад њу са 
локал ном само у пра вом која 
их подр жа ва у свим про јек
ти ма, па делом и у овом – 
рекао је дирек тор шко ле 
Мир ко Зрнић.

– Први пут смо у Руми и 
вео ма нам је дра го што ћемо 
сте ћи нове при ја те ље. Наша 
шко ла је Гим на зи ја, која је 

прво бит но била жен ска Гим
на зи ја и нала зи се у згра ди 
ста рој 150 годи на. Ми дола
зи мо из малог гра да, вели
чи не као ваш и овде се осе
ћа мо као код куће – рекла је 
настав ни ца енгле ског јези ка 
Анже ли ка Риси ва. Она је 
рекла да у њихо вој шко ли 
има пре ко 500 уче ни ка, који 
поха ђа ју од првог до 11. раз
ре да, дакле има ју уче ни ке 
од седам до 18 годи на ста
ро сти.

Њена коле ги ни ца, Мари на 
Жуко ва је ука за ла да су ова
кви про јек ти бит ни за раз вој 
сва ког дете та. 

– Овде нам се вео ма 
допа да, има мо исту хра ну, 
иста лица, допа да мо се јед
ни дру ги ма и Румља ни су 
вео ма госто при мљи ви. 
Чека мо вас у Руси ји – пору
чи ла је Мари на Жуко ва.

Уче ни ци „Бран ко ве“ шко
ле и чла но ви Клу ба К, осми
сли ли су и реа ли зо ва ли 
изло жбу фото гра фи ја Ста-
риСремнанашимсликама. 
Из поро дич них архи ва уче
ни ци су доне ли фото гра фи је 
на који ма се виде њихо ви 
пре ци, ста ра кул тур ноумет
нич ка дру штва, оби ча ји и 
свад бе у Сре му. Фото гра фи
је при ка зу ју и како је изгле
дао ста ри Обреж, Јазак, 
Жар ко вац, Рума. Уз фото
гра фи је изло же ни су и ста ри 
пред ме ти, који су се кори
сти ли у дома ћин стви ма. 
Дани је ла Дра го је вић, 
настав ни ца и коор ди на тор ка 
Клу ба К, каже да су ову 
изло жбу отво ри ли за сво је 
госте из Руси је, како би се 
боље упо зна ли са сре ди ном 
у коју су дошли. С. Џ.

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Гости из Руси је

Гости и дома ћи ни у Бран ко вој шко ли
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ШИД: РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ХРА МА ПРЕ НО СА МОШТИ ЈУ СВЕ ТОГ ОЦА НИКО ЛА ЈА  

Осве штан часни крст
У субо ту 17. новем бра у цркви Пре но

са мошти ју Све тог Оца Нико ла ја у 
Шиду, одр жа но је вечер ње бого слу

же ње и осве ште ње часног крста. Црква 
је гра ђе на у пери о ду 1762 1765. годи не 
и током про те клог вре ме на обна вља на је 
неко ли ко пута. Нај зна чај ни ја обно ва била 
је 1897. годи не. Сва ка ко да ће ова годи
на бити забе ле же на по темељ ној обно ви 
овог хра ма и ком плет ној рекон струк ци ји 
тор ња. Када се ради обно ва тор ња, поди
же се и часни крст на све ти храм. Том 
при ли ком часни крст се осве ћу је у све
том хра му. У јабу ци испод часног крста 
ста ја ће запис у коме ће писа ти, када је 
то ура ђе но, за вре ме ког епи ско па, којих 
све ште ни ка, ко су људи који су били 
при ло жни ци овог часног крста. Било је 
пуно сугра ђа на који су сво јим сред стви
ма помо гли рекон струк ци ју цркве. Нај
зна чај ни ја сред ства обез бе ди ла је Ауто
ном на покра ји на Вој во ди на, захва љу ју ћи 
госпо ди ну Иго ру Миро ви ћу, пред сед ни ку 
покра јин ске Вла де и зала га њем епи ско па 
срем ског Госпо ди на Васи ли ја. Послед њи 
пут је поди зан крст 1972. годи не, када је 
пао после невре ме на. Вечер њем бого
слу же њу при су ство вао је вели ки број 
вер ни ка, а међу њима било је нај ви ше 
оних нај мла ђих. Вла ди ка срем ски Госпо
дин Васи ли је, осве штао је часни крст уз 
саслу же ње све штен ства из Шида, а вер
ни ци су после овог чина цели ва ли крст.

 – Ово је ствар но леп повод који нас је 
оку пио. Часни крст, који смо осве шта ли и 
који ће кра си ти ово зна ме ње. Сва ка наша 
бого мо ља, гро бља, сва ка наша кућа хри
шћан ска тре ба да буде обзна ње на и 
крстом закр ште на. И ми се сами крсти мо 

у име Оца, Сина и Све то га духа, упра во 
том сна гом духа све то га. И кад нас мука 
спо пад не и када има мо иску ше ња, онда 
се увек пре кр сти мо у име Оца, Сина и 
Све то га духа, мисле ћи увек на ово крсно 
зна ме ње, не само крст као крст, него увек 
има мо у виду рас пе тог Ису са Хри ста. И 
њего ве муке, ране и њего во зна ме ње. 
Раду јем се и овом наро ду Бож јем који 
се ску пио и овом зна ме њу које ће бити 
подиг ну то ових дана – рекао је вла ди ка 
срем ски Васи ли је.

 Милан Пршић, парох у хра му Све тог 
Оца Нико ла ја каже:

 – Овај часни крст је већих димен зи
ја од ста рог, а крст су ради ли мај сто
ри у Укра ји ни. Ура ђен је од инок са и 
позла ћен је. Добро тво ри часног крста 

су Жељ ко Божић са сво јом поро ди цом. 
У пла ну је да се радо ви на тор њу, што 
се тиче бакра, завр ше у наред них пет на
ест до два де сет дана. Тада се пла ни ра 
и поди за ње часног крста на све ти храм. 
Када се завр ше ком плет ни радо ви, на 
кра ју се поста вља крст. Крст је рађен у 
барок ном сти лу, по узо ру на ста ри крст. 
Црква је рађе на у барок ном сти лу, тако 
да је Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту
ре Ауто ном не покра ји не Вој во ди не зах
те вао, да цркве ни торањ у пот пу но сти 
мора да изгле да она кав какав је и био – 
нагла сио је Пршић.

 По завр шет ку чина осве ште ња часног 
крста, вер ни ци су иско ри сти ли једин
стве ну при ли ку и цели ва ли крст.

Д. Попов

Вла ди ка Васи ли је

ПРОМОЦИЈА РОМАНА ЈЕЛЕНЕ НЕДИЋ

Приход од књиге за малог Дејана
У орга ни за ци ји Цен тра за кул ту ру Сир-

миумарт чита лач кој публи ци је 16. 
новем бра пред ста вље на књи га Небески
људи аутор ке Јеле не Недић у Гале ри ји 
„Лазар Воза ре вић“.

На пољу књи жев не умет но сти, ства ра

лач ки рад Јеле не Недић до сада су обе
ле жи ла два рома на и неко ли ко књи га. За 
писа ње Небеских људи инспи ра ци ју је 
про на шла у сва ко дне ви ци, поја ва ма и 
живот ним ситу а ци ја ма савре ме ног дру
штва и чове ка. Фоку си ра ју ћи се на про

бле ма ти ку поје ди них сфе ра њего вог 
посто ја ња, испо ља ва ња и момен те чији 
су исхо ди дегра да ци ја и пољу ља не 
морал не и дру ге вред но сти и нор ме, 
аутор ка се бави и пита њи ма њего ве суд
би не и будућ но сти.

Про грам је води ла Татја на Јесре тић, 
уче ство ва ли су др Мили ца Ино са вље вић 
Вуче тић, про фе сор шпан ског јези ка и 
хиспан ских књи жев но сти, Иван Татић, 
адво кат, затим глу мац Ален Дрма но вић 
као и гита ри сти бен даШприцерси  Вук 
Релић и Милан Недељ ко вић. 

Сав при ход од про да је књи га наме њен 
је за даље лече ње деча ка Деја на Радој
чи ћа из Срем ске Митро ви це. Дејан је 
четво ро го ди шњак чији живот чине број ни 
здрав стве ни про бле ми и тешка мате ри
јал на ситу а ци ја, али он је, упр кос све му, 
вели ки борац. Сићу рав, пре сла дак, 
насме јан, кому ни ка ти ван, памет них 
срне ћих очи ју, не иде у вртић јер може да 
напра ви све га десет кора ка. Више кори
сти гура ли цу, која му олак ша ва напор. 
Живи са баком Милун ком, од чије пен зи
је једва саста вља ју крај с кра јем.  Т. С.

Учесници промоције
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РУМА: У СУСРЕТ ПРА ЗНИ КУ ОПШТИ НЕ

Век од Вели ког
народ ног збо ра
Овај текст посве ћен је обе ле

жа ва њу осло бо ђе ња Руме у 
Вели ком рату и вели ком јуби

ле ју, веку од одлу ке о при са је ди ње
њу Кра ље ви ни СХС, веков ном 
оства ре њу срп ског наро да на овим 
про сто ри ма, као и лич но сти ма 
заслу жним за ове вели ке исто риј ске 
дога ђа је. 

Због сво јих вели ких заслу га, у бор
би срп ског наро да за оства ри ва ње 
сво јих веков них тежњи на овим про
сто ри ма, а то је бор ба за само стал
ност,  осло бо ђе ње и ује ди ње ње свих 
срп ских зема ља, Жар ко Мила ди но
вић се убра ја међу нај зна чај ни је 
Румља не.

Када је срп ска вој ска 6. новем бра 
1918. годи не на челу са мајо ром 
Љубо ми ром Мак си мо ви ћем ушла у 
Руму, гра ђан ство ју је оду ше вље но 
поздра ви ло, а међу говор ни ци ма је 
био и др Жар ко Мила ди но вић. Он је 
тада био пред сед ник Народ ног већа 
 тела које је пре у зе ло упра ву над 
гра дом. Јед на од одлу ка овог већа је 
била о орга ни зо ва њу Срем ског збо
ра. Одр жа ва ње Вели ког народ ног 
збо ра у Руми 24. новем бра 1918. 
годи не, био је још један израз веков
не тежње срп ског наро да у Аут стро
у гар ској, за осло бо ђе њем и ује ди ње
њем са мати цом Срби јом. Збор је 
одр жан у кући Жар ка Мила ди но ви
ћа, без њего вог при су ства, јер је као 
пред став ник Срп ске народ не ради
кал не стран ке био деле гат у Народ
ном већу држа ве Сло ве на ца, Хрва та 
и Срба у Загре бу. Ова држав на тво
ре ви на је фор ми ра на 29. окто бра 

1918. годи не од југо сло вен ских зема
ља на тери то ри ји Аустр о у гар ске. У 
ново на ста лој држа ви нашла се и 
Вој во ди на. Народ но веће  вла да 
ове држа ве, је води ло пре го во ре око 
ује ди ње ња са Срби јом. Вој во ђа ни 
нису желе ли да њихо ва суд би на 
зави си од ових пре го во ра, а тако ђе 
нису желе ли да њихо во ује ди ње ње 
са Срби јом иде пре ко Загре ба. Зато 
је орга ни зо ва на Вели ка Народ на 
Скуп шти на у Новом Саду 25. новем
бра 1918. годи не. 

