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У субо ту, 24. новем-
бра, у Град ској кући у 
Срем ској Митро ви ци 

орга ни зо ва на је доде ла сти-
пен ди ја за нај бо ље сту ден-
те са тери то ри је Гра да. Ове 
годи не Град ска упра ва за 
обра зо ва ње, кул ту ру и спорт 
доде ли ла је 56 сти пен ди ја 
у изно су од 11.000 дина ра 
месеч но свим сту ден ти ма 
који су испу ни ли усло ве кон-
кур са, одно сно они ма са про-
се ком већим од 9,5. 

Пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за обра зо-
ва ње, кул ту ру и спорт Или-
је Неди ћа, ове годи не чак 
девет сту ден та та оства ри ло 
је про сек 10. 

– Из годи не у годи ну број 
сту де на та који испу ња ва ју 
усло ве за сти пен ди ју је све 
већи, што пока зу је да су они 
довољ но моти ви са ни награ-
да ма које даје Град Срем-

ска Митро ви ца да боље уче 
и сти чу пра во на доби ја ње 
сти пен ди је. Овом при ли ком 
желим сви ма да чести там 
и поже лим им мно го успе ха 
у даљем шко ло ва њу и да 
моти ви шу сво је дру ге коле-
ге да оства ре бар при бли жно 
такве резул та те – изја вио је 

начел ник Недић.
Милан Ђокић, сту дент 

мастер сту ди ја на Факул те-
ту тех нич ких нау ка у Новом 
Саду, сти пен ди ста је четвр ту 
годи ну за редом. 

– Могу сло бод но рећи 
да сам добар део тро шко-
ва шко ло ва ња покрио овом 

сти пен ди јом и сва ка ко мно го 
дугу јем нашем Гра ду и потру-
ди ћу се да му се оду жим на 
нај бо љи могу ћи начин – 
рекао је Милан Ђокић.

Сту дент ки ња мастер сту-
ди ја пра ва на бео град ском 
уни вер зи те ту Кри сти на Фри-
шчић, тако ђе је сти пен дист-
ки ња Гра да већ четвр ту годи-
ну.

– Ова сти пен ди ја је зна-
чај на подр шка мени и дру-
гим мла дим људи ма који су 
њени при ма о ци. Покри ла ми 
је добар део тро шко ва тако 
да је пред ста вља ла вели-
ку помоћ при рас те ре ће њу 
мојих роди те ља и кућ ног 
буџе та. За ово је потреб но 
доста одри ца ња, али ако иза 
све га тога сто ји добра орга-
ни за ци ја и труд, све може да 
се постиг не – рекла је Кри-
сти на Фри шчић.

Н. Мило ше вић

Пре воз сту де на та
Град Срем ска Митро ви ца из свог буџе-

та издво јио је и сред ства за рефун ди-
ра ње дела пут них тро шко ва сту де на та. 
Тим пово дом, 22. новем бра у Град ској 
кући, Град ска упра ва за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спорт орга ни зо ва ла је доде-
лу уго во ра о рефун ди ра њу дела пут них 
тро шко ва сту ден ти ма. Уго во ре је уру чио 
заме ник начел ни ка ове Упра ве Зоран 
Мишче вић.

Град ска упра ва суфи нан си ра тро-
шко ве пута сту де на та који сва ко днев но 
путу ју од Срем ске Митро ви це до уни-
вер зи тет ског цен тра у изно су од 80 про-
це на та, а ове годи не доде ље но је 12 уго-
во ра. Сви кори сни ци ове услу ге дужни 
су да Упра ви доста ве доказ о путо ва њу, 
одно сно месеч не возне или ауто бу ске 
кар те нај ка сни је до петог дана у месе цу.

Сти пен ди је за нај бо ље сту ден те

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Милан ЂокићКри сти на Фри шчић

Пот пи са ни уго во ри о пут ним тро шко ви ма
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Првог децем бра навр ши ће се сто 
годи на од фор ми ра ња Кра ље
ви не Срба, Хрва та и Сло ве на

ца, држа ве која ће убр зо про ме ни ти 
име у Југо сла ви ја. Та тво ре ви на рас
па ла се у крви почет ком деве де се тих. 
Никад не знам тач но када. Који је то 
датум био када је Југо сла ви ја пре ста
ла да посто ји? Толи ко тога се изде ша
ва ло, од Гази ме ста на, пре ко рас па да 
Саве за кому ни ста Југо сла ви је, до 
првих суко ба у Сло ве ни ји, да би све 
било завр ше но у поко љу, етнич ком 
чишће њу, ства ра њу и међу на род ном 
при зна њу нових наци о нал них држа ва 
јужних Сло ве на на Бал ка ну. Све од 
1989. до 1995. годи не је било ужас и 
стра ва и негде изме ђу те две годи не 
сме стио се и датум рас па да Југо сла
ви је.

Сада, са овом паме ћу уоп ште ми 
није јасно како је уоп ште могла да 
посто ји југо сло вен ска иде ја? Не само 
што је про па ла тако како је про па ла, 
два пута, него и што је вре ме када се 
она роди ла било вре ме иде ја наци о
нал них држа ва. У дру гој поло ви ни 19. 
века две вели ке европ ске наци је, 
Ита ли ја и Немач ка, конач но су ује ди
ње њем доби ле сво је наци о нал не 
држа ве, сви наро ди у Евро пи су тежи
ли сво јим наци о нал ним држа ва ма, а 
неки „луда ци“ на Бал ка ну су сми сли
ли како да напра ве земљу у којој ће 
живе ти више наци ја и више вера, 
земљу, која ће под сво је окри ље оку
пи ти јужне Сло ве не од којих је мањи 
број живео у Кра ље ви ни Срби ји, док 
су оста ли били пода ни ци бар два 
вели ка цар ства, Аустро у гар ског и 
Ото ман ског. И да, ти јужни Сло ве ни 
би тре ба ло да живе у сло зи и љуба ви, 
као наро ди који гово ре један језик, 
који су исте расе и које дели само 
мало раз ли чи те вере. Лепо сми шље
но, ал немо гу ће.

Са овим исто риј ским иску ством 
нарав но да нам је јасно да је Југо сла
ви ја била уто пи ја. Мртва је трка изме
ђу Срба и Хрва та (нај број ни јих наро
да и наро да који су се изме ђу себе 
нај ви ше кла ли) у томе ко ће више 
пљу ва ти по Југо сла ви ји. Јед ни ма је 
то била нај ве ћа исто риј ска гре шка, 
коју су ску по пла ти ти мили о ни ма 

жрта ва, док су дру ги вазда били 
потла че ни и једва су чека ли да исте
ра ју оно мало Срба и напра ве само
стал ну држа ву која им је сад на понос 
и дику. Као и нама наша. Као уоста
лом и све бал кан ске држа ви це које су 
никле ко печур ке после кише. Не зна 
се која је уре ђе ни ја, бога ти ја и демо
крат ски ја. Не зна се из које мла ди 
више беже гла вом без обзи ра, мада у 
томе пред ња че ови што се већ нала
зе у Европ ској уни ји, дочим ћемо и ми 
напра ви ти такав стам пе до, чим нас 
при ме. Али, то је сасвим дру ги пар 
рука ва.

Ја не знам ко је тач но рекао: „Сва ку 

Југо сла ви ју у мут ну Мари цу“. То се 
при пи су је Воји сла ву Кошту ни ци, и 
мно го је оних који тако мисле. И ја 
мислим тако, и веру јем да је југо сло
вен ска иде ја мртва да мртви ја не 
може бити. Као што веру јем да се 
никад више неће роди ти зами сао о 
зајед нич ком живо ту јужних Сло ве на 
на Бал ка ну. И не тре ба. Једи но ми је 
мало жао тог име на које је баш лепо 
зву ча ло. Југо сла ви ја! Као Атлан ти да, 
мит ско остр во које је за јед ну ноћ 
пото ну ло у море. Кад про ђе довољ но 
вре ме на, и за Југо сла ви ју ће се пита
ти да ли је уоп ште посто ја ла, или се 
нама то само чини ло.

Удругојполовини19.векадвевеликеевроп
скенације,ИталијаиНемачка,коначносууједи
њењем добиле своје националне државе, сви
народи у Европи су тежили својим национал
нимдржавама, а неки „лудаци“ наБалкану су
смислили како да направе земљу у којој ће
живетивишенацијаивишевера,земљукојаће
подсвојеокриљеокупитисвејужнеСловене
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Отворенареконстуруисана
Главнаулица
НизомпригоднихманифестацијапрослављенојестогодинаододржавањаВели

когнародногзборауРумигдеједонетаисторијскаодлукаоприсаједињењуСрема
КраљевиниСрбији,анароднипредставницисусабранинапозивсрпскогполитичког
првакадрЖаркаМиладиновића.

Рум ска општи на је бога тим и разно
вр сним про гра мом обе ле жи ла Дан 
општи не и град ску сла ву Св Сте фа

на Дечан ског, а све у зна ку вели ког јуби
ле ја – сто годи на од осло бо ђе ња у Првом 
свет ском рату и доно ше ња одлу ке о при
са је ди ње њу Сре ма Кра ље ви ни Срби ји, 
упра во у Руми 24. новем бра 1918. годи
не.