Дан пре ове Вели ке народ не скуп
шти не у Руми, одр жан  је Збор,који 
је изра зио тежњу једин стве не држа
ве СХС под дина сти јом Кара ђор ђе
вић и зајед нич ком вла дом у Бео гра
ду. Народ ни заступ ни ци из Сре ма су 
се опре де ли ли за непо сред но при
са је ди ње ње Сре ма Кра ље ви ни 
Срби ји. Оку пи ло се пре ко 300 деле
га та из мно гих срем ских места, а као 
резул тат, доне та је резо лу ци ја у којој 
се у три тач ке пре ци зи ра поло жај 
Сре ма у наред ном пери о ду. Изра жа

ПИШЕ:
Алек сан дра Ћирић 

Др Жар ко Мила ди но вић

Чла но ви Пче лар ске задру ге, чији је пред сед ник био Мила ди но вић

Одр жа ва ње Вели ког народ ног збо ра у Руми 24. 
новем бра 1918. годи не, био је још један израз 
веков не тежње срп ског наро да у Аут стро у гар
ској, за осло бо ђе њем и ује ди ње њем са мати
цом Срби јом. Збор је одр жан у кући Жар ка 
Мила ди но ви ћа, без њего вог при су ства, јер је 
као пред став ник Срп ске народ не ради кал не 
стран ке био деле гат у Народ ном већу држа ве 
Сло ве на ца, Хрва та и Срба у Загре бу
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ва се оче ки ва ње да се ство ри једин
стве на држа ва СХС са зајед нич ком 
вла дом и седи штем у Бео гра ду под 
дина сти јом Кара ђор ђе вић. У супр от
ном, народ ни заступ ни ци из Сре ма 
се опре де љу ју за непо сред но при са
је ди ње ње Сре ма Кра ље ви ни Срби
ји. Са овог Збо ра је упу ће на јед на 
деле га ци ја у Нови Сад и поме ну ту 
резо лу ци ју је доста ви ла пред сед ни
ку Скуп шти не Вој во ди не.

Др Жар ко Мила ди но вић је рођен 
1862. годи не у Ерде ви ку. Гим на зи ју 
је завр шио у Новом Саду 1882. 
годи не, а Прав ни факул тет у Бечу, 
где је сте као титу лу док то ра прав
них нау ка. Наста нио се у Руми, 
бавио се адво ка ту ром, исти цао се у 
свим сег мен ти ма дру штве ног живо
та Руме и Сре ма, зајед но са сво јом 
супру гом Миле ном (рође ном као 
Лау ра Гизл). 

Не зна се тач на годи на њего вог 
дола ска у Руму, 1893. годи не се 
поми ње у јед ном спо ру изме ђу 
Општи не и цркве на јед ној и Вла сте
лин ства на дру гој стра ни, око 
поправ ке цркве на тро шак Вла сте
лин ства као патро на. 

Као актив ни уче сник неког дру
штве ног дога ђа ја у Руми, јавља се 
1895. годи не, при ли ком обе ле жа ва
ња 70ог рођен да на Све то за ра 
Миле ти ћа. 

Био је истак ну ти члан нај у ти цај ни
је срп ске поли тич ке стран ке у Хрват
ској и Сла во ни ји  Срп ске народ не 
ради кал не стран ке .

Њего ва кућа у Глав ној ули ци и 
сада посто ји са таблом, која под се
ћа на те дога ђа је, била је збор но 
место за даље поли тич ке акци је у 
гра ду. На јед ном од нај ва жни јих 
поли тич ких збо ро ва Срба у Угар ској, 
тзв. Авто ном ни збор који је 1901. 
годи не одр жан у Руми, међу говор
ни ци ма је био и Жар ко Мила ди но
вић. 

У тада шњој широј јав но сти, Мила
ди но вић је остао упам ћен по сво јој 
бор би у току тзв. Веле и здај нич ког 
про це са 1909. годи не. Био је то 
један од нај бур ни јих поли тич ких 
дога ђа ја почет ком два де се тог века 
на овим про сто ри ма. Запо чео је 
поло ви ном јану а ра 1909. годи не, 
када је подиг ну та опту жни ца про тив 
53 Срби на велеиздајника. Изме ђу 
оста лог, наме ра вла сти је била да 
тиме пони шти избор ну побе ду коа
ли ци је и одло жи засе да ње Сабо ра. 
Због недо стат ка дока за већи на 
опту же них је била осло бо ђе на, а 
або ли ци јом 1911. годи не и они који 
су осу ђе ни, пуште ни су из затво ра. 
Мила ди но вић је оти шао у Загреб 
као бра ни тељ опту же них у овом 
про це су. По дола ску у Загреб, 
сазнао је да је и сам осум њи чен за 
веле и зда ју и добро вољ но се јавио у 
истра жни затвор. Нашао се пред 

вој ним судом, под опту жбом да је 
врбо вао добро вољ це за Срби ју и 
тамо слао оруж је и муни ци ју. Про
вео је шест месе ци у затво ру, а 
потом је осло бо ђен опту жбе и 
пуштен кући. У Руми му је при ре ђен 
вели чан ствен дочек. По изби ја њу 
Првог свет ског рата, Мила ди но вић 
је ухап шен и све вре ме рата био 
интер ни ран у Њиређ ха зи у Мађар
ској. 

После поме ну тог Збо ра из 1918. 
годи не, на свим скуп штин ским избо
ри ма до 1925. годи не, Жар ко Мила
ди но вић је редов но побе ђи вао у 
Руми и око ли ни. После осло бо ђе
ња, њего ви гово ри у Народ ном 
пред став ни штву у Бео гра ду су има
ли зна ча јан одјек, а наро чи то је 
запам ћен говор у одбра ну Бана та 
на који је пре тен до ва ла Руму ни ја. 
Орга ни зо вао је и про тест ни Збор 15. 
фебру а ра 1920. годи не про тив ита
ли јан ских пре тен зи ја на наше кра је
ве.

Мила ди но вић је 24. децем бра 
1921. годи не име но ван за мини стра 
пошта и теле гра фа у Кра ље ви ни 
СХС. Био је члан Глав ног одбо ра 
ради кал не стран ке у Бео гра ду. 
Познат и као прав ни писац и нови
нар, сара ђи вао је у мно гим струч
ним листо ви ма. На његов пред лог, 
пан че вач ки штам пар Ђор ђе Петро
вић је 1902. годи не осно вао штам
па ри ју у Руми, као цен тру поли тич
ког живо та Сре ма и ту су штам па не 
мно ге публи ка ци је Срба у Сре му. 
Рум ски нови нар Дими три је Спа јић је 
кон ста то вао, како нема више оних 
наци о нал них мани фе ста ци ја, које је 
знао да изве де само наци о нал ни 
вођа др Мила ди но вић.

Жар ко Мила ди но вић пре ми нуо је 
25. јула 1926. годи не у Бео гра ду. У 
Сабор ној цркви је одр жа но опе ло, 
којем су при су ство ва ли пред сед ник 
вла де Узу но вић, мини стри и посла
ни ци. Све ча но је сахра њен у Руми. 
Спо ме ник су му поди гле, као вели
ком наци о нал ном бор цу, како пише, 
захвал не срп ске уста но ве и гра ђан
ство Руме.

Теста мен том од 10. авгу ста 1920. 
годи не, сво ју непо крет ну имо ви ну је 
оста вио срп ским уста но ва ма у Руми, 
са жељом да се осну је Срп ски дом. 
Извр ши о ци њего ве послед ње воље 
су про да ли њего ве некрет ни не и 
купи ли Вла сте лин ску згра ду у цен
тру Руме, где су сме ште не све срп
ске уста но ве.

 Данас, као успо ме на на живот и 
рад др Жар ка Мила ди но ви ћа, у 
Руми посто ји биста на њего вом над
гроб ном спо ме ни ку, као и спо ме ник 
у при род ној вели чи ни, на пла тоу 
испред град ске поште, те спо мен 
пло ча на њего вој кући.

Ауторка је кустосисто ри чар
Зави чај ног музе ја Рума

Спо ме ник Жар ку Мила ди но ви ћу
на Град ском гро бљу

После поме ну тог 
Збо ра из 1918.
годи не, на свим
скуп штин ским

избо ри ма до 1925. 
годи не, Жар ко
Мила ди но вић је 

редов но побе ђи вао у 
Руми и око ли ни. 

После осло бо ђе ња, 
њего ви гово ри

у Народ ном
пред став ни штву

у Бео гра ду су
има ли зна ча јан

одјек, а наро чи то
је запам ћен говор

у одбра ну Бана та на 
који је пре тен до ва ла 

Руму ни ја
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КУД „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ БЕШКА

Најбољи у Војводини
Кул тур ноумет нич ко дру штво 

„Бран ко Ради че вић“ из Бешке 
осно ва но је 1. фебру а ра 1952. 

годи не и у кон ти ну и те ту ради више од 
три де сет годи на. Са вели ком љуба вљу 
насто ји да сачу ва тра ди ци ју и оби ча је 
срп ског наро да од забо ра ва. Око 200 
чла но ва поде ље но је у пет фол клор
них ансам ба ла ( три дечи ја, при прем
ни и изво ђач ки), драм ску и реци та тор
ску сек ци ју.

Кул тур ноумет нич ко дру штво „Бран
ко Ради че вић“ добит ник је мно го број
них при зна ња међу који ма су Искра
културе, злат не и брон за не пла ке те 
на репу блич ким и покра јин ским фести
ва ли ма фол клор ног ства ра ла штва, 
репу блич ке и покра јин ске награ де за 
драм ско ства ра ла штво  тре ће место у 
Срби ји за пред ста ву Белакафа и тре
ће месту у покра ји ни са пред ста вом 

Ковачи, музич ко ства ра ла штво (Там
бу ра шки орке стар).

– У послед ње чети ри годи не оства
ри ли смо два пла сма на на репу блич
ку смо тру села Срби је у Кли чев цу, пет 
пла сма на на покра јин ско так ми че ње 
фол клор них дру шта ва, где су осво је не 
три злат не пла ке те и три пла сма на на 
нај ви ши ранг так ми че ња, репу блич ка 
смо тра Срби је, где је осво је на брон
за на и сре бр на пла ке та – иста као је 
Мило рад Кли са рић, пред сед ник КУД 
„Бран ко Ради че вић“ Бешка и додао 
да су пре само месец дана оства ри
ли исто риј ски успех на 55. Фести ва лу 
музич ких дру шта ва Вој во ди не, осво
јив ши прво место.

– Осво ји ли смо прво место и злат
ну награ ду за нај бо љи изво ђач ки 
ансамбл и спе ци јал ну награ ду за ори
ги нал ност кости ма из Јасе ни це, као и 

за нај бо љи певач ки ансамбл. На овом 
фести ва лу смо изво ди ли про грам са 
игра ма из Јасе ни це и Кума но ва – каже 
Кли са рић и дода је:

– Ова награ да за нас има посеб ну 
драж, јер се по први пут у исто ри ји одр
жа ва ња овог так ми ча р ског фести ва ла 
дого ди ло, да награ ду за прво место и 
нај бо ље изво ђе ње доби је сео ско кул
тур ноумет нич ко дру штво. О нашем 
постиг ну том резул та ту и доса да шњем 
раду, све речи похва ле и подр шке 
доби ја мо од рено ми ра них људи из 
све та фол кло ра.

Кли са рић је за крај додао да КУД 
„Бран ко Ради че вић“ из Бешке посеб ну 
пажњу покла ња раду са децом млађег 
узраста, за које орга ни зу ју актив но сти 
попут Школе у природи, борав ка на 
базе ну и мно ге дру ге актив но сти.

М. Ђ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ИНЂИ ЈА

Про мо ци ја годи шња ка
У субо ту 17. новем бра у Кул тур ном 

цен тру Инђи ја, одр жа на је про
мо ци ја 11. изда ња часо пи са Кул-

турни канделабар, којег при пре ма ју 
чла но ви и број ни сарад ни ци Зави чај
ног дру штва „Ђор ђе Вој но вић“. Часо
пис изла зи јед ном годи шње и  овог 
пута посве ћен је 70годи шњи ци од 
смр ти Радо сла ва Мар ко ви ћа, оми ље

ног инђиј ског све ште ни ка. На почет ку 
про мо ци је Недељ ко Рашић, овда шњи 
јереј, упо знао је при сут не са дета љи
ма који се нала зе у њего вом тек сту, а 
који се одно се на живот и  уло гу све
ште ни ка Мар ко ви ћа у локал ној зајед
ни ци. Поред јере ја, о годи шња ку су 
гово ри ли Дра го љуб Попо вић, Сања 
Сај ферт, Живан Пашић, Мили ца Жив

ко вић и Дра га на Шор гић. Тако ђе, сво је 
лите рар не радо ве чита ли су уче ни ци 
награ ђе ни на недав но одр жа ној поет
ској вече ри у част Мити Чор тан. У 
про гра му су уче ство ва ли и КУД Соко 
Инђи ја  певач ка гру па и први ансамбл, 
Град ски хор као и број ни локал ни 
песни ци.

М.Ђ.
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Ухапшен полицајац
При пад ни ци Мини стар ства уну

тра шњих посло ва, Сек то ра уну тра
шње кон тро ле, по нало гу Посеб ног 
оде ље ња за сузби ја ње коруп ци је 
Вишег јав ног тужи ла штва у Новом 
Саду, ухап си ли су поли циј ског слу
жбе ни ка Поли циј ске упра ве Срем
ска Митро ви ца Д. Л. (1965) због 
посто ја ња осно ва сум ње да је извр
шио више кри вич них дела  т         рго ви на 
ути ца јем и зло у по тре ба слу жбе ног 
поло жа ја.

Сум ња се да је он био у директ
ном кон так ту са осо ба ма за које је 
суд нало жио рас пи си ва ње потра ге, 
што он није учи нио у циљу зашти те 
тих осо ба. 

Поли циј ски слу жбе ник се сум њи
чи и да је нео вла шће ним лици ма 
саоп шта вао подат ке из слу жбе не 
еви ден ци је и зах те вао износ од 
2.500 евра како би убр зао посту пак 
екс тра ди ци је, као и да је осо ба ма у 
екс тра ди ци о ном при тво ру омо гу ћа
вао посе те до момен та екс тра ди ци
је.

Осум њи че ни је, уз кри вич ну при ја
ву, при ве ден над ле жном тужи ла
штву.

Оштетили буџет
При пад ни ци Мини стар ства уну

тра шњих посло ва, у сарад њи са 
Поре ском поли ци јом и над ле жним 
тужи ла штви ма, у циљу сузби ја ња 
финан сиј ског кри ми на ла и коруп ци
је протекле недеље у више одво је
них акци ја ухап си ли су 20 осо ба, 
док су про тив још 15 осо ба под не те 
кри вич не при ја ве у редов ном 
поступ ку.

Они се сум њи че да су у пери о ду 
од 2013. годи не до данас извр ши ли 
више кри вич них дела који ма су 
оште ти ли буџет Репу бли ке Срби је, 
Репу блич ки фонд ПИО и дру га 
прав на лица  у укуп ном изно су од 
око мили он евра.

Акци је су спро ве де не на тери то
ри ји Новог Сада, Чач ка, Јаго ди не, 
Пан че ва, Зре ња ни на, Заје ча ра, 
Срем ске Митро ви це, Врба са, Аран
ђе лов ца, Сме де ре ва и Пожа рев ца.

Осум њи че ни се тере те да су 
почи ни ли кри вич на дела при ма ње 
мита, дава ње мита, трго ви на ути ца
јем, зло у по тре ба слу жбе ног поло
жа ја, зло у по тре ба поло жа ја одго
вор ног лица, пре ва ра у при вред ном 
посло ва њу, фал си фи ко ва ње испра
ве, недо зво љен про мет акци зних 
про из во да, нео вла шће но бавље ње 
одре ђе ном делат но шћу, наво ђе ње 
на ове ра ва ње неи сти ни тог садр жа
ја, фал си фи ко ва ње слу жбе не 
испра ве и поре ска ута ја.

СА ОП ШТЕ ЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

ЕВРОП СКИ ДАН ЗДРА ВЕ ХРА НЕ У ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ 

Стицање здра вих 
нави ка  одмалена

Пред тога што сва ко днев но уче 
мате ма ти ку, срп ски језик, ликов
ну кул ту ру и оста ле пред ме те, 

уче ни ци Основ не шко ле „Петар Кочић“ 
у Инђи ји има ју при ли ку да сазна ју 
нешто више о здра вим живот ним нави
ка ма. Јед ну такву има ли су у сре ду 14. 
новем бра, када су уче ни ци дру гих раз
ре да ове обра зов не уста но ве, кува ли 
са нешто ста ри јим ђаци ма, са сме
ракувар, који поха ђа ју Сред њу шко
лу „Др Ђор ђе Нато ше вић“ у Инђи ји. У 
сарад њи са Инсти ту том за јав но здра
вље Вој во ди не, обе ле жен је Европ ски 
дан здра ве хра не и кува ња са децом и 
поред тога што су при пре ма ли здра ве 
обро ке, има ли су при ли ку и да сазна ју 
које су то здра ве намир ни це и како да 
се аде кват но при пре ме.

– Ми смо се потру ди ли да наше ђаке 
у окто бру и новем бру упо зна мо са зна
ча јем здра ве хра не и ујед но смо, са 
малим зака шње њем, обе ле жи ли 8. 

новем бар, Европ ски дан здра ве хра не 
и кува ња са децом – иста кла је Све
тла на Пешут, дирек то ри ца ОШ „Петар 
Кочић“.

Инсти тут за јав но здра вље Вој во ди
не укљу чен је у наци о нал ну капа њу, 
која за циљ има про мо ци ју здра вих 
сти ло ва живо та и кон зу ми ра ња здра ве 
хра не. Како је иста као доц. др Душан 
Чан ко вић, оства ре на је сарад ња са 
две инђиј ске шко ле, ОШ „Петар Кочић“ 
и СШ „Др Ђор ђе Нато ше вић“.

– У току наци о нал не кам па ња акце
нат се даје на здра ву исхра ну деце 
и одра слих. Да се деца у нај ра ни јем 
узра сту нау че здра вим нави ка ма – 
рекао је доц. др Чан ко вић.

– Сред њо школ ци, буду ћи кува ри, 
еду ко ва ли су уче ни ке дру гих раз ре да, 
о при пре ми здра ве хра не и вео ма смо 
задо вољ ни што смо успе ли да оства
ри мо овај вид сарад ње са инђиј ским 
шко ла ма. М. Ђ.

СВЕТ СКИ ДАН ОБО ЛЕ ЛИХ ОД ДИЈА БЕ ТЕ СА

Базар здра вља
Свет ски дан обо ле лих од дија

бе те са, 14. новем бар, инђиј ски 
Дом здра вља „ Др Мило рад 

Мика Павло вић“ обе ле жио је још јед
ним база ром здра вља, на којем су гра
ђа ни без здрав стве не књи жи це, могли 
да оба ве неко ли ко лабо ра то риј ских 
ана ли за, али и пре гле де код лека ра 
спе ци ја ли сте. Пре ма речи ма пред
став ни ка Дома здра вља, база ри здра
вља су добра при ли ка да се на јед ном 
месту оба ве основ ни пре гле ди, без 
чека ња и зака зи ва ња. Ове годи не ода
звао се вели ки број гра ђа на, углав ном 
ста ри је попу ла ци је, што је потвр дио и 
др Зден ко Гајић, епи де ми о лог у Дому 
здра вља Инђи ја.

– Ова кве акци је су нам нео п ход не, 

јер само пре вен ци јом може мо да ути
че мо на даљи ток лече ња, пра во вре
ме ним откри ва њем може мо да ути че
мо на лече ње и избег не мо додат не 
ком пли ка ци је. Дија бе тес је пан де миј
ска болест и јавља се у све већој раз
ме ри, све је више обо ле лих и чак смо 
и данас код неких наших сугра ђа на 
про на шли пови ше не вред но сти – обја
шња ва др Гајић и дода је да је сва ки 
сугра ђа нинпаци јент добио одре ђе ни 
савет или је упу ћен даље код лека ра 
спе ци ја ли сте, како би наста вио лече
ње.

При сут ни на база ру здра вља у Инђи
ји има ли су при ли ку да изме ре шећер 
у крви, крв ни при ти сак и ура де ЕКГ 
пре глед.  М. Ђ.

Обе ле жен Европ ски дан здра ве хра не
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Дужност да се сећа мо Пише:
Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Поро ди ца Сисо је вић се досе ли ла 
у Срем ску Митро ви цу 1900. годи
не из Чере ви ћа, срем ског села 

на оброн ци ма Фру шке горе пре ма 
Дуна ву. Исте годи не Сте ван Сисо је вић 
се оже нио Пела ги јом, ћер ком Мила на 
Који ћа, вла сни ка коло ни јал не рад ње 
из Нада ља. Све три ћер ке овог позна
тог тргов ца су се уда ле у Митро ви цу, у 
куће Сисо је вић, Мило ван чев и Радо ва
нов. О поре клу поро ди це се зна да је 
тала сом Вели ке сео бе дошла у Срем, 
у Чере вић са тро ме ђе Срби је, Црне 
горе и Босне.

Вели ки плац у глав ној ули ци, тада 
Фру шко гор ској, који су Сисо је ви ћи 
купи ли, посе до вао је кућу сази да ну 
1886. годи не у којој су по дола ску поче
ли да живе. Када је Сте ва нов син 
Дими три је, Мита ста сао за женид бу 
поро ди ца гра ди 1925. годи не нову кућу 
са ули це, коју је гра дио његов брат 
Паја Сисо је вић, јер се сма тра ло да ће 
он као гра ђе ви нац, касни је себи сагра
ди ти нову кућу, као што је и учи ње но. 
Чики ни, како су их зва ли, сази да ли су 
кућу у истој ули ци пре ма Желе знич кој 
ста ни ци. 