Зва нич ни део обе ле жа ва ња овог вели
ког јуби ле ја и Дана општи не запо чео је у 
јутар њим часо ви ма пола га њем вена ца 
на спо ме ник др Жар ку Мила ди но ви ћу, у 
чијој кући се пре сто годи на и одр жао 
Вели ки народ ни збор.

Потом је усле ди ла литур ги ја у хра му 
Сила ска Св духа на апо сто ле коју је одр
жао вла ди ка срем ски Васи ли је уз саслу
же ње рум ског све штен ства, а после 
литур ги је је откри ве на и осве ће на капе
ла  чесма у пор ти овог хра ма која је 
посве ће на Св Сте фа ну Дечан ском.

Тач но у под не је отво рен део ком плет
но рекон стру и са не Глав не ули це у дужи
ни од 990 мета ра, сред стви ма Упра ве за 

капи тал на ула га ња Вој во ди не која је 
обез бе ди ла 130,4 мили о на дина ра од 
укуп но 166 мили о на дина ра коли ка је 
вред ност ових обим них радо ва, док је 
оста так финан си ра ла рум ска општи на. 
Врп цу су пре се кли Ђор ђе Мили ће вић, 
пот пред сед ник Покра јин ске вла де и Сла
ђан Ман чић, први човек рум ске општи не. 

– Морам да истак нем да је реч о тотал
ној рекон струк ци ји јер су нове и све под
зем не инста ла ци је, и са оним видљи вим 

изме на ма наш град доби ја један пот пу но 
нови изглед. Посеб но сам поно сан што 
смо све сти гли да ура ди мо и да ули цу 
отво ри мо упра во на овај дан који је Дан 
наше општи не, као и сла ва гра да. Захва
љу јем се људи ма из Покра јин ске вла де 
и Упра ве за капи тал на ула га ња, али 
захвал ност дугу је мо и Вла ди Срби је и 
пред сед ни ку Вучи ћу, јер све што смо 
ради ли у про те клих пет годи на резул ти
ра ло је овим вели ким про јек ти ма у 2018. 

Тачноуподнејеотворендеокомплетнореконструиса
не Главне улице у дужини од 990метара, средствима
УправезакапиталнаулагањаВојводинекојајеобезбе
дила 130,4 милиона динара од укупно 166 милиона
динараколикајевредностовихобимнихрадова,докје
остатакфинансираларумскаопштина.Врпцусупресе
клиЂорђеМилићевић,потпредседникПокрајинскевла
деиСлађанМанчић,првичовекрумскеопштине.
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годи ни – рекао је Ман чић и под се тио да 
је гото во 60 мили о на дина ра зајед нич ких 
ула га ња са Упра вом утро ше но на сре ђи
ва ње две ули це и асфал ти ра ње путе ва 
кроз њих у Буђа нов ци ма, какви не посто
је ни у јед ном селу у Срби ји. Ура ђе на је 
и ком плет на расве та на Рум ској петљи 
вред на пре ко 46 мили о на дина ра, завр
ша ва се и про је кат изград ње пре чи ста ча 
у Рад ној зони Запад вре дан 100 мили о на 
дина ра које је обез бе ди ло Мини стар ство 
при вре де, ту је и про је кат Хорис као и 
сре ђи ва ње пут не инфра струк ту ре у 
целој општи ни. 

Пред сед ник Ман чић је посеб но изра
зио захвал ност сви ма који су били укљу
че ни у реа ли за ци ју ових радо ва у Глав
ној ули ци, изво ђа чу и поди зво ђа чи ма, 
чијим вели ким тру дом и напо ри ма је 
посао завр шен и пре рока.

Пот пред сед ник Покра јин ске вла де 
Ђор ђе Мили ће вић је иста као да Покра
јин ска вла да подр жа ва раз вој свих 45 
локал них само у пра ва у Вој во ди ни.

 – За две и по годи не, коли ко посто ји 
ова Вла да, ми смо 660 мили о на дина ра 
усме ри ли у раз ли чи те про јек те у рум ској 
општи ни, а један од њих је упра во и ова 
пре див но рекон стру и са на Глав на ули ца. 
Тако пока зу је мо како се зајед нич ки ради, 
инве сти ра и ула же у побољ ша ње ква ли
те та живо та свих гра ђа на – пору чио је 
Ђор ђе Мили ће вић.

Све ча на сед ни ца у Кул тур ном цен тру 
запо че ла је хим ном у изво ђе њу позна тог 
опер ског пева ча Оли ве ра Њега, а потом 
се одбор ни ци ма, као и гости ма са свих 
нивоа вла сти и број них локал них само у
пра ва обра тио Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума. Он је под се тио да је 
данас тач но сто годи на од одр жа ва ња 
Вели ког народ ног збо ра у Руми где је 
доне та исто риј ска одлу ка о при са је ди
ње њу Сре ма Кра ље ви ни Срби ји, а 
народ ни пред став ни ци су овде сабра ни 
на позив срп ског поли тич ког прва ка др 
Жар ка Мила ди но ви ћа.

– 24. новем бар је постао дан оства ре

ња веков ног сна о поли тич ком и прав ном 
обје ди ње њу срп ског наро да, али и свих 
сло вен ских наро да на овим про сто ри ма. 
Овим дату мом општи на Рума је повра ти
ла сво је пам ће ње јер грб, заста ва и пра
зни ци јед не зајед ни це су суштин ски 
тума чи њеног иден ти те та и само све сти, 
а не само пуки сим бо ли. Пра зни ци су 
при ли ка да осве жи мо колек тив но пам ће
ње али и да се упи та мо да ли смо достој
ни и дора сли вре ме ну и одго вор но сти 
која нам је пове ре на и шта ћемо као 
савре ме ни ци оста ви ти у насле ђе гене ра
ци ја ма које дола зе после нас – иста као 
је Сте ван Кова че вић и додао да су они и 
при ли ка да се оду жи мо и захва ли мо они
ма нај бо љим међу нама.

После обра ћа ња Сте ва на Кова че ви ћа 
еми то ван је и доку мен тар ни филм о 
Руми изме ђу два пра зни ка у којем су 
наве де на нај ва жни ја постиг ну ћа како у 
обла сти инве сти ци ја, инфра струк ту ре, 
школ ства, нових врти ћа, пољо при вре
де...

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је, комен
та ри шу ћи филм, иста као да је било сни
мље ног мате ри ја ла за 27 сати фил ма о 
Руми изме ђу два пра зни ка, а све што се 
пости гло је било и уз помоћ Покра јин ске 
и Репу блич ке вла де.

– Посеб ну захвал ност дугу је мо и ком
па ни ја ма које су свој капи тал уне ле у 
нашу општи ну и отво ри ле про из вод не 

пого не и упо сли ли наше рад ни ке. Поме
ну ћу фир му Хачин сон, да се дру ге не 
наљу те, јер када смо 2015.годи не отва
ра ли први погон они су има ли оба ве зу да 
упо сле 200 рад ни ка, а сада запо шља ва ју 
1.350 рад ни ка и у изград њи је пети погон 
који ће упо сли ти још 200 рад ни ка. То је 
пока за тељ добре поли ти ке при вла че ња 
инве сти ци ја, али и доброг рада локал не 
само у пра ве. Хоћу још да пору чим одбор
ни ци ма и гра ђа ни ма Руме да ништа не 
почи ње и не завр ша ва се са нама и да то 
тре ба да има мо то у виду. Хај де да учи
ни мо наш живот достој ним наших пре да
ка и тим чиње њем учи ни мо бољи живот 
нашим потом ци ма – иста као је Сла ђан 
Ман чић.

Про грам све ча не сед ни це наста вљен 
је и доде лом лук су зно ура ђе не моно гра
фи је о Руми које су доби ли Дамир Зобе
ни ца, пот пред сед ник Скуп шти не Вој во
ди не, Ђор ђе Мили ће вић, пот пред сед ник 
Покра јин ске вла де, Јован Вор ка пић, 
дирек тор Репу блич ке дирек ци је за имо
ви ну и први поча сни гра ђа нин Руме и др 
Хорст Бајер, гра до на чел ник брат ског 
немач ког гра да Бер зен бри ка чија је 
деле га ци ја за Дан општи не била у посе
ти Руми. Они су поло жи ли и венац на 
спо ме ник др Жар ку Мила ди но ви ћу, при
су ство ва ли литур ги ји, као и све ча ној сед
ни ци СО Рума.

НаградузаДанопштине,Повељузаживотноделопри
миоједипломираниинжењерархитектуреЂорђеЈела
ча, власник фирме „Јелмар“ која ове године бележи
четвртвекапостојања.Захвалницуједобилопредузеће
„Каблекс С“ из Платичева , као и професор физичке
културе Бошко Пејкић дугогодишњи тренер румских
атлетичаракојисуосвојилинизвреднихнаградаиЂур
ђицаХинићизБуђановаца,мајкашестородеце,петкће
риисина
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Дамир Зобе ни ца је иста као да је Вели
ки народ ни збор у Руми здру жио јед ном 
за сваг да раста вље ну бра ћу, донео прав
ду и оства рио исто риј ско пра во. 