Нова кућа је при па да ла типу град
ских стам бе них згра да са две улич не 
про сто ри је и више мањих пре ма дво
ри шту, висо ким пар те ром, подру мом 
испод дела куће и нешто касни је дози
да ном про стра ном тера сом са дво ри
шне стра не. Са тера се се сила зи ло у 
вели ко дво ри ште попло ча но циглом, а 

под тера се и сте пе ни ште, били су ура
ђе ни у тера цу. Кра сио ју је глав ни улаз 
са вели ким, јед но став но деко ри са ним 
ула зним вра ти ма. Нена ме тљи ви склад 
основ не су карак те ри сти ке, који ма се 
руко во дио про јек тант овог објек та, 
наме ње ног за удо бан град ски живот. 
Деко ра ци ја је плит ка, сти ли зо ва на, 
нагла ше не гео ме три је у духу вла да ју
ћег сти ла сеце си је, а оби лу је кане ли
ра ним повр ши на ма у обли ку шти та 
изме ђу про зо ра, у пот кров ном вен цу и 
у пољи ма изнад про зор ских заба та. 
Упот пу ње но са изу зет ним осе ћа њем за 
меру, обје кат ода је ути сак про пор ци о
нал ног скла да и одме ре но сти.

Мита се оже нио Мари јом Тубић 
родом из Орло ва та 1925. годи не и има
ли су број но потом ство, три сина и 
шест ћер ки. У њихо вој кући се знао 
ред, јер су сви има ли нека заду же ња, 
чак и деца пре ма узра сту. Једи но тако, 
поро ди ца са мно го деце, која се бави 
земљо рад њом је могла да напре ду је. 
Зани мљи ва је исто ри ја поро ди це 
Тубић сачу ва на добрим делом тру дом 
Олге Сте ва но вић из Пан че ва, потом ка 
ове број не банат ске поро ди це. У нео
бја вље ном, руком писа ном тек сту, под 
нази вом Дасенезаборави сачи ње ном 
2008. годи не, наво ди се прва позна та 
прет ки ња Мари ја Тор ти (18521948) из 
Ечке, чија поро ди ца се сре ди ном 19. 
века досе ли ла из Пем ске (Немач ка). 
Мари ја се 1876. годи не уда ла за Јоси
па, Јошку Про ха ску из Орло ва та, који 

је по народ но сти био Чех. Сте кли су 13 
лана ца земље и ветре ња чу. Извод из 
матич не књи ге вен ча них, који се чува у 
зре ња нин ском архи ву, откри ва поред 
дату ма скла па ња бра ка изме ђу Мари
ји не ћер ке Ката лин и Бошка Ту би ћа из 
Кума на и мно ге дру ге зани мљи ве 
подат ке. Ново о сно ва на поро ди ца 
после годи ну дана одлу чу је да се пре
се ли у Орло ват. Божа је био кршан, 
висок човек, гово ри ло се за њега да је 
tau send kun stler, човек од хиља ду зана
та, јер је знао да ради све.

Почет ком 20. века наве ли ко су се 
гра ди ли пар ни мли но ви у тада шњој 
аустро у гар ској држа ви, који су поче ли 
да заме њу ју ста ри начин мле ве ња 
жита ри ца помо ћу воде ни ца, ветре ња
ча и сува ча. Пред у зи мљи вог духа, 
Божа је уочио да ста ри начин мле ве ња 
тре ба заме ни ти модер ни јим, па је у 
дого во ру са тастом Про ха ском, сру ше
на ветре ња ча и пред у зе та град ња пар
ног мли на. Пуштен је у погон 1905. 
годи не, а млео је жито за ста нов ни ке 
Орло ва та и окол них села. У мно го ме 
се уве ћао поро дич ни капи тал, купо ва
ла земља и за оно вре ме нај са вре ме
ни је пољо при вред не маши не (сеја чи
ца и коса чи ца за жито, сеја чи ца за 
куку руз, коса чи ца за дете ли ну), пошто 
се поро ди ца упо ре до бави ла и пољо
при вре дом. Као сећа ње на нека да шњу 
послед њу орло ват ску ветре ња чу, 
остао је назив места у ата ру, код
ветрењаче.
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Нај ста ри ји син Бошко Бата Сисо је
вић је после рата, три годи не слу жио 
вој ску у Спли ту. Висо ког ста са, пла ве 
косе и очи ју, личио је на Кене ди ја, а 
као и он, умро је (1984) у нај бо љим 
годи на ма не доче кав ши ста рост. У 
мла до сти бавио се бок сом, али овај 
поку шај да се бави спор том није дуго 
тра јао.  Морао је неко да ради земљу, 
да насле ди тежач ки посао земљо рад
ње. На земљи оста је нај ста ри ји од 
тро ји це сино ва Бошко Бата, док је 
Здрав ко Лала сту ди рао вете ри ну у 
Сара је ву, а потом оти шао на прво рад
но место у Маке до ни ју, а нај мла ђи 
Милен ко, завр шио за машин ског инжи
ње ра и радио као про фе сор у сред њој 
шко ли у Тех нич ком школ ском цен тру 
(ТШЦ). Бата је са сво јом супру гом 
Мари цом, родом из Вели ких Ради на ца 
живео у новој кући, пошто су се роди
те љи пову кли у дво ри шну, која је 
сагра ђе на 1947. годи не. 

Пре ма речи ма Нико ле Ђур ђе ви ћа 
(Чави ћа), саго вор ни ка у при чи, о злат
ним дани ма поро дич ног има ња и 
пољо при вред не делат но сти Сисо је ви
ћа, Бата је увек пред ња чио  у набав ци 
меха ни за ци је. Вре ме ном је наба вио 
на јса вре ме ни ју меха ни за ци ју за рад 
у пољу. Сре ди ном седам де се тих био 
је про гла шен за нај бо љег пољо при
вред ни ка годи не у Сре му, по при но су 
пше ни це, а део награ де је био десе то
днев ни бора вак у Швај цар ској. Био је 
вели ки рад ник, висок на деда Бошка, 
по коме је добио име, али и насле дио 
вред но ћу.

Тих, шезде се тих и седам де се тих 
годи на сеја ла се пше ни ца, куку руз, 
репа, која је у оно вре ме била краљи-
ца поља, а отку пљи ва ла ју је митро
вач ка Шеће ра на, осно ва на 1973. годи
не. Бата је гајио и шар га ре пу и цве клу, 
коју је отку пљи вао сло ве нач ки Кам ник 
и шпа нат, пла си ран у Загреб. Поред 
земљо рад ње, бавио се и узго јем сто
ке, па је у ту свр ху сагра дио на поро
дич ном сала шу на Ради нач ком путу, 
мно ге шта ле и обо ре за гове да, јунад, 
сви ње, коње, живи ну. Сагра дио је и 
вели ки број гара жа за нео п ход ну меха
ни за ци ју. За вре ме пољ ских радо ва, 
који су тра жи ли изнајм љи ва ње рад не 
сна ге, кувао се ручак за рад ни ке у 
кухи њи на сала шу. На зидо ви ма те 
скром не про сто ри је, са неза о би ла
зним кре ден цем биле су репро дук ци је 
пеј за жа Саве Шума но ви ћа и њего ве 
мртве при ро де са воћем. Ниг де него 
ту, ова мала паор ска гале ри је није 
боље при ста ја ла, гово ре ћи о дубо кој 
пове за но сти срем ских жит них поља и 
шид ског сли ка ра. На тера си ове 
скром не згра де са оба ве зном оста вом 
нај сла ђе је било поје сти сла ни не, лука 
и јаја, на сто лу са вик слај мен том и 
чашом дома ћег сока од зове.

Тешко би било гово ри ти о поро ди ци, 
а не спо ме ну ти неке њене истак ну те 
чла но ве. Јед на од њих је др Пела ги ја 
Сисо је вић (19262003) нај ста ри је дете 
у поро ди ци. Сту ди ра ла је Пољо при
вред ношумар ски факул тет у Зему ну у 

првој после рат ној гене ра ци ји. Пел ка је 
била један од првих науч них рад ни ка 
која је уче ство ва ла у осни ва њу и обли
ко ва њу Био ло шког инсти ту та у Бео
гра ду. Током 195758 бора ви у САД на 
спе ци ја ли за ци ји из обла сти био ло шке 
бор бе про тив штет них инсе ка та. Док
то ри ра 1962. годи не и ради у оде ље њу 
за еко ло ги ју Био ло шког инсти ту та, са 
зва њем вишег истра жи ва ча и руко во
ди о ца лабо ра то ри је за енто мо ло ги ју. 
Обја ви ла је пре ко 50 науч них радо ва у 
мно гим стра ним струч ним часо пи си
ма. У Кана ди је била на пост док тор ској 
спе ци ја ли за ци ји, чија Ака де ми ја нау ка 
бри жљи во чува доку мен та ци ју о 
њеном раду из обла сти енто мо ло ги је.

Срп ски писац из дија спо ре Мир ја на 
Мата рић Радо ва нов, чија мај ка Мили
ца је била рође на сестра Мите Сисо је
ви ћа, пам ти сво је поре кло по мај ци, 
које је опи са ла у књи зи под нази вом 
Митровчани. Мили ца се уда ла за 
адво ка та Нико лу Радо ва нов, а у поро
дич ној кући у Новом Саду про ве ли су 
сво је нај бе збри жни је дане. Њихо ва 
деца Мир ја на и Милан, су се пре чети
ри деце ни је оти сну ли у Аме ри ку. Мир
ја ни на ћер ка Маја Мата рић, про фе сор 
робо ти ке, неу ро ло ги је и педи ја три је, 
осни вач је Цен тра за робо тич ка истра
жи ва ња у Лос Анђе ле су и јед на од 11 
науч ни ка из САД, који ма је 2011. годи
не уру че на награ да аме рич ког пред
сед ни ка Бара ка Оба ме за истак ну ти 
рад у обла сти нау ке, мате ма ти ке и 
инже ње рин га. 

Пре ма оби ча ји ма вре ме на у коме су 
живе ли, Мита је у мла до сти завр шио 
шустер ски занат, а Мара шнај дер ски. 
На сво јој Сингер маши ни је мора ла 
про во ди ти сате и сате, док не би саши
ла оде ћу за сву децу, рад на и све ча на 
оде ла. Љубав пре ма овом зана ту 
насле ди ле су две ћер ке, Љубин ка и 
Дани ца. Вели ки број пото ма ка је сту
ди рао архи тек ту ру и гра ђе ви нар ство 
(Миле на, Рад ми ла и мла ђи, Сања, 
Маја, Душко). Међу потом ци ма има 
инже ње ра, прав ни ка, про свет них рад
ни ка, дома ћи ца. 