Ђор ђе Мили ће вић је ука зао да је 
Вели ки народ ни збор у Руми тра си рао 
пут без у слов ног при са је ди ње ња Кра ље
ви ни Срби ји овен ча ној сла вом побед ни
ка и пра вед ни ка у тек окон ча ном гло бал
ном рату. Таквом ста ву допри не ла је 
мудрост и видо ви тост др Жар ка Мила ди
но ви ћа и дру гих народ них вођа из Руме 

и места из Сре ма и ово је при ли ка да им 
ода мо заслу же но при зна ње. 

Др Хорст Бајер, гра до на чел ник Бер
зен бри ка и др Жељ ко Дра гић, пред сед
ник Удру же ња „Гра ди мо мосто ве“ из 
истог гра да захва ли ли су на увек срдач
ном госто прим ству и кон ста то ва ли да 
сва ки пут када дођу град се мења на 
боље и расте. 

– Види мо да се стал но пове ћа ва број 
инве сти ци ја, коли ко је тога ура ђе но 
изме ђу два пра зни ка и на томе вам 
чести там, а ми ћемо даље ради ти на 

при ја тељ ству два наро да – рекао је др 
Хорст Бајер.

Награ ду за Дан општи не, Пове љу за 
живот но дело при мио је дипло ми ра ни 
инже њер архи тек ту ре Ђор ђе Јела ча, 
вла сник фир ме „Јел мар“ која ове годи не 
беле жи четврт века посто ја ња. 

Захвал ни цу је доби ло пред у зе ће 
„Каблекс С“ из Пла ти че ва коју је при мио 
гене рал ни дирек тор Горан Мика но вић.

Захвал ни цу и нов ча ну награ ду је 
добио про фе сор физич ке кул ту ре Бошко 
Пеј кић дуго го ди шњи тре нер рум ских 
атле ти ча ра који су осво ји ли низ вред них 
награ да.

 Ђур ђи ца Хинић из Буђа но ва ца, мај ка 
шесто ро деце, пет кће ри и сина, добит
ни ца је тако ђе Захвал ни це и нов ча не 
награ де. 

– Зна чи ми мно го ова награ да, зна чи 
да је неко при ме тио мој рад и успех моје 
деце. Нај ста ри ја кћи има 26 годи на, а 
нај мла ђи син има 13 годи на.

Ми смо овде дошли у „Олу ји“ из Лике, 
тро је нај мла ђе деце ми је рође но овде 
– рекла је Ђур ђи ца. Поро ди ца Хинић се 
бави сто чар ством и днев но про из ве ду до 
300 лита ра мле ка.

Поред зва нич ног дела про сла ве, при
пре мљен је и кул тур ни про грам у којем 
су уче ство ва ли позна ти умет ни ци, опер
ски певач Оли вер Њего, глу ми ци Ива на 
Жигон, Иван Тома ше вић, Тихо мир Арсић, 
тру бач Љубо мир Сто иљ ко вић и Елек
трич ни гудач ки квар тет „Дина ми ка мју
зик“.

И на кра ју, и поред број них деша ва ња 
те субо те у гра ду, и вели ког кон цер та на 
кра ју, бина је до ују тро скло ње на како би 
се сао бра ћај могао несме та но одви ја ти, 
док су запо сле ни из „Кому нал ца“ одра
ди ли свој посао, тако да неко, ко је у 
Руму дошао већ сутра дан ују тро не би 
могао ни поми сли ти да је прет ход но вече 
на Град ском тргу било толи ко оку пље них 
људи.  СмиљаЏакула

Уве че, овог 24. новем бра од 21 сат на 
Град ском тргу свој вели ки кон церт одр жа
ла је Цеца Ражна то вић. Пуна два сата 
број на публи ка, не само из Руме, ужи ва ла 
је уз нај по зна ти је Цеци не хито ве и пева ла 
са њом, а што се тиче бине и озву че ња 

ово је сва ка ко било до сада неви ђе но у 
Руми. На кра ју кон цер та упри ли чен је и 
ватро мет.

Тре ба иста ћи да је Цецин кон церт 
поклон рум ских фир ми гра ђа ни ма за пра
зник.

ПОКЛОНРУМСКИХПРИВРЕДНИКА

Цецинконцерт
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Прихваћенепримедбеидопуне
По окон ча њу јав ног уви да, у изме не 

и допу не про стор ног пла на под руч
ја посеб не наме не инфра струк тур

ног кори до ра држав ног пута првог реда 
број 21 Нови Сад  Рума  Шабац, одр жа
на је 19. новем бра јав на сед ни ца Коми
си је за јав ни увид, којој су при су ство ва ли 
под но си о ци при мед би на ове изме не.

Ђор ђе Милић, помоћ ник мини стра у 
Мини стар ству за гра ђе ви ну, сао бра ћај и 
инфра струк ту ру, пред сед ник Коми си је, 
ука зао је да су пред мет јав ног уви да 
биле изме не про стор ног пла на за оби ла
зни цу око Руме. 

– Овај сао бра ћај ни кори дор је важан и 
због изград ње део ни це Рума – Шабац, за 
коју се већ гра ди део од Новог сада до 
Руме. Носи лац овог про јек та је над ле жно 
Мини стар ство. По саслу ша њу при мед би 
под но си ла ца, ми ћемо на затво ре ној сед
ни ци рас пра вља ти о њима и оне, које 
има ју сво је уте ме ље ње, ће бити при хва

ће не – изја вио је Ђор ђе Милић.
Дирек тор ка ЈУП „План“ Рума Мил ка 

Павло вић каже да се ради само о изме
на ма пута које су веза не за рум ску 
општи ну.

 – Ми смо тра жи ли да се наше рад не 
зоне пове жу на ту брзу сао бра ћај ни цу, 
јер је прво бит но била зами сао да ће 
бити само оби ла зни ца. Изме на ма смо 
доби ли пет петљи и пет дени ве ли са них 
укр шта ња, што је велик бене фит и ми 
смо једи на општи на у Срби ји која је 
доби ла толи ко изме на. То је за Руму вео
ма зна чај но, јер ћемо наше рад не зоне 
пове за ти на бржи пут, што је добро за 
даљи раз вој и инве сти то ре. Завод за 
урба ни зам Вој во ди не је био носи лац 
изра де тог пла на – рекла је Мил ка 
Павло вић. 

Накнад но смо сазна ли, да је Коми си ја 
при хва ти ла све при мед бе при сти гле 
током јав ног уви да. С.Џ.

ЂорђеМилић,помоћникминистра

ПЛАТИЧЕВО

Уређењецентрасела
У Пла ти че ву би, до кра ја 

овог месе ца, тре ба ло да се 
окон ча ју радо ви на уре ђе њу 
цен тра села који се изво де у 
окви ру пар ти ци па тив ног буџе
ти ра ња.

Ради се о тро то а ри ма и 
пар кин гу, ком плет не повр ши
не од око 1.200 ква драт них 
мета ра, који ће бити покри ве
ни беха тон пло ча ма. Вред
ност радо ва је око три мили о

на дина ра. Ове радо ве је оби
шао и пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић, који је иста
као да ће, по њихо вом окон
ча њу, цен тар Пла ти че ва има
ти нови и леп ши изглед. 

– Ово село је доста вели ко 
и раз ви је но, а и гра ђа ни су 
добро орга ни зо ва ни. Савет 
МЗ овде заи ста добро ради и 
бори се за сво је село, тако да 
заслу жу ју његов бољи изглед. 

Ми смо овде асфал ти ра ли 
путе ве и сада отво ри ли  
вртић. Не пра ви мо раз ли ку 
када ула же мо сред ства, да ли 
је село или град  када стиг ну 
зах те ви поку ша мо сва ки да 
испо шту је мо, ако је заи ста 
оправ дан – изја вио је том 
при ли ком Сла ђан Ман чић.

Јован Сала тић, пред сед ник 
Саве та МЗ Пла ти че во под се
тио је да се цен тар села 
послед њи пут сре ђи вао 1976. 

годи не, када је тамо сни ма на 
попу лар на еми си ја Зна ње – 
има ње.

 – Сада шње уре ђе ње мно го 
зна чи за све гра ђа не нашег 
села, јер допри но си раз во ју и 
бољим усло ви ма живо та. 
Има мо у пла ну асфал ти ра ње 
Ули це Вука Кара џи ћа, које 
тре ба да ура ди мо наред не 
годи не – рекао је за наше 
нови не Јован Сала тић.

С.Џ.
РадовиуцентруПлатичева

ЈованСалатићиСлађанМанчић
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Већипорезнастанове
мањинакуће

На сед ни ци Скуп шти не гра да одр
жа ној 22. новем бра, срем ско ми
тро вач ки одбор ни ци, изме ђу 

оста лих тача ка днев ног реда, усво ји
ли су изве штај о извр ше њу одлу ке о 
буџе ту Гра да Срем ска Митро ви ца за 
првих девет месе ци ове годи не. Извр
ше ње буџе та за прва три квар та ла 
изно си око 56 посто, а пре ма речи ма 
начел ни ка Град ске упра ве за буџет и 
локал ни еко ном ски раз вој Душка 
Шаро шко ви ћа, тај про це нат се у овом 
тре нут ку попео на око 75 посто. 

– То је у гра ни ца ма оче ки ва ња и 
реа ли за ци ја је иста као и годи на ма у 
назад. Нај ма ња реа ли за ци ја је у 
почет ку годи не, а нај бо ља у послед
њем квар та лу, што је прак са пока за ла. 
Пред ви ђе ни про јек ти се реа ли зу ју, 
неки су кре ну ли тек у дру гој поло ви ни 
годи не, и ова кав буџет више се не 
мери по финан сиј ским ефек ти ма, већ 
по поје ди ним про јек ти ма који су реа
ли зо ва ни. Ми не оду ста је мо ни од јед
ног про јек та и оно што смо зацр та ли 
за ову годи ну има ће мо у њој, без обзи
ра на то да ли ће то финан сиј ски у 
буџе ту бити 70, 80 или 90 посто – изја
вио је начел ник Шаро шко вић.

На сед ни ци су усво је не и одлу ке о 
виси ни сто пе поре за на имо ви ну за 
наред ну годи ну, као и одлу ка о утвр
ђи ва њу про сеч них цена ква драт ног 
метра. 

– Про ме на има и оне ће се осе ти ти 
код поје ди на ца, а гло бал не тен ден ци
је неће бити. Што се тиче сто пе, ми је 

не мења мо, а што се тиче пољо при
вред ног земљи шта вра ћа мо се на 
2017. годи ну. Ми смо 2018. годи не 
при ме ни ли нижу сто пу за пољо при
вред но земљи ште због лоше послов
не годи не у пољо при вре ди. Што се 
тиче про сеч не вред но сти некрет ни на 
које се опо ре зу ју, ту има мо одре ђе на 
кре та ња која су после ди ца ути ца ја 
тржи шта. Ми ту само вади мо арит ме
тич ку сре ди ну на осно ву купо про дај
них уго во ра. Нешто виша је цена ста

но ва, а на то ути че делом и изград ња 
нових ста но ва, који се про ме ту ју и то 
је део тржи шта. Пада цена кућа за 
ста но ва ње, одно сно цена ква драт ног 
метра. Ове годи не ћемо оства ри ти 
веће при хо де од поре за на ста но ве, 
уто ли ко мање има ће мо од кућа, гара
жа... – изја вио је начел ник Душко 
Шаро шко вић. 

Изме ђу оста лог, одбор ни ци су доне
ли и два пла на детаљ не регу ла ци је 
веза на за изград њу енер га не на био

ДушкоШарошковић МирјанаВашут
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Јединица
заможданиудар

Једи ни ца за можда ни удар у Општој 
бол ни ци Срем ска Митро ви ца је 
прва и једи на у Сре му и наме ње на 

је за лече ње паци је на та посеб ном тера
пи јом  тром бо ли зом. На овај начин 
испо што ва не су пре по ру ке Мини стар
ства здра вља, да уста но ве секун дар ног 
нивоа лече, на аде ква тан начин, тешке 
боле сни ке са исхе миј ским оште ће њи ма 
мозга. 

 Прва тром бо ли за је на Оде ље њу неу
ро ло ги је успе шно изве де на на Митров
дан 08.11.2018. годи не, a изве ле су је др 
Ката ри на Павло вић Ивић и прим. др 
сци. мед. Љиља на Стан че тић Бачва нин, 
спе ци ја ли сти неу ро ло ги је. Захва љу ју ћи 
побољ ша ној орга ни зо ва но сти Ургент ног 
при је ма, опре мље но сти Опште бол ни
це, али и лич ног и струч ног зала га ња 
спе ци ја ли ста неу ро ло га и меди цин ских 
сеста ра, уз мен тор ство и пер ма нент ну 
кому ни ка ци ју са Инсти ту том за неу ро ло
ги ју Кли нич ког цен тра Вој во ди не, спро
во ђе ње про це ду ре тром бо ли зе је про те
кло успе шно и без ком пли ка ци ја. На овај 
начин се и Оде ље ње неу ро ло ги је Опште 
бол ни це у Срем ској Митро ви ци, свр ста
ло у ред оних, који спро во де лече ње 
можда ног уда ра тром бо ли зом.

 – С обзи ром да су се сте кли усло ви да 
се један део обо ле лих од акут ног можда
ног уда ра лечи тром бо ли зом, нео п ход но 
је и даље уна пре ди ти функ ци о ни са ње 
Хит не помо ћи домо ва здра вља на тери
то ри ји Срем ског окру га као и одре ђе них, 
нај пре дијаг но стич ких слу жби Опште 
бол ни це. Као пред у сло ви ефи ка сног 
лече ња можда ног уда ра су пре по зна ва
ње потре бе хит но сти обра де обо ле лих 
од можда ног уда ра уну тар бол ни це, да 
се не би губи ло дра го це но вре ме и на 
вре ме дала потреб на тера пи ја. Са дру ге 
стра не, нео п ход но је пре ва зи ћи отпор, 
уте ме љен на стра ху од неже ље них ком
пли ка ци ја, првен стве но крва ре ња, од 
стра не самог струч ног осо бља који је 

био при су тан и у дру гим меди цин ским 
уста но ва ма. Уз наве де но, а као глав ни 
услов да би се тера пи ји при сту пи ло, је 
јавља ње паци је на та струч ној меди цин
ској слу жби што пре, одно сно, одмах по 
поја ви првих зна ка можда ног уда ра – 
речи су начел ни це Слу жбе неу ро ло ги је 
прим. др сци. мед.Љиља не Стан че тић 
Бачва нин.

 Дирек тор митро вач ке бол ни це, др 
Жив ко Врцељ изра жа ва вели ко задо
вољ ство што је ова уста но ва, после 
више годи на поку ша ја, конач но офор ми
ла једи ни цу за можда ни удар и нагла сио 
да она, изме ђу оста лог, рас по ла же спе
ци јал ним боле снич ким кре ве том, мони
то ром за пра ће ње витал них функ ци ја 
паци јен та, пер фу зи о ном пум пом.

 – Важно је напо ме ну ти, да би омо гу
ћи ли нову тера пи ју за паци јен те са 
можда ним уда ром, део меди цин ских тех
ни ча ра и сви лека ри Оде ље ња неу ро ло
ги је су бла го вре ме но про шли нео п ход ну 
обу ку – исти че др Врцељ.

  Опште је позна то да је можда ни удар 
код нас воде ћи узрок смр ти и трај ног 
инва ли ди те та. Алтер пла за је данас једи
на реги стро ва на меди цин ска тера пи ја за 
акут ни инфаркт мозга, одо бре на од 
већи не наци о нал них и међу на род них 
меди цин ских удру же ња за бор бу про тив 
цере бро ва ску лар них боле сти. Од почет
ка при ме не, након што је лек први пут 
реги стро ван у САД 1996. годи не, затим и 
у дру гим држа ва ма, а у ЕУ 2002. годи не, 
дава ње овог лека се пока за ло кори сним. 
Иако смо сви све сни да посто ји и ризик 
од ком пли ка ци је крва ре ња у мозгу, зна
чај но је то, да лече ње алтер пла зом 
пове ћа ва удео боле сни ка са опо рав ком, 
одно сно бољим исхо дом након пре тр
пље ног инфарк та мозга. А да би се ризик 
од неже ље них ком пли ка ци ја свео на нај
ма њу меру, дефи ни са не су пре по ру ке за 
ода бир потен ци јал них паци је на та, погод
них за систем ско лече ње алтер пла зом. 

Болесничкикреветјединицезаможданиудар

ма су, сто чар ске фар ме и елек тра не 
на тери то ри ји Јар ка, као и одлу ку о 
изра ди пла на детаљ не регу ла ци је 
бло ка изме ђу ули ца Паро брод ске, 
Пушки но ве, 28. мар та и Про ме на де 
са Град ском пија цом у Срем ској 
Митро ви ци. Нешто више о томе рекла 
је дирек тор ка ЈП Урба ни зам Мир ја на 
Вашут.

– Тренд изград ње енер га на на био
ма су је под сти цај малој при вре ди и 
раз во ју пољо при вре де. То је прак тич
но раз вој јед ног енер гет ског систе ма 
који функ ци о ни ше у затво ре ном кру гу 
изме ђу сто чар ства и про из вод ње 
елек трич не енер ги је. У пла ну су три 
енер га не, које ће сигур но бити под
сти цај за раз вој сто чар ства у Јар ку, 
али и окру же њу. То може да буде 
врло добар под сти цај и реа ли за ци ји 
енер гет ске стра те ги је Репу бли ке 
Срби је. Наш град ће сва ка ко од тога 
има ти кори сти јер ће у том про сто ру 
бити запо сле ни људи, а и у сми слу 
сарад ње изме ђу инве сти то ра који ће 
гра ди ти енер га не и људи који живе и 
раде у пољо при вре ди. Оче ку је се да 
се тако нешто дого ди и у Диво шу, а 
прет по ста вљам да ће се тај тренд 
про ши ри ти и на дру га под руч ја где је 
пољо при вре да доми нант на делат
ност –  рекла је Мир ја на Вашут, а што 
се тиче пла на детаљ не регу ла ци је у 
око ли ни пија це изја ви ла је да се од 
тог пла на оче ку је побољ ша ње реа ли
за ци је урба ни стич ких пара ме та ра у 
тој зони. План је да се реши про блем 
пар кинг про сто ра у око ли ни пија це, 
али и да се пија ца оса вре ме ни изград
њом новог репре зен та тив ног објек та. 