Кућу је, пре нешто више од десет 
годи на, од наслед ни ка купи ла Љубин
ки на ћер ка, Мир ја на Долић и адап ти
ра ла је за лока ле. Мир ја на је као маги
стар фар ма ци је отво ри ла у јед ном 
делу соп стве ну апо те ку, док се у дру
гом нала зи  про дав ни ца метра же.  
При ли ком адап та ци је, спу ште ни су 
подо ви и изби је ни лока ли, чиме је 
изме њен изглед прво бит не фаса де, а 
кућа од стам бе ног пре тво ре на у 
послов ни про стор.

Олга Сте ва но вић из Пан че ва је 
1990. годи не орга ни зо ва ла скуп поро
ди це Тубић, на коме се оку пи ло око 
120 пото ма ка. Енер ги ја овог ску па ју је 
под ста кла, да мно го касни је напи ше 
спис Дасенезаборави, о поро ди ци из 
род ног места ака дем ског сли ка ра Уро
ша Пре ди ћа, који је сво м селу оста вио 
изу зе тан дар, ико но стас цркве у Орло
ва ту.

 Наша дужност је да се сећа мо. 

Нај ста ри ји син Бошко 
Бата Сисо је вић је 

после рата, три годи не 
слу жио вој ску у
Спли ту. Висо ког

ста са, пла ве косе и 
очи ју, личио је на 

Кене ди ја, а као и он, 
умро је (1984) у

нај бо љим годи на ма 
не доче кав ши ста рост. 
У мла до сти бавио се 

бок сом, али овај
поку шај да се бави 
спор том није дуго

тра јао.  Морао је неко 
да ради земљу, да 
насле ди тежач ки 

посао земљо рад ње

Кућу је, пре нешто 
више од десет годи на, 
од наслед ни ка купи ла 

Љубин ки на ћер ка, 
Мир ја на Долић

и адап ти ра ла је за 
лока ле. Мир ја на је као 
маги стар фар ма ци је 
отво ри ла у јед ном 

делу соп стве ну
апо те ку, док се у
дру гом нала зи 

про дав ни ца метра же.  
При ли ком адап та ци је, 
спу ште ни су подо ви и 
изби је ни лока ли, чиме 

је изме њен изглед 
прво бит не фаса де, а 

кућа од стам бе ног
пре тво ре на у

послов ни про стор
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МУЗЕЈ НАИВ НЕ УМЕТ НО СТИ ИЛИ ЈА НУМ У ШИДУ

Ката лог на три јези ка

Живе ти у Вој во ди ни, тач ни је у 
Сре му, у неку руку пред ста
вља и пред ност у одно су на 

дру ге сре ди не. Зашто? Па, овде смо 
сви изме ша ни, поме ша ни, побра ти
мље ни и све то на више јези ка. Воде ћи 
се овом чиње ни цом, запо сле ни  Музе
ја наив не умет но сти Или ја нум, одлу чи
ли су се на изу зе тан иско рак у штам па
њу ката ло га, који у неким стан дард ним 
обли ци ма пред ста вља оно што овај 
Музеј посе ти о ци ма може да пону ди. 
У четвр так, 15. новем бра про мо ви сан 
је ката лог на три јези ка, који су у слу
жбе ној упо тре би у Општи ни Шид. Тако 
сада ката лог, у коме су свр ста на дела 
Или је Баши че ви ћа Боси ља, може да 
се чита на сло вач ком, хрват ском и 

русин ском јези ку. Про мо ци ја ката ло га 
у Музе ју била је крат ка и јед но став на, 
а ипак тако упе ча тљи ва. Дирек тор ка 
ове кул тур не уста но ве, Љубин ка Пан
тић је овом при ли ком иста кла: 

– Очи глед но да смо Вас заин те ре со
ва ли, када сте одлу чи ли да нам покло
ни те сво је вре ме. Поред свих окол но
сти које обе ле жа ва ју наше живо те, ја 
могу да кажем да је Шид јед но бога то 
место. Бога то је кул тур ним насле ђем, 
а бога то је и број ним наци о нал ним 
зајед ни ца ма које су, и поред ружних 
ства ри које су се нека да деша ва ле и 
која су надам се иза нас, успе ли смо да 
сачу ва мо ту мул ти е тич ност. С обзи ром 
да смо ми овде у Музе ју чува ри јед
ног од кул тур них бла га које Шид има, 

а то је  легат Или је Баши че ви ћа, ми 
смо желе ли да тај легат пред ста ви мо 
јед ним ката ло гом, упра во на јези ци ма 
који су у слу жбе ној упо тре би у Шиду. 
Током ових годи на ука за ла се потре
ба да се то ура ди. Кул тур ноумет нич
ка дру штва Хрва та, Сло ва ка и Руси на 
путу ју, дово де госте код нас. Ми смо 
желе ли да им омо гу ћи мо, да све оно 
што башти ни мо, пред ста ви мо и на 
њихо вом матер њем јези ку. У изра ди 
ката ло га помо гли су Јаро слав Микло
виц, про фе сор исто ри је из Нове Пазо
ве који је текст пре вео на сло вач ки, 
Хеле на Међе ши из Руме, пре ве ла је 
на русин ски и Љуби ца Вуко вић Дулић, 
која је пре вод ура ди ла на хрват ски 
језик – наво ди Љубин ка Пан тић.

 Пре зен та ци ју су упот пу ни ли и чла
но ви сва три кул тур ноумет нич ка дру
штва, која су сво је зајед ни це пред
ста ви ли кроз песму и народ ну ношњу. 
Пот пред сед ни ца Сло вач ког кул тур но
умет нич ког дру штва Јед но та, Бла жен
ка Ђиер чан захва ли ла се запо сле ни
ма на реа ли за ци ји ове иде је и дода ла:

 – Мислим да је ово сја јан про је кат, 
да када има мо госте из Хрват ске или 
Сло вач ке пред ста ви мо музеј, мада 
често има мо и пре во ди о це, а сада ће 
бити сасвим дру га ситу а ци ја када пру
жи мо ката лог и када су они у ситу а ци ји 
да про чи та ју на матер њем јези ку. Ката
лог је одштам пан захва љу ју ћи сред
стви ма Покра јин ског секре та ри ја та за 
кул ту ру, инфор ми са ње и одно се са 
вер ским зајед ни ца ма. То су сред ства, 
која нам они опре де љу ју сва ке годи не, 
као помоћ за реа ли за ци ју наших про
гра ма.

Д. Попов 

Про мо ци ја у Или ја ну му

Љубин ка Пан тић
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ШИД СКА СВА КО ДНЕ ВИ ЦА

Пијач ни дани теку …

Нека да су пијач ни дани 
у Шиду били сре да 
и субо та. Заце мен

ти ра но. И, онда почет ком 
деве де се тих кад почи њу 
да се мења ју сви сег мен ти 
дру штва, и шид ска пија ца 
доби ја нове обли ке. Поред 
тога што јој се про стор огра
ђу је неким кућицама и дру ге 
про ме не су видљи ве. Пија
ца ради свих седам дана у 
неде љи. Одјед ном на Зеле
ној пија ци, поја вљу ју се и 
дру ги про из во ди за које баш 
не може мо рећи да су пољо
при вред ни, а ипак у том тре
нут ку све што се нашло у 
пону ди било нам је потреб
но. Од тада па до дана шњег 
дана на шид ској пија ци има 
све га. Од тањи ра, пешки ра, 
посте љи не, ала та, шмин
ке, обу ће и нека ко сасвим 
са стра не, оно због чега се 
некад ишло на пија цу. Воћа 
и повр ћа. Није да тих про
из во да нема, јед но став но 
ови дру ги доби ли су при мат. 
Мно ги који су ради ли у фир
ма ма које су у међу вре ме ну 
про па ле, спас су потра жи ли 
упра во на пија ци.

 – Радио сам у Срем пла
сту и када је он 1990. годи
не пре стао са радом, ја сам 
почео да радим на пија ци. 
Про да је мо наше дома ће 
пољо при вред не про из во
де као што су шар га ре па, 

лук,  кром пир, нешто мало 
од сухо ме сна тих про из во
да. Ту је и жито за кољи во, 
куку руз за кока ње, тур ши ја. 
Има мо реги стро ва но пољо
при вред но газдин ство и све 
је регу лар но. Неки дан буде 
добар што се паза ра тиче, 
неки буде лоши ји. Човек 
тре ба да буде задо во љан. 
Има дана када смо ми неза
до вољ ни или муште ри је. 
Ја доне сем холанд ски лук, 
муште ри је тра же дома ћи. 
Дру ги пут доне сем дома ћи 
лук, а они тра же холанд ски. 
Ко ће сви ма уго ди ти? – каже 
Арпад Винц.

 На тезги код Арпа да може 
се купи ти и срем ска коба си
ца по цени од 600 дина ра за 
све жу и 800 дина ра за суше

ну, а сла ни на је 600 дина
ра за кило грам. Вре мен ске 
при ли ке баш неидунаруку, 
они ма који се спре ма ју за 
сви њо ко љу, али мле ве на 
папри ка као неиз о став ни 
део овог срем ског култ ног 
оби ча ја поно сно је истак ну та 
на тезга ма овда шњих про да
ва ца.

– Цена црве не мле ве
не папри ке је 1.200 дина ра 
кило грам. Гото во четр де сет 
годи на се бави мо про из
вод њом и пре ра дом црве не 
папри ке. Зара да зави си од 
годи не до годи не. Кад има 
пуно кише онда тру не, а ова 
годи на је била солид на. Про
да ја је још сла ба, јер сви
њо ко ље још нису кре ну ле 
– испри чао је Јан ко Кан цко. 

На пија ци је нај ви ше оних 
са ста жом дужим од десет 
годи на, где по свим вре мен
ским усло ви ма стр пљи во 
услу жу ју.

 –  Ја већ пет на ест годи
на радим на пија ци. Трго
вац сам ина че и радио сам 
у Цен тро про ме ту, а кад је 
про пао, још десет годи
на сам радио при ват но. И 
ево ме на пија ци. Код мене 
на тезги све га има. Рена, 
папри ке, ора ха, соко ва, 
чаје ва, зим ни це. Мора да се 
ради, а деци нај ви ше тре ба 
– каже Мила дин Кова че вић 
из Бер ка со ва.

 Нарав но, каква би то 
пија ца била, а да нема 
неки уго сти тељ ски обје кат. 
Кати ца Мра вик из пијач ног 
бифеа, сва ко днев но раз но
си по тезга ма кафе и чаје
ве, а у малом про сто ру има 
и стал не госте. Позна та као 
Лела, у овом објек ту је ско
ро 25 годи на. И поред свих 
еко ном ских кри за, дру штве
них про ме на и оста лих тур
бу лен ци ја обје кат оста је. 
Како?

 – Укла па мо се у све токо
ве и тако опста је мо – твр ди 
Лела. Ради ће каже, док год 
буде могла. Неки људи се 
јед но став но сажи ве са пија
цом и јед но став но не могу, а 
да не иза ђу на тезгу.

Д. Попов

Јан ко Кан цко

Арпад Винц
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ОВАН: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни
ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

при ча ти о ства ри ма које можда 
пред ста вља ју ризик за веше 
послов не инте ре се. Потреб но је 
да сми сли те неку резер вну вари
јан ту, јер увек посто ји фак тор 
изне на ђе ња. Буди те про ми шље
ни и уздр жа ни пред бли ском осо
бом. Пажљи ви је ана ли зи рај те 
свог парт не ра.