Поред тога, на сед ни ци су усво је ни 
и изве шта ји о сте пе ну ускла ђе но сти 
пла ни ра них и реа ли зо ва них актив но
сти из про гра ма посло ва ња неко ли ко 
јав них пред у зе ћа и при вред них дру
шта ва осно ва них од стра не Гра да. 
Тако ђе, усво јен је и пред лог о изме ни 
одлу ке о мак си мал ном бро ју запо сле
них на нео д ре ђе но вре ме у јав ном 
сек то ру за 2017. годи ну, као и пред лог 
локал них акци о них пла но ва за Роме и 
Ром ки ње из обла сти ста но ва ња, 
здрав стве не и соци јал не зашти те. 
Митро вач ки одбор ни ци усво ји ли су и 
четвр ту изме ну про гра ма рада Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, као и 
тре ћи анекс уго во ра код посло дав ца 
ЈП Сремгас. Изме ђу оста лог, усво је но 
је и неко ли ко реше ња о пре стан ку 
пра ва кори шће ња  одре ђе них обје ка
та од стра не јав них пред у зе ћа, као и о 
при ба вља њу и оту ђе њу непо крет но
сти у и из јав не сво ји не Гра да Срем
ска Митро ви ца, за шта су име но ва ни и 
чла но ви коми си ја. Тако ђе, дошло је 
до реи збо ра Гор да не Ћуић Цви ја но
вић за дирек то ра Апо те ке, као и неко
ли ко избо ра чла но ва над зор них одбо
ра у уста но ва ма. За новог пред сед ни
ка Избор не коми си ја Гра да иза бран је 
Милу тин Сре те но вић, након што је мр 
Зоран Лева јац дао остав ку на том 
месту.

Н.Милошевић
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Свихоћедавозетакси

Да вла да инте ре со ва ње за оба вља
њем так си пре во за у општи ни Ста
ра Пазо ва потвр ђу је маси ма лан 

број так си пре во зни ка у овој локал ној 
зајед ни ци. Изме не Зако на о пре во зу пут
ни ка у друм ском сао бра ћа ју сту пи ле су 
на сна гу 6. новем бра теку ће годи не што 
оба ве зу је и ста ро па зо вач ку општи ну да у 
наред ном пре ди о ду доне се нову Одлу ку 
о так си пре во зу пут ни ка која би тре ба ла 
да буде ускла ђе на са изме на ма поме ну
тог Зако на.

Четр де сет пет так си пре во зни ка тре
нут но је реги стро ва но у ста ро па зо вач кој 
општи ни, што је и мак си ма лан број так
си ста. Так си пре воз у овој општи ни уре
ђен је Одлу ком о так си пре во зу пут ни ка 
коју је доне ла Скуп шти на општи не апри
ла 2016. годи не.

Нова одлу ка пре ма изме на ма Зако на о 
пре во зу пут ни ка у друм ском сао бра ћа ју 
тре ба ла би да омо гу ћи реги стра ци ју 

додат ног бро ја так си ста. У Оде ље њу за 
инспек циј ске посло ве исти чу да и у овој 
општи ни има дивљих так си ста, тако да 
су кон тро ле и изла сци на терен чести. 
Инспек тор ка за друм ски сао бра ћај у 
општи ни Ста ра Пазо ва Ире на Авра мо
вић под се ћа на казне не одред бе за так
си сте који нема ју дозво лу за рад.

– Уко ли ко се уста но ви да так си ста није 
реги стро ван, вози ло се искљу чу је из 
сао бра ћа ја, одре ђу је му се место пар ки
ра ња, оду зи ма му се сао бра ћај на дозво
ла и реги стар ске табли це на три месе ца 
и покре ће зах тев за пре кр шај ни посту
пак, након чега му се изри че нов ча на 
казна у изно су од 50 до 150 хиља да 
дина ра за физич ко лице, од 150 до 500 
хиљада дина ра за пред у зет ни ка и од 300 
хиља да до мили он дина ра уко ли ко се 
ради о прав ном лицу – закљу чу је Авра
мо ви ће ва.

Цена за оба вља ње так си пре во за 

утвр ђу је се у окви ру три тари фе које 
пред ста вља ју скуп једи нич них цена за 
старт, пре ђе ни кило ме тар, вре ме чека ња 
и дола зак на адре су по пози ву и пре воз 
пртља га по кома ду. Уко ли ко се пре во зи
те так си пре во зом на под руч ју општи не 
Ста ра Пазо ва од шест до 22 сата старт 
ће вас кошта ти 170 дина ра, вожња по 
кило ме тру 65 дина ра, чека ње по сату 
750 дина ра и пртљаг уко ли ко га има те 50 
дина ра. Цена је иста уко ли ко се пре во зи
те так си пре во зом у вре ме ну од 22 сата 
до шест часо ва, с тим што је вожња по 
кило ме тру 85 дина ра. Уко ли ко се пак 
пре во зи те так си пре во зом ван тери то ри
је општи не Ста ра Пазо ва, так си ста је 
дужан да вам вожњу по кило ме тру 
напла ти по цени од 130 дина ра без обзи
ра на вре ме кори шће ња услу ге.

Под се ти мо, так си пре воз пут ни ка оба
вља се фабрич ки про из ве де ним пут нич
ким ауто мо би лом који има нај ви ше пет 
седи шта, рачу на ју ћи и седи ште воза ча и 
нај ма ње четво ро вра та. Так си вози ло 
мора да задо во ља ва усло ве у погле ду 
гра ни це еми си је издув них гасо ва про пи
са не нај ма ње нор мом ЕУРО 3, да има 
ватро га сни апа рат на лако уоч љи вом и 
при сту пач ном месту са важе ћом потвр
дом о кон тр о ли и исправ но сти апа ра та, 
да реклам не пору ке не буду на ста кле
ним повр ши на ма, да је спо ља и изну тра 
чисто и без физич ких оште ће ња, да има 
исправ но гре ја ње, вен ти ла ци ју и уну тра
шње осве тље ње, да се важе ћи ове ре ни 
ценов ник услу га нала зи у так си вози лу 
истак нут на вид ном месту за пут ни ка, да 
има блок рачу на у коме је сва ки лист 
ове рен печа том који је дужан да изда 
пут ни ку и да у вози лу има важе ћу поли су 
осу гу ра ња за пут ни ка од после ди ца 
несрећ ног слу ча ја у јав ном пре во зу који 
одго ва ра так си вози лу којим се оба вља 
пре воз.

С.Станковић
ИренаАврамовић
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ФЕСТИВАЛСЛОВАЧКЕ
НАРОДНЕПЕСМЕ

РаспеваниСрем

Побед ни ца ово го ди шњег, 19. по 
реду, Фести ва ла сло вач ке народ не 
песме Рас пе ва ни Срем јесте Мар ти на 
Агар ска из Боље ва ца. Дру го место 
осво ји ла је Алек сан дра Фил ка из Ста
ре Пазо ве, а тре ће место деле Еми лиа 
Бажик из Луга и Миа Јањић из Соља
на. Као нај бо љег изво ђа ча коми си ја 
гле да ла ца иза бра ла је Јану Вереш из 
Ста ре Пазо ве, а за аутен тич ну народ
ну ношњу награ ђен је Дани ел Мол нар, 
тако ђе из Ста ре Пазо ве. Орга ни за то ри 
су били МОМС  Ста ра Пазо ва и СКУД 
„Херој Јан ко Чме лик“. И.П.

КЛУБЗАДНЕВНИБОРАВАК

Зависност
одинтернета

У Клу бу за днев ни бора вак одр жа на 
је еду ка ци ја без про ве ре зна ња на 
тему Зависностодинтернетаиути
цај дигиталних технологија на раз
вој,емоцијеипонашањедеце у орга
ни за ци ји ста ро па зо вач ког Цен тра за 
соци јал ни рад. Из раз ло га што се 
Интер нет раз ви ја вели ком брзи ном, 
нужно је ићи у корак са вре ме ном и 
бла го вре ме но обез бе ди ти аде кват ну 
еду ка ци ју и ради о ни це како би соци
јал ни рад ни ци сти ца ли нове вешти не 
у циљу пома га ња зави сни ци ма од 
интер не та. Еду ка ци ји су при су ство ва
ли соци јал ни ради ни ци из срем ског 
реги о на као и пред став ни ци Покра јин
ског заво да за соци јал ну зашти ту. Сте
че на зна ња при ме њи ва ће се и на под
руч ју ста ро па зо вач ке општи не. И.П.

ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Бесплатна
правнапомоћ

Ста ро па зо вач ки Цен тар за соци јал
ни рад већ деце ни ју и по пру жа бес
плат ну прав ну помоћ у виду прав ног 
саве то ва ли шта. Ову услу гу у про се ку 
иско ри сти око 200 кори сни ка, а током 
ове годи не било је 157 зах те ва који су 
се у нај ве ћој мери одно си ли на тужбе 
за раз вод бра ка и врше ње роди тељ

ског пра ва. Кори сни ци нов ча не соци
јал не помо ћи или неког дру гог пра ва 
из обла сти соци јал не зашти те, осо бе 
са инва ли ди те том, жртве поро дич ног 
наси ља и лица из кате го ри је мате ри
јал но угро же них са тери то ри је општи
не Ста ра Пазо ва има ју пра во на бес
плат ну прав ну помоћ коју пру жа Цен
тар за соци јал ни рад у овој локал ној 
само у пра ви. Све што је потреб но како 
би се оства ри ло пра во на ову услу гу уз 
зах тев који се доби ја непо сред но у 
Цен тру јесте фото ко пи ја лич не кар те, 
доказ о виси ни при ма ња и зара ди под
но си о ца зах те ва, реше ње за кори сни
ке нов ча не соци јал не помо ћи, уве ре
ње о непо крет но сти и о неза по сле но
сти. С.С.

Семинар
остаратељству

Тро днев ни семи нар Применазакон
ског института старатељства у
центримазасоцијалнирадод стра не 
прав ни ка и води те ља слу ча ја одр жан 
је у Ста рој Пазо ви. Реч је о про гра му 
обу ке у систе му лицен ци ра ња струч
них рад ни ка, те при ли ка да се поста ве 
пита ња веза на за важну уло гу – ста ра
тељ ство. Уче сни ци семи на ра су запо
сле ни у Цен три ма за соци јал ни рад у 
Сре му и Пан че ву. Кога поста ви ти за 
ста ра те ља, који су усло ви и поступ ци, 
били су у фоку су тро днев ног семи на ра 
који је одр жан у Кући фуд ба ла од 23. 
до 25. новем бра. Љ.Ј.

НОВАПАЗОВА

Избоденажена

У уто рак 20. новем бра око 17 часо ва 
у Новој Пазо ви је дошло до поку ша ја 
уби ства када је С.Б. (53) убо дом ножа 
нанео тешке теле сне повре де у пре де
лу леђа и гру ди, опа сне по живот, 
невен ча ној супру зи З.С. (46). Поку шај 
уби ства се десио у поро дич ној кући у 
којој су зајед но живе ли дуги низ годи
на. Прет по ста вља се да је узрок напа
да љубо мо ра или нера шчи шће ни 
поро дич ни одно си, што ће пока за ти 
истра га. Жртва је хит но пре ба че на у 
КБЦ Земун где је опе ри са на. Напа дач 
је ухап шен и одре ђе но му је задр жа ва
ње, након чега ће, уз кри вич ну при ја ву 
бити дове ден на саслу ша ње у Више 

јав но тужи ла штво у Срем ској Митро
ви ци. Љ.Ј.

КАНЦЕЛАРИЈАЗАМЛАДЕ

Каријерновођење
Како ода бра ти пра ви факул тет након 

сред ње шко ле јед но је од глав них 
пита ња који ма се бави про је кат ста ро
па зо вач ке Кан це ла ри је за мла де под 
нази вом Кви ско те ка, који се одно си на 
кари јер но вође ње и саве то ва ње. 
Покро ви те љи про јек та су Општи на 
Ста ра Пазо ва и Покра јин ски секре та
ри јат за спорт и омла ди ну. Око сто ти
нак мла дих који поха ђа ју сред ње шко
ле у општи ни Ста ра Пазо ва током 
шест дво днев них тре нин га има ју при
ли ку да сазна ју како напра ви ти пра ви 
избор када је у пита њу наста вак шко
ло ва ња на факул те ти ма. У Кан це ла ри
ји за мла де ове општи не исти чу да су 
про јет кне актив но сти поде ље не у пет 
фаза, а мла ди изме ђу оста лог има ју 
при ли ку да раз ме не иску ства и са 
посло дав ци ма. С.С.

ЈКПЧИСТОЋА

Чишћењедивљих
депонија

Про блем дивљих депо ни ја посто ји и 
у ста ро па зо вач кој општи ни, а за 
чишће ње истих локал на само у пра ва 
издва ја шест мили о на дина ра на годи
шњем нивоу. Из над ле жног пред у зе ћа 
ЈКП Чисто ћа исти чу да ће се у наред
ном пери о ду, у циљу реша ва ња овог 
про бле ма, поста ви ти шест вели ких 
кон теј не ра за тек стил ни отпад, али и 
да ће зах те ва ти поо штра ва ње мера за 
неса ве сно одла га ње отпа да. Мање је 
дивљих депо ни ја и у мањем оби му у 
одно су на прет ход не годи не, али овај 
про блем у ста ро па зо вач кој општи ни и 
даље посто ји, нај ви ше у Голу бин ци ма, 
затим и у Новој Пазо ви, које се чисте 
годи шње јед ном или два пута, што 
над ле жно пред у зе ће кошта од 500 
хиља да до мили он дина ра. Недав но је 
очи шћен и ком пле тан пут ни појас Ста
ра Пазо ва  Нова Пазо ва  Ста ри 
Банов ци, али сме ће се сва ко днев но 
поја вљу је. Поста вља ње видео над зо
ра уро ди ло је поло дом, али реше ње је 
запра во у поди за њу све сти гра ђа на.

Љ.Ј.
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ЛИДЛСТИГАОУИНЂИЈУ

Новараднаместа
иповољнецене

Ком па ни ја Лидл Срби ја, отво ри ла 
је у четвр так 22. новем бра, тач но 
у осам сати вра та сво је про дав ни

це у Инђи ји, на адре си Кра ља Петра 
I 22. Пажљи во ода бран асор ти ман од 
1.500 про из во да чека потро ша че, кажу 
у Лидлу, по доступ ним и атрак тив ним, 
слављеничким цена ма у свим про дав
ни ца ма поме ну тог трго вин ског лан ца. 

Све ча ном пре се ца њу врп це, при су
ство ва ли су пред став ни ци Општи не 
Инђи ја на челу са заме ни цом пред сед
ни ка општи не Дра га ном Ради но вић, 
која је поже ле ла добро до шли цу ком
па ни ји Лидл, рекав ши да је то добра 
вест и вели ко задо вољ ство за гра ђа не 
ове општи не.

– Зна чај инве сти ци је ком па ни је 

Лидл, поред сред ста ва уло же них у 
изград њу и кон ку рен ци је на тржи шту, 
која ће ство ри ти бољи однос цене и 
ква ли те та про из во да, огле да се и у 
запо шља ва њу више од 40 мла дих 
људи са тери то ри је наше општи не – 
дода ла је Ради но вић.

– Наста ви ли смо да шири мо мре жу 
про дав ни ца са циљем да буде мо 
доступ ни што већем бро ју потро ша ча, 
па веру је мо да и ста нов ни ци Инђи је 
деле нашу радост и узбу ђе ње, те да 
ћемо у крат ком пери о ду заслу жи ти 
њихо во пове ре ње – иста кла је пред
став ни ца Лидла, Алек сан дра Пан до
вић и дода ла:

– Оду жи ће мо им се за стр пље ње и 
топлу добро до шли цу како нај бо ље 
уме мо  нуде ћи им нај бо љи однос 
цене и ква ли те та, као и јед но став ну, 
бољу и повољ ни ју купо ви ну – рекла је 
Пан до вић, захва лив ши се на кра ју 
локал ним вла сти ма и послов ним 
парт не ри ма на успе шној сарад њи.

Лидлова про дав ни ца у Инђи ји 
ради сва ког дана од осам до 22 сата. 
Из Лидла под се ћа ју, да све оне који 
посе те неку од 23 про дав ни це широм 
Срби је, оче ку ју нови не у асор ти ма ну 
 висо ко ква ли тет не дрве не играч ке, 
које су иде а лан пра знич ни поклон за 
нај мла ђе.

М.Ђ.

Свечанопресецањеврпце

Запослено40радника
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ИНЂИЈА:СИСТЕМ48

Клизалиштекодсата
На редов ном састан ку Систе ма 48 

у Инђи ји, одр жа ном у петак 23. 
новем бра, на днев ном реду, изме

ђу оста лог, био је дво не дељ ни изве штај 
Уста но ве Спорт ски цен тар Инђи ја.

Пред став ни ци Спорт ског цен тра 
изве сти ли су над ле жне да је у току јав
на набав ка након које ће бити поста
вље но кли за ли ште у цен тру гра да. Пре

ма речи ма дирек то ра Или је Трбо ви ћа, 
ове годи не поно во ће бити про ме ње на 
лока ци ја.

– Кли за ли ште ове годи не неће бити, 
као прет ход не, у пар ку код Гим на зи је, 
због радо ва који тре ба да поч ну на тој 
лока ци ји. У дого во ру са пред став ни ци
ма локал не само у пра ве одлу чи ли смо 
да кли за ли ште буде поста вље но у стро
гом цен тру гра да, код сата – каже Трбо
вић и дода је, да оче ку је да ће кли за ли
ште бити поста вље но до 15. децем бра 
када би и зва нич но тре ба ло да поч не са 
радом.