БИК: Посто је ства ри 
које не тре ба да 
чини те у афек ту или 
на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која одго
ва ра вашем уку су.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је
те врло про ми шље но 
и про ве ра ва те раз ли
чи те инфор ма ци је 

које ути чу на послов не пре го во
ре. Оба зри вост је пожељ на, али 
нема раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру
га чи је ста во ве. Поне кад посту
па те суви ше стро го пре ма осо би 
која има добру наме ру, али не 
успе ва у пот пу но сти да вам 
доча ра сво је емо тив не дожи
вља је. 

РАК: Потре бан вам је 
додат ни опрез у 
сусре ту са сарад ни
ци ма и при ли ком про

це не нових послов них при ли ка. 
Нема потре бе да скре ће те 
пажњу на себе или да ула зи те у 
неке сум њи ве пре го во ре. Тре
нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

ЛАВ: Заин те ре со ва
ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну 
одлу ку, саслу шај те сво је сарад
ни ке и при хва ти те кори стан 
савет. Неко вас инспи ри ше на 
додат но анга жо ва ње и добро 
рас по ло же ње. Освр ни те се око 
себе, јер увек посто је насме ја на 
лица. 

ДЕВИ ЦА: Уко ли ко 
вас при вла че тајан
стве не ситу а ци је или 
неке дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те тешку 
хра ну и више се кре ћи те. 

ВАГА: Нема раз ло га 
да се пово ди те за 
лажним ути сци ма или 
да вас неко зава ра ва 

погре шном при чом о новим 
послов ним при ли ка ма. Уко ли ко 
трпи те послов ни неу спех, раз ми
сли те о неким алтер на тив ним 
могућ но сти ма које вам сто је на 
рас по ла га њу. Суви ше јаки изли
ви стра сти вас наво де на погре
шан избор. 

ШКОР ПИ ЈА: Нове 
ком пли ка ци је на 
послов ној сце ни про
из и ла зе из поку ша ја 

да се оства ри зајед нич ки дого
вор око рас по де ле инте ре са. 
Нема раз ло га да пона вља те при
чу која не оста вља пози ти ван 
одјек на ваше сарад ни ке. Посве
ти те више пажње воље ној осо би 
и зајед нич ким пла но ви ма које 
има те. Оче ку је вас при јат но 
изне на ђе ње. У сјај ној сте пси хо  
физич кој фор ми. 

СТРЕ ЛАЦ: Поне кад 
све изгле да тако 
рела тив но, сто га 
немој те доно си ти 

закљу чак на осно ву првог ути ска 
и без кон сул та ци је са бли ским 
сарад ни ци ма. Осло ни те се на 
нечи ји савет и на зајед нич ку про
це ну. Важно је да пра вил но 
дефи ни ше те сво је циље ве. Неко 
име сна жно да уста ла са ваше 
мисли и осе ћа ња. Потру ди те се 
да испу ни те парт не ро ва оче ки ва
ња. 

ЈАРАЦ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви ше 
раз ме тљи во у сусре ту са сарад
ни ци ма, већ затра жи те нечи ју 
подр шку. Бри не те без пра вог 
пово да, парт нер тре нут но можда 
не жели да вам пове ра ва сво је 
мисли и осе ћа ња. 

ВОДО ЛИ ЈА: Пажљи
ви је ана ли зи рај те 
ком плет ну ситу а ци ју 
на послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства ри 
које зах те ва ју кре а тив но раз ми
шља ње или одре ђе ну фазу инку
ба ци је, пре него што доне се те 
неку конач ну одлу ку. При ме ћу је
те да неко у вама побу ђу је вели
ко инте ре со ва ње и да вас асо ци
ра на при јат не успо ме не. 

РИБЕ: Сарад ни ци 
има ју добре суге сти
је, при хва ти те нове 
иде је које гаран ту ју 

боље резул та те или неси гур ност 
у зајед нич ком посло ва њу. Сусрет 
са јед ном осо бом тре нут но делу
је врло поуч но и под сти цај но у 
сва ком погле ду. Делу је те пома ло 
узне ми ре но. Недо ста ју вам неки 
сна жни емо тив ни под сти ца ји, 
како бисте свој љубав ни живот 
учи ни ли довољ но инте ре сант
ним. 

VREMEPLOV
21. но вем бар

1806. У на ме ри да еко ном ски 
сло ми про тив ни ка, На по ле он 
Бо на пар та об ја вио Бер лин ски 
де крет о бло ка ди Ве ли ке Бри
та ни је, уз за бра ну при ста ја ња 
бри тан ских бро до ва у све 
европ ске лу ке.
1995. По сле тро не дељ них пре
го во ра, у вој ној ба зи РајтПa
тер сон у гра ду Деј то ну, у САД, 
пред сед ни ци Хр ват ске, Бо сне и 
Хер це го ви не и Ср би је Фра њо 
Туђ ман, Али ја Изет бе го вић и 
Сло бо дан Ми ло ше вић па ра фи
ра ли ми ров ни спо ра зум ко јим 
је окон чан рат у БиХ.

22. но вем бар
1497. Тра же ћи мор ски пут у 
Ин ди ју, Пор ту га лац Вас ко да 
Га ма по стао пр ви мо ре пло вац 
ко ји је опло вио Рт до бре на де, 
на крај њем ју гу Афри ке.

23. но вем бар
1855. У Сен ти ро ђен Сте ван 
Сре мац, нај и зра зи ти ји пред
став ник срп ске ху мо ри стич ке 
про зе и је дан од нај зна чај ни јих 
пи са ца срп ског ре а ли зма.
1889. У са ло ну Па ле ро јал у 
Сан Фран ци ску по ста вљен 
пр ви џу бокс.

24. но вем бар
1642. Хо ланд ски мо ре пло вац 
Абел Јан сон Та сман ју жно од 
Аустра ли је от крио остр во и 
на звао га Ван Ди ме но ва 
Зе мља, ка сни је ње му у част 
на зва но Та сма ни ја. 

25. но вем бар
1915. Вр хов на ко ман да срп ске 
вој ске у Пр вом свет ском ра ту 
до не ла је од лу ку о по вла че њу 
тру па пре ко Цр не Го ре и Ал ба
ни је. У по вла че њу вој ни ка пра
ће них из бе гли ца ма, жи вот је 
из гу би ло ви ше од 240.000 
љу ди. На Крф је са ве знич ким 
бро до ви ма пре ба че но 135.000 
вој ни ка, ко ји су опо ра вље ни и 
ре ор га ни зо ва ни на ста ви ли 
бор бе на Со лун ском фрон ту 
на ред не го ди не.

26. но вем бар
1940. Нем ци су у оку пи ра ној 
Вар ша ви у Дру гом свет ском 
ра ту по че ли да огра ђу ју део 
гра да од ко јег су на пра ви ли 
ге то за око по ла ми ли о на пољ
ских Је вре ја. 

27. но вем бар
1919. У окви ру Вер сај ске 
ми ров не кон фе рен ци је по сле 
Пр вог свет ског ра та Бу гар ска 
пот пи са ла до ку мент ко јим је 
До бру џа при па ла Ру му ни ји, 
ис точ на Тра ки ја Грч кој, а гра до
ви Ди ми тров град, Бо си ле град 
и Стру ми ца Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца.
2000. Нор ве шки краљ Харалд 
отво рио, у за пад ној Нор ве шкој, 
нај ду жи ту нел за друм ски са о
бра ћај на све ту. Ту нел ду га чак 
16.900 ме та ра по ту као ре корд 
Сент Го тард ту не ла у Швај цар
ској, ко ји је пу штен у про мет 
1980.г. ду га чак је 16.300 ме та
ра.

HOROSKOP

Сре да, 21. новем бар
(8. окто бар)

Сабор Све тог Архан ге ла Миха
и ла – Аран ђе лов дан 

Четвр так, 22. новем бар
(9. окто бар)

Св. муч. Они си фор и Пор фи ри
је; Св. Нек та ри је Егин ски

Петак, 23. новем бар
(10. окто бар)

Све ти апо сто ли Олимп, Ераст, 
Ради он  и дру ги с њима

Субо та, 24. новем бар
(11. окто бар)

Све ти муче ник Мина; Све ти 
краљ Сте фан Дечан ски

Неде ља, 25. новем бар
(12. окто бар)

Све ти Јован Мило сти ви; Пре по
доб ни Нил Синај ски

Поне де љак, 26. новем бар
(13. окто бар)

Све ти Јован Зла то у сти

Уто рак, 27. новем бар
(14. окто бар)

Све ти апо стол Филип (Божић не 
покла де)

Crkveni
kalendar

• Све оно о чему смо сања ли 
није се оби сти ни ло јер смо се 
касно про бу ди ли.
• Зна мо ми чему слу жи гла ва, 
али нисмо могли одмах да се 
сети мо.
• Сви су Срби бра ћа, под 
усло вом да нису рође на.

Топла
чоко ла да

Састој ци: 2 кеси це чаја од 
нане, 250 мили ли та ра воде, 375 
мили ли та ра мле ка, 100 гра ма 
гор ке чоко ла де, шећер по жељи, 
слат ка павла ка, пар листи ћа све
же нане.

При пре ма: Кеси це чаја пре лиј
те са кљу ча лом водом и оста ви те 
10 мину та да одсто ји. У међу вре
ме ну загреј те мле ко до кљу ча ња, 
скло ни те са шпо ре та, додај те 
изло мље ну чоко ла ду и мешај те 
док се чоко ла да у пот пу но сти не 
ото пи. Изба ци те кеси це чаја, па га 
пола ко меша ју ћи успи те у чоко
лад но мле ко. Мле ко поно во вра
ти те на шпо рет и пажљи во загреј
те до кљу ча ња. По жељи додај те 
шећер.
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ПРЕСУДА ВИШЕГ СУДА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Осу ђе ни за уби ство у Врд ни ку
У Вишем суду у Срем

ској Митро ви ци, у 
четвр так 15. новем

бра, Сло бо дан Сла до је вић 
(27) из овог гра да је непра
во сна жном пре су дом осу
ђен на 20 годи на затвор ске 
казне, због тешког уби ства. 
Сне жа на Илкић (30) из Врд
ни ка, која се тере ти ла за 
тешко уби ство у пома га њу, 
доби ла је 10 годи на роби
је. Они су огла ше ни кри вим 
за уби ство стар ца Мла де
на Илки ћа (76) из Врд ни ка, 
ина че Сне жа ни ног стри ца, у 
ноћи изме ђу 5. и 6. апри ла 
про шле годи не.

У пре су ди, коју је суди
ја Мари ца Јолић про чи та ла 
пред опту же ни ма, изме
ђу оста лог се наво ди да се 
Сло бо дан, тада шњи Сне жа
нин момак, те коб не вече ри 
дове зао коли ма у Врд ник.