– Кли за ли ште ће и ове зиме, нај мла
ђим ста нов ни ци ма наше општи не, пону
ди ти број не зани мљи ве садр жа је. Уз 
цену од 100 дина ра за сат вре ме на ужи
ва ња на леду, биће им доступ не и кли
заљ ке. Тако ђе, ту ће бити и све тло сних 
ефе ка та, који ће упот пу ни ти пра знич ну 
атмос фе ру,  шко ла кли за ња и топли 
напи ци – рекао је дирек тор Спорт ског 
цен тра у Инђи ји.

– Жели мо да и ове годи не, деца и 
уче ни ци ужи ва ју током рас пу ста, те смо 
одлу чи ли да се цена не мења – каже 
Трбо вић. М.Ђ.

Рад ни ци ЈП Инђи ја пут, кра јем про
шле неде ље извр ши ли су допу ну 
ново го ди шње расве те у цен трал ним 
инђиј ским ули ца ма. Пре ма речи ма 
дирек то ра Зора на Мили ће ви ћа, у 
наред них неко ли ко дана сти ћи ће нов 
кон ти гент укра сне расве те.

– Сва ке годи не купу је мо одре ђен 
број нових укра са и на тај начин обо
га ћу је мо ново го ди шњу расве ту. Са 
новим укра си ма, цен тар гра да биће 
мно го леп ши и мислим да ћемо и 
ове годи не бити спрем ни да расве
ту пусти мо у рад у уоби ча је но вре ме, 
сре ди ном децем бра – каже Мили ће
вић.

Новогодишња
расвета

Клизалиштећебитипостављенокодсата

СМОТРАЗИМСКЕСЛУЖБЕ

Спремнизапредстојећусезону
Заме ни ца гра до на

чел ни ка Срем ске 
Митро ви це Све тла

на Мило ва но вић, заме ник 
начел ни ка Град ске упра
ве за сао бра ћај, кому нал
не и инспек циј ске посло ве 
Љубо мир Вуји чић и дирек
тор пред у зе ћа Сир ми ум пут 
Миро слав Кесер извр ши ли 
су у поне де љак 26. новем
бра смо тру меха ни за ци је 
зим ске слу жбе у пред у зе ћу 
Хидро гра ђе ви нар, које је 
и ове годи не заду же но за 
чисте путе ве током зим ског 
пери о да. 

Пре ма речи ма заме ни це 
гра до на чел ни ка Све тла не 
Мило ва но вић, Град је спре
ман за насту па ју ћу зим ску 
сезо ну, са чиме се сло жио и 
дирек тор пред у зе ћа Сир ми
ум пут Миро слав Кесер.

– Може мо да каже мо да 
спрем ни доче ку је мо ову 
зим ску сезо ну, мада смо 
већ има ли јед ну интер вен
ци ју. Ина че, на рас по ла га њу 
има мо осам ноже ва, од чега 

шест ками о на и две рад не 
маши не. Град је ове годи не 
обез бе дио око 17 мили о на 
дина ра за зим ску слу жбу, а 
на тен де ру је про шла фир
ма Хидро гра ђе ви нар. Уско
ро оче ку је мо нове пада ви
не, тако да је меха ни за ци ја 
спрем на, соли има око 250 

тона, ризле 230 тона, и то је 
довољ на коли чи на за потре
бе Срем ске Митр о ви це – 
рекао је Кесер и додао да 
зим ска слу жба од ове годи
не рас по ла же и са новом 
маши ном за рас пр ши ва
ње соли, са ком пју тер ском 
редук ци јом коли чи не соли 

која се нано си на путе ве.
У над ле жно сти зим ске 

слу жбе нала зи се око 200 
кило ме та ра путе ва, који су 
поде ље ни по при о ри те ти
ма, у зави сно сти од њихо ве 
важно сти за функ ци о ни са
ње сао бра ћа ја у гра ду. 

Н.Милошевић

Обилазакзимскемеханизације
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ЖЕЉКОТРБОВИЋУШИМАНОВЦИМА

Безрезервнаподршкаинвеститорима
Пред сед ник општи не 

Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, 16. новем бра 

оби шао је гра ди ли ште ком па
ни је КЛП у Шима нов ци ма, где 
га је са радо ви ма на изград њи 
модер ног логи стич ког цен тра 
упо знао дирек тор КЛП Дра ган 
Бркић.

Ком па ни ја КЛП бави се 
изград њом обје ка та за соп
стве не потре бе и рен ти ра ње 
изгра ђе них про сто ра за потре
бе тре ћих лица. У Шима нов ци
ма, ова фир ма гра ди моде ран 
логи стич ки цен тар на 17 
хиља да ква драт них мета ра, 
где ће се пре ма речи ма дирек
то ра Дра га на Брки ћа нала зи ти 
обје кат нај ви ше, кла се А,  за 
савре ме не инду стриј ске објек
те, изу зет но кон фор на сао бра
ћај ни ца и више од 130 пар кинг 
места. Радо ви су поче ли кра
јем окто бра, а завр ше так се 
оче ку је у мају наред не годи не.

– Оно што нас је опре де ли
ло за ову пар це лу јесте пре 
све га њена лока ци ја. Са 
аспек та запо сле них посто ји 
град ски пре воз, лини ја која 
пове зу је општи ну Пећин ци и 
Бео град, тако ђе нала зи се у 
непо сред ној бли зи ни насе ље
ног места, а онда са дру ге 
стра не, онај можда нај зна чај
ни ји део, јесте бли зи на ауто
пу та Е70. Логи стич ки цен тар 
ће се нала зи ти уз сам ауто пут 

што је буду ћим закуп ци ма од 
при мар ног зна ча ја. Тако ђе, 
пре за до вољ ни смо сарад њом 
са Општи ном Пећин ци. Има
ли смо без ре зер вну подр шку 
Општин ске упра ве, пре све га 
про це ду ру доби ја ња гра ђе
вин ске дозво ле, а ево и сада 
током изво ђе ња радо ва. 
Топле пре по ру ке буду ћим 

инве сти то ри ма, а сви пози
тив ни комен та ри инве сти то ра 
отва ра ју неке нове при че за 
неке нове инве сти то ре – 
рекао је Бркић.

Гово ре ћи о зна ча ју ефи ка
сне и коо пе ра тив не локал не 
само у пра ве пред сед ник Трбо
вић је нагла сио да инве сти то
ри ма у општи ни Пећин ци 

поред ефи ка сне Општин ске 
упра ве, логи стич ку подр шку 
пру жа ју и Аген ци ја за раз вој 
општи не Пећин ци и Кан це ла
ри ја за локал ни и еко ном ски 
раз вој, који инве сти то ри ма 
пру жа ју логи стич ку подр шку 
од првог кон так та са Општи
ном до конач не реа ли за ци је 
инве сти ци је.

ОбилазакградилиштакомпанијеКЛП

СУБОТИШТЕ

ПоклонизаСветскидандетета
Пово дом Свет ског дана дете та, кори

сни ке услу га Днев ног борав ка за 
децу и мла де у Субо ти шту 20. 

новем бра су посе ти ли дирек тор ка пећи
нач ког Цен тра за соци јал ни рад Биља на 
Јови чић са сарад ни ци ма и пред став ни ци 
ком па ни је Бош из Шима но ва ца, који су 
том при ли ком уру чи ли деци и вас пи та чи
ма дона ци ју ове ком па ни је у виду дидак
тич ких сред ста ва, спорт ских рекви зи та, 
школ ског при бо ра, деч јих игра ча ка и гар
де ро бе.

Како је рекла Биља на Јови чић, дирек
тор ка пећи нач ког Цен тра, тај дан је био 
посе бан за кори сни ке услу га Днев ног 
борав ка, јер се сва ко дете нај ви ше обра
ду је упра во покло ни ма.

– Дра го ми је да смо баш на тај дан, 
када се у све ту обе ле жа ва Свет ски дан 
дете та, зајед но са пред став ни ци ма ком
па ни је Бош обра до ва ли нашу децу, јер се 
овог дана наро чи то бави мо њима. Пре 
све га, жели мо да ука же мо на њихо ва 
пра ва, као и да скре не мо пажњу јав но сти 
на децу са поте шко ћа ма у раз во ју која су 
наша нај о се тљи ви ја кате го ри ја. Тако ђе, 
желим да се захва лим ком па ни ји Бош на 
дона ци ји и надам се да ћемо и убу ду ће 

има ти добру сарад њу – рекла је Јови чић.
У субо ту 17. новем бра, у Спорт ској 

хали у Доњем Товар ни ку ком па ни ја Бош 
је одр жа ла спорт скохума ни тар ни дан 
посве ћен кори сни ци ма услу га Днев ног 
борав ка у Субо ти шту. Током попо дне ва 
одр жа на су так ми че ња у малом фуд ба
лу, баске ту три на три и одбој ци, а уче

сни ци су били рад ни ци ове ком па ни је 
који су при ку пи ли дона ци је. За све уче
сни ке хума ни тар ног тур ни ра чла ни це 
Удру же ња жена Сун чев цвет из Доњег 
Товар ни ка при пре ми ле су кроф не, 
кифли це и штру дле, а Јав на уста но ва 
Спорт ски цен тар бес плат но је усту пи ла 
Спорт ску халу.
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ПРИВРЕДНИСАВЕТОПШТИНЕПЕЋИНЦИ

Раднаунапређењу
привредногамбијента
На сед ни ци При вред ног 

саве та општи не Пећин
ци, одр жа ној сре ди ном 

новем бра, усво јен је Послов
ник о раду и План актив но сти 
Саве та, а раз ма тра не су и 
адми ни стра тив не и кому нал
не так се и накна де, као и цене 
и ква ли тет кому нал них услу га 
у општи ни Пећин ци.