 – Они су пеши це доше та
ли до Мла де но ве куће која 

се нала зи у Ули ци Мир ка 
Лаћар ца 2. Сне жа на је оста
ла на капи ји да чува стра жу, 
а њен деч ко је про ва лио у 
собу оште ће ног – наво ди се 
у пре су ди.

 Он је стар ца уда рио 
више пута по гла ви, затим 
га везао кана пом и село теј
пом, а након тога пре крио 
му је гла ву јасту ком и са 
кре ве том окре нуо нао пач
ке. После тога се Мла ден 
Илкић угу шио.

Сло бо дан је у јед ној фио
ци про на шао бели кове рат 
са нов цем и из њега је Сне
жа ни дао 28.900 дина ра, док 
је оста так задр жао. Коли
ко је нов ца укуп но било у 
ковер ти, током суд ског про
це са није тач но утвр ђе но. 
Све до ци на суђе њу су изне
ли да је ста рац и рани је био 
на мети пљач ка ша, те да је 
иза тог раз бој ни штва била 
упра во Сне жа на.

Након изри ца ња пре су де 

Сло бо да ну и Сне жа ни, син 
уби је ног Мла де на, Митар 
Илкић, изра зио је неза до
вољ ство виси ном затвор ске 
казне.

– Сва ка ко да ће мој адво
кат под не ти жал бу на ову 
пре су ду. Оче ки вао сам да 
ће уби ца бити осу ђен на 30 
годи на, а Сне жа на нај ма ње 
на 20. Она је типо ва ла, јер 
је мисли ла да се код мог 
оца нала зи мно го нов ца. Од 
при хо да је имао само пен зи
ју, ни ја нисам знао коли ко је 
имао уште ђе ви не и да ли је 
уоп ште имао – рекао је за 
наше нови не Митар Илкић.

Сло бо дан и Сне жа на, који 
су се током суд ског про це са 
бра ни ли ћута њем, оста ју и 
даље у при тво ру Казне но
поправ ног заво да у Срем
ској Митро ви ци, све док их 
не упу те на издр жа ва ње 
затвор ске казне.

С. Костић

Опту же ни Сло бо дан 
Сла до је вић је одмах на 
глав ном пре тре су оспо рио 
опту жни цу и рекао да оста
је при свом иска зу који је 
дао 14. апри ла 2017. годи
не у тужи ла штву твр де ћи 
да није крив, те да нема 
везе са кри вич ним делом 

за које га опту жу ју. И Сне
жа на, која је два пута дала 
изја ву у току истра жног 
поступ ка, изја сни ла се да 
сто ји иза послед ње од 19. 
сеп тем бра 2017. годи не, да 
није кри ва. Ипак, она је у 
првој изја ви при зна ла кри
вич но дело.

Рекла па поре кла

УБИ СТВО КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕ СЛО ДИВОШ

Бив ши парт не ри у при тво ру
Крва ви зло чин оди грао се 17. 

новем бра у Пар ти зан ској ули ци у 
Диво шу, када је Дра гу тин М. (30) 

из Бин гу ле, са више уда ра ца секи ром 
убио педе сет дво го ди шњег мушкар
ца. Све тла на Ј. у чијој се кући десио 
зло чин, осум њи че на је да је извр ши ла 
кри вич но дело тешко уби ство у пома
га њу и њој је као и Дра гу ти ну одре ђе
но задр жа ва ње до 48 сати, након тога 
је саслу ша на у Вишем суду у Срем ској 
Митро ви ци.

Мешта ни ово мир ног села нера до су 
при ча ли за меди је, обја шња ва ју ћи да 
је Све тла на Ј. често мења ла парт не ре, 
па је код ње у кући живе ло више осо ба, 
због чега је услед алко хо ла, мало по 
мало дола зи ло до сва ђа и туча.

– Из села рет ко ко је с њом кому ни
ци рао, не зато што је она Ром ки ња, 
већ што су се код ње ску пља ли разни 
про фи ли мушкар ца пијан ци, раз бој ни
ци, а онда је дола зи ло и до инци ден та. 
Виђао сам неког мла ди ћа, који ради 
као пекар, он је редов но снаб де вао 
из про дав ни це и зад њих десе так дана 
ста но вао је код ње. Шта се ту деси ло, 
тешко да ко може да покоп ча – каже 
један од Диво ша на, који не жели име 
да му спо ми ње мо.

И оста ли мешта ни овог срем ског 
села, не желе да при ча ју о стра вич ном 
дога ђа ју, који је како они сма тра ју само 
донео сра мо ту у селу.

– Све тла на Ј. се овде досе ли ла пре 
чети ри годи не из Срем ске Митро ви
це, ко јој је купио ту кућу, не знам, али 
знам да је њена. Тра жи ла је углав ном 
мушкар це да је издр жа ва ју, јер ниг
де није ради ла. Мислим да има дво
је деце, где су она или су ту, ствар но 
нико не зна – при ча Сте ван (70).

Шта је прет хо ди ло овом крва вом 

зло чи ну, још није позна то. Оно што је 
истра гом до сада утвр ђе но, да је Дра
гу тин у субо ту 17. новем бра у пре по
днев ним сати ма упао код Све тла не у 
кућу и зате као педе сет дво го ди шњег 
мушкар ца, којем је Све тла на Ј. веза ла 
руке и ноге, а онда га је Дра гу тин секи
ром лишио живо та.

С. Костић

Место тра ге ди је
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ОТВО РЕН ФУД БАЛ СКИ ТЕРЕН
„БАНЕ ИВА НО ВИЋ“

У част
фуд бал ској 
леген ди

Фуд бал ски терен са 
вештач ком тра вом, чија 
изград ња је на про

сто ру иза Град ског базе на у 
Срем ској Митро ви ци поче ла у 
авгу сту ове годи не, зва нич но 
је отво рен у поне де љак, 12. 
новем бра. Све ча ном отва ра њу, 
поред мини стра пољо при вре
де Бра ни сла ва Неди мо ви ћа и 
број них пред став ни ка митро
вач ке локал не само у пра ве, 
при су ство вао је и митро вач
ки фуд ба лер Бра ни слав Бане 
Ива но вић, по коме је нови 
терен добио и свој назив.

Том при ли ком оди гра на је 
и фуд бал ска утак ми ца изме
ђу петли ћа ста ро сти 10 годи
на, а почет ни уда рац упра во 
је извео Бане Ива но вић, након 
чега је раз го ва рао и дру жио се 
са децом. Тако ђе, Бане је са 
гра до на чел ни ком Вла ди ми ром 
Сана де ром открио таблу са 
нази вом тере на. 

– Оду ше вљен сам и пуно ми 
је срце кад видим ова ко пуно 
деце, када на јед ном тере ну 
почи ње и рађа се нов фуд
бал ски свет и живот. Мислим 
да је ово пре ле по не само за 
мене и не само због тога што 
терен носи моје име, него и 
за све Митров ча не, наро чи то 
за омла ди ну, да има ју где да 
тре ни ра ју, да ужи ва ју и надам 
се да ће на ова квом тере ну и 
у ова квим усло ви ма да поста
ну бољи фуд ба ле ри и бољи 
људи. Ми као под руч је има мо 
доста ква ли тет не деце фуд ба
ле ра и надам се да ће се пра

вил но раз ви ја ти јер сада има ју 
боље усло ве, а добри усло ви 
су важни за раз вој фуд ба ле ра 
и деце. Ово све ча но отва ра
ње је више од јед не утак ми
це, ова мани фе ста ци ја ути че 
пози тив но на децу и на њихов 
раз вој. Лепо је било бити овде 
и лепо је што се ова ко јед на 
утак ми ца оди гра ла – рекао је 
Бане Ива но вић, рекор дер по 
бро ју оди гра них утак ми ца за 
нашу репре зен та ци ју, нека да
шњи играч Чел зи ја, а сада шњи 
играч руског Зени та.

Пре ма речи ма пред сед ни
ка митро вач ког Фуд бал ског 
саве за, Рат ка Гра би ћа, Град 
је добио терен са послед њом 
гене ра ци јом вештач ке тра ве. 

– Конач но ће и овде моћи да 
се игра фуд бал у свим усло ви
ма, а терен носи име по Бане ту 
Ива но ви ћу, нашем нај по зна ти
јем фуд ба ле ру, осва ја чу број
них титу ла, рекор де ру по бро ју 
насту па у фуд бал ској репре
знат ци ји наше земље. Надам 
се да ће се на овом тере ну 
поја ви ти и неки нови Бане Ива
но вић, а пре те жно ће га кори
сти ти нај мла ђе гене ра ци је али 
и рекре а тив ци – изја вио је Рат
ко Гра бић.

Под се ти мо, димен зи је  тере
на за игру су 65 пута 30 мета ра, 
а сред ства за њего ву изград
њу у изно су од око 18 мили о
на дина ра обез бе ди ли су Град 
Срем ска Митро ви ца и Мини
стар ство трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја.

 Н. Мило ше вић

Петли ћи са Бане том Ива но ви ћем

Гор њи Мила но вац: Мета лац 
– Инђи ја 2:2; Ива њи ца: Јавор 
– ОФК Жар ко во 7:1; Чаје ти на: 
Зла ти бор – ТСЦ 1:3; Бео град: 
Син ђе лић – Бечеј 1918 0:0; 
Доба нов ци: Будућ ност – Тра
јал 0:1; Бежа ни ја: Бежа ни ја – 
Теле оп тик 1:0; Нови Пазар: 
Нови Пазар – Сло бо да 0:0; Кра
гу је вац: Рад нич ки 1923 – Борац 
1:0.

01. Јавор 17 11 4 2 37:13 37
02. Инђи ја 17 11 3 3 26:8 36
03. Зла ти бор 17 10 2 5 28:16 32
04. ТСЦ 17 8 7 2 29:14 31
05. Син ђе лић 17 8 7 2 17:8 31
06. Мета лац 17 7 7 3 23:15 28
07. Рад нич ки 17 8 3 6 16:18 27
08. Бежа ни ја 17 8 2 7 22:21 26
09. Тра јал 17 6 3 8 12:17 21
10. Бечеј 17 6 2 9 23:26 20
11. ОФК Жар ко . 17 5 5 7 20:25 20
12. Теле оп тик 17 4 6 7 11:19 18
13. Борац 17 3 6 8 14:23 15
14. Будућ ност 17 2 6 9 12:23 12
15. Сло бо да 17 2 4 11 8:29 10
16. Нови Пазар 17 0 7 10 5:28 7

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

01. Хај дук 16 13 2 1 21:2 41
02. Кабел 16 12 2 2 35:11 38
03. Брат ство 16 10 4 2 29:16 34
04. Омла ди нац 16 11 1 4 20:10 34
05. Желе зни чар 16 8 3 5 16:11 27
06. Дина мо 16 7 4 5 18:11 25
07. Рад ни. (З) 16 4 10 2 13:9 22
08. ОФК Вршац 16 6 3 7 15:16 21
09. Мла дост 16 6 3 7 15:22 21
10. Дунав 16 5 4 7 23:25 19
11. Бач ка 16 6 1 9 20:23 19
12. Рад ни. (СМ) 16 5 4 7 17:22 19
13. Србо бран 16 5 3 8 14:22 18
14. Цемент 16 4 4 8 15:24 16
15. Борац 16 4 3 9 19:24 15
16. Ц. Зве зда 16 3 4 9 14:22 13
17. Рад ни. (НП) 16 2 4 10 8:28 10
18. ЧСК Пива ра 16 1 5 10 13:27 8

Ерде вик: Сло га (Е) – Југо вић 
2:2; Шај каш: Борац (Ш) – Хај дук 
(Ч) 6:0; Мачван ска Митро ви
ца: Под ри ње – Татра 0:0; Лаћа
рак: ЛСК – Једин ство 1:1; 
Дивош: Хај дук (Д) – Први Мај 
0:2; Теме рин: Сло га (Т) – Сре
мац 3:2; Бешка: Хај дук (Б) – 
Рад нич ки 4:2; Поду на вац је био 
сло бо дан.

Мар тин ци: Борац (М) – 
Напре дак 2:0; Љуко во: Љуко во 
– Борац (К) 3:1; Рума: Сло вен 
– Будућ ност 0:8; Доњи Товар
ник: Сло бо да – Јадран 2:0; 
Путин ци: ПСК – Полет 1:0; 
Ада шев ци: Гра ни чар – Купи но
во 3:1; Доњи Петров ци: Доњи 
Петров ци – Рудар 1:1; Вито јев
ци: Пар ти зан – Желе зни чар 2:1.

01. Сло бо да 14 11 1 2 28:11 34
02. ПСК 14 10 2 2 25:15 32
03. Пар ти зан 14 10 1 3 44:12 31
04. Желе зни . 14 9 4 1 31:6 31
05. Јадран 14 10 1 3 28:14 31
06. Будућ ност 14 8 1 5 42:18 25
07. Д. Петров . 14 7 1 6 25:28 22
08. Рудар 14 5 5 4 22:16 20
09. Љуко во 14 5 3 6 20:23 18
10. Полет 14 4 3 7 18:21 15
11. Борац (К) 14 4 1 9 22:30 13
12. Гра ни чар 14 4 1 9 20:49 13
13. Борац (М) 14 4 0 10 18:26 12
14. Сло вен 14 3 3 8 7:25 12
15. Напре дак 14 3 0 11 20:36 9
16. Купи но во 14 1 1 12 7:47 4

Буђа нов ци: Мла дост – Фру
шко го рац 1:1; Рав ње: Зека 
Буљу ба ша – Митрос 1:2; 
Обреж: Гра ни чар – Оби лић 
1993 2:4; Вогањ: Сло га (В) – 
Шумар 5:3; Пећин ци: Доњи 
Срем 2015 – Фру шка Гора 8:0; 
Чал ма: Сло га (Ч) – ОФК Бикић 
2:1; Беше но во: БСК – Кру ше
дол 4:0; Жар ко вац: Напре дак – 
Хај дук 2:2.

01. Први Мај 13 10 0 3 26:14 30
02. Југо вић 13 9 2 2 18:10 29
03. Борац (Ш) 13 7 4 2 22:8 25
04. Под ри ње 13 7 4 2 18:6 25
05. Сло га (Е) 13 7 3 3 25:15 24
06. Сре мац 13 7 3 3 16:11 24
07. Хај дук (Д) 13 6 0 7 21:12 18
08. Хај дук (Б) 13 5 2 6 23:19 17
09. Поду на вац 13 5 1 7 19:17 16
10. Татра 13 4 4 5 13:13 16
11. Једин ство 13 4 4 5 15:16 16
12. Сло га (Т) 13 5 1 7 11:21 16
13. Рад нич ки 13 4 2 7 22:25 14
14. ЛСК 14 2 2 10 9:36 8
15. Хај дук (Ч) 13 0 0 13 2:37 0

01. Д. Срем 14 11 3 0 43:9 36
02. Оби лић 14 9 2 3 26:12 29
03. Хај дук 14 8 4 2 32:12 28
04. ОФК Бикић 14 8 3 3 27:10 27
05. Кру ше дол 14 9 0 5 28:15 27
06. Митрос 14 8 0 6 28:25 24
07. БСК 14 7 2 5 28:13 23
08. Сло га (В) 14 5 6 3 23:16 21
09. Напре дак 14 6 3 5 25:19 21
10. Гра ни чар 14 6 2 6 26:21 20
11. Шумар 14 6 2 6 20:18 20
12. Ф. Гора 14 5 2 7 17:25 17
13. З. Буљу ба . 14 3 1 10 13:28 10
14. Сло га (Ч) 14 2 1 11 18:45 7
15. Фру шко го р. 14 1 3 10 7:55 6
16. Мла дост 14 0 2 12 7:45 2

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА
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Лига наци ја, паце ри и пиво
Завр ше на је фуд бал ска Лига наци

ја, так ми че ње под окри љем 
УЕФА које се први пут одр жа ло 

ове годи не. На дан када се штам па 
ово изда ње М нови на, Срби ја ће игра
ти одлу чу ју ћу утак ми цу са Литва ни јом, 
која јој може обез бе ди ти прво место у 
гру пи. Тако ђе, прво место гаран ту је 
уче шће у бара жу за Европ ско првен
ство уко ли ко се тим не пла си ра 
директ но кроз ква ли фи ка ци о но так ми
че ње по гру па ма.

Ина че, Срби ја је у субо ту доби ла 
несрећ не Црно гор це са 2:1. Рекло би 
се да се наша селек ци ја саста ла са 
сво јим Б тимом. Већи на игра ча црно
гор ске репре зен та ци је је на неки начин 
веза на за Срби ју. Било да је то род
бин ским веза ма, местом пре би ва ли
шта или клу бо ви ма у којим су насту па
ли (или насту па ју). Уоп ште, сти че се 
ути сак да су ове две репре зен та ци је 
оди гра ле један при сто јан при ја тељ ски 
меч. Такав се ути сак сте као и у првој 
утак ми ци у Црној Гори. Било је ту и 
неких нере гу лар но сти, али се сла бо ко 
бунио. Сем Тум ба ко ви ћа који је попио 
црве ни кар тон у Црној Гори. Ваљ да је 
зато ћутао у Бео гра ду. А суди ја Црно
гор ци ма пони штио чист гол.

Елем, Срби ја је доби ла неја ке ком
ши је и само се то рачу на. Наша репре
зен та ци ја је доби ла шан су да сама 
одлу чу је о сво јој суд би ни про тив 
Литва ни је. Лука Јовић, први стре лац 
Бун де сли ге, је остао на клу пи. Добио 
је шан су пред сам крај. Мораш боље 
бајо мој, ако хоћеш место у ова ко моћ
ној селек ци ји. А и ко још данас игра са 
два напа да ча? Чуо сам да неки инди
јан ци игра ју са чак три напа да ча, попут 
Ливер пу ла, Пари за, Реа ла, Бар се, 
Бра зи ла, Бел ги је... Паце ри. Зато су ту 
где јесу.

Мислим да је Лига наци ја има ла 
при лич но успе шну пре ми је ру. Био сам 
скеп ти чан када је све поче ло. И нисам 
имао неку жељу да гле дам тај фуд бал. 
Посеб но не нашу репре зен та ци ју. 
Доду ше, њих ни сад нешто немам 
жива ца да пра тим. Немам ја ништа 
про тив игра ча, али кад видим оног 
нашег в.д. селек то ра како нешто маше 
поред тере на и глу ми струч ња ка, не 
могу. Јед но став но, то није то. Тре ба ју 
нам поште ни људи у Саве зу, а не 
мена џе ри и кри мо си који ће да одре
ђу ју састав. Тре ба нам селек тор који 
има хари зму и ауто ри тет. Селек тор 
који може да сме сти неког игра ча на 
клу пу ако није у фор ми а да овај не 

попи зди. Кад се то деси, може мо да се 
нада мо неком зна чај ном резул та ту. 

Али да се вра ти мо на Лигу наци ја. 
Мно ги ма није био јасан систем так ми
че ња и шта так ми че ње кон крет но 
доно си. Међу тим, како је вре ме одми
ца ло, поста ја ло је све зани мљи ви је. 
Оно што је добро је, да су нека да шњи 
тер ми ни за при ја тељ ске утак ми це 
заме ње ни так ми чар ским фуд ба лом. 
Даље, наци о нал не селек ци је широм 
Евро пе су доби ле шан су да се над ме
ћу са себи рав ни ма. Па чак на тај 
начин да се домог ну Европ ског првен
ства. Тако смо виде ли прву побе ду 
Гибрал та ра, виде ли смо неке зани
мљи ве тек ме са акте ри ма као што су 

Јер ме ни ја, Казах стан, Андо ра и оста
ле селек ци је на мар ги ни европ ског 
фуд ба ла. Виде ли смо и селек ци ју 
Косо ва, пањ у оку нашој уну тра шњој и 
спољ ној поли ти ци. На кра ју, ту је више 
дер би утак ми ца изме ђу нај бо љих 
европ ских селек ци ја. Кури о зи тет је да 
је јед на Немач ка испа ла у нижи ранг, а 
у нај ви ши ранг се пла си ра ла јед на 
Босна. Можда је глу по, али сва ка ко 
допри но си дина ми ци так ми че ња.

И на кра ју, бит на став ка, РТС не 
пре но си утак ми це овог так ми че
ња. За нас срећ ни ке који има мо 

при ли ку да гле да мо фуд бал на јед ном 
нашем позна том спорт ском кана лу на 
каблов ској, сва ка ко мелем за очи и 
уши. Једи но што на полу вре ме ну 
мора те да гле да те рекла ме које тар ге
ти ра ју искљу чи во мушку публи ку. Ту 
су рекла ме за кла ди о ни це, мењач ни
це, спре је ве про тив опа да ња косе, 
нао ча ре (за оне који су оћо ра ви ли 
гле да ју ћи у листе по кла ди о ни ца ма). 
И нарав но рекла ме за пиво. Лич но, 
волео бих да упо знам „струч ња ке“ 
који осми шља ва ју тако кре тен ске 
рекла ме. Пиво је про из вод који је 
толи ко засту пљен у свим сфе ра ма 
дру штва да су иде је за рекла му непре
су шне. Питам се, да ли ти лико ви који 
се баве мар ке тин гом икад пока жу 
неком ту сво ју рекла му пре него што 
се пусти у про мет. Неком од кога ће 
доби ти објек тив но мишље ње. За 
поче так, бар да се раз у ме о чему она
ко урла ју они пре срећ ни мушкар ци 
грле ћи кри глу јед ном, а сво ју дра гу 
дру гом руком. Али добро, ако је то 
цена која мора да се пла ти...

Лука Јовић, први стре лац 
Бун де сли ге, је остао на 
клу пи. Добио је шан су 
пред сам крај. Мораш 

боље бајо мој, ако хоћеш 
место у ова ко моћ ној 
селек ци ји. А и ко још 

данас игра са два
напа да ча? Чуо сам да 

неки инди јан ци игра ју са 
чак три напа да ча, попут 

Ливер пу ла, Пари за, Реа ла, 
Бар се, Бра зи ла, Бел ги је... 
Паце ри. Зато су ту где јесу