При вред ни савет је рад но 
тело Општин ског већа, које 
има саве то дав ну функ ци ју и 
које пру жа могућ ност пред
став ни ци ма при вре де у 
локал ној само у пра ви да се 
изја сне о поје ди ним аспек ти
ма локал ног еко ном ског раз
во ја, као и да пред ло зи ма и 
ини ци ја ти ва ма ути чу на про
цес доно ше ња одлу ка који ма 
се мења при вред ни амби јент 
у пећи нач кој општи ни.

Више од поло ви не чла но ва 
При вред ног саве та су пред
став ни ци при ват ног сек то ра. 
Пред сед ник Саве та је по 
функ ци ји пред сед ник општи не 
мр Жељ ко Трбо вић, функ ци ју 
заме ни ка пред сед ни ка Саве
та оба вља заме ник пред сед
ни ка општи не Зоран Вој кић, а 
пред став ни ци локал не само у
пра ве у При вред ном саве ту су 
по функ ци ји и начел ни ца 
Општин ске упра ве Дра га на 
Крстић и коор ди на тор Кан це

ла ри је за локал ни еко ном ски 
раз вој Ради вој Мило ше вић.

– Општи на Пећин ци кон
стант но ради на уна пре ђе њу 
усло ва за при вре ђи ва ње и до 
сада смо има ли одлич ну 
сарад њу са при вред ни ци ма 
који послу ју на нашој тери то
ри ји, а При вред ни савет ће 
нам омо гу ћи ти да пред став
ни ке при ват ног сек то ра још 

више укљу чи мо у про цес 
доно ше ња одлу ка које се тичу 
уна пре ђе ња при вред ног 
амби јен та у нашој општи ни. 
Поред тога, ушли смо у посту
пак доби ја ња сер ти фи ка та 
општи не са повољ ним 
послов ним окру же њем (БФЦ 
СЕЕ сер ти фи кат), који спро
во ди НАЛЕД и у про це су сер
ти фи ка ци је подр шка при вред

ни ка из наше општи не биће 
нам дра го це на – закљу чио је 
пред сед ник Трбо вић.

БФЦ СЕЕ сер ти фи кат има 
35 гра до ва и општи на у реги о
ну Југо и сточ не Евро пе, а 
општи не и гра до ви које стек ну 
овај сер ти фи кат се пози ци о
ни ра ју као нај на пред ни је 
локал не само у пра ве у реги о
ну.

СедницаПривредногсавета

ЈКППУТЕВИОПШТИНЕПЕЋИНЦИ

Безбеднијипутеви
изонешкола
На општин ским путе ви ма у току су 

радо ви на поста вља њу хори зон
тал не и вер ти кал не сиг на ли за ци је, 

које изво ди Јав но кому нал но пред у зе ће 
Путе ви општи не Пећин ци. Пре ма речи
ма Мила на Сте па но ви ћа, заме ни ка 
дирек то ра ЈКП Путе ви општи не Пећин ци 
и пред сед ни ка општин ског Саве та за 
без бед ност сао бра ћа ја, поста вље но је 
70 сао бра ћај них зна ко ва, док су хори
зон тал ном сиг на ли за ци јом обе ле же не 
раз вод не сао бра ћај не тра ке, пешач ки 
пре ла зи, зоне шко ле и леже ћи поли цај ци 
који на тај начин поста ју уоч љи ви ји.

– Што се тиче вер ти кал не сиг на ли за
ци је поста ви ли смо сао бра ћај не зна ко ве 
где је било потре бе, а неке посто је ће 
смо сани ра ли. Оста ло је још да се поста
ве заштит не огра де у Бре ста чу: на ула
ску у насе ље из прав ца Пећи на ца, на 

изла ску ка Никин ци ма, као и да се попра
ви јед на у самом насе љу. Тако ђе, ових 
дана биће поста вље не и нове табле оба
ве ште ња на при ла зи ма тери то ри ји 
општи не Пећин ци из прав ца општи на 
Рума и Ста ра Пазо ва. Овим путем желим 
да упу тим апел свим нашим сугра ђа ни
ма да воде рачу на о пут ној сиг на ли за ци
ји, да је не оште ћу ју и не уни шта ва ју, јер 
тиме угро жа ва ју без бед ност у сао бра ћа
ју свих уче сни ка, посеб но нај мла ђих – 
рекао је Сте па но вић, и додао да је 
видљи ва хори зон тал на и вер ти кал на 
сиг на ли за ци ја у зона ма шко ла од изу зет
ног зна ча ја када је без бед ност деце у 
пита њу, јер поста вља ње аде кват не сиг
на ли за ци је успо ра ва сао бра ћај на 30 
кило ме та ра на час, чиме се зна чај но 
допри но си поди за њу нивоа без бед но сти 
нај мла ђих уче сни ка у сао бра ћа ју. Постављањесигнализације
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ВРДНИК

Сајамвиноградарства
ивоћарства
Први Сајам вино гра дар ства и 

воћар ства у ири шкој општи ни, 
ВИВО Ириг,

одр жа ће се 4. децем бра у Кон гре
сној сали врд нич ког хоте ла Тер мал.

ВИВО Ириг је зами шљен као при
вред на и еду ка тив на мани фе ста ци ја, 
која ће се одр жа ва ти јед ном годи
шње, изу зев прве годи не, када ће 
бити поде љен на два дела: 4. децем
бра и 17. мар та наред не годи не. 

Орга ни за то ри Сај ма су Аген ци ја за 
рурал ни раз вој општи не Ириг и Удру
же ње Агро про фит из Новог Сада. 

Циљ првог дела сај ма је тра га ње и 
дола зак до сазна ња коли ко су воћар
ство и вино гра дар ство испла ти ва 
про из вод ња за позна тог куп ца. Иде ја 
орга ни за то ра је да се струч но раз го
ва ра о томе шта да се про из во ди, 
како да се одви ја про из вод ња, за кога 
и коли ко. Ово ће бити сајам за оне 
који желе бити воћа ри и вино гра да ри 
и оне који то већ јесу. За воћа ре је 
при лич но неиз ве сна еко ном ска ситу
а ци ја, јер су лаге ри у хлад ња ча ма 
вели ки.

 Оче ки ва ња орга ни за то ра су да се 
При вред на комо ра Срби је укљу чи у 
реша ва ње овог про бле ма и буде 
актив ни уче сник на сај му. 

Међу тема ма које су инфор ма тив не 
и еду ка тив не, наћи ће се и пону де 

разних фон до ва и бана ка, јер сај мом 
се афир ми ше сва ки облик послов ног 
пове зи ва ња и пут до про фи та у овој 
обла сти. С.Џ.

НоваЛЕДрасвета
Заме на ста ре улич не расве те 

новом ЛЕД расве том, која ће 
се ура ди ти у свих 12 насе ље

них места ири шке општи не запо че
ла је 19. новем бра.

Посао се реа ли зу је кроз јав но
при ват но парт нер ство, а како сазна
је мо од Алек сан дра Маној ло ви ћа, 
дирек то ра ЈП Кому на лац, овај 
посао, зави сно од вре мен ских усло
ва, тре ба да се окон ча у наред них 
месец дана.

 – Реч је о пре ко 1.800 сија ли ца 
нај са вре ме ни је ЛЕД тех но ло ги је. 
Када се овај посао завр ши, тро шко
ви јав не расве те за локал ну само у
пра ву ће бити ума ње ни за десет 
про це на та, а поред уште де, позна то 
је да ова расве та и знат но дуже тра
је – исти че Маној ло вић.

Радо ви на поста вља њу нове ЛЕД 
расве те су прво поче ли у Кру ше дол 
селу, Кру ше дол Прња во ру и Грге те
гу, а сва ка ко да ће они који поста
вља ју расве ту има ти више про бле
ма у самом Ири гу, у ули ца ма Вој во
де Пут ни ка и Иве Лоле Риба ра, због 
фре квент ног сао бра ћа ја. С.Џ.

Заменарасвете:АлександарМанојловићнатерену

Новогодишњи
базаруВрднику

Тури стич ка орга ни за ци ја ири шке 
општи не ће ове годи не, по први пут 
орга ни зо ва ти Ново го ди шњи базар, 
који би тре ба ло да се одр жи 1. и 2. 
јану а ра наред не годи не, на пла тоу  
испред кан це ла ри је Тури стич ке орга
ни за ци је у Врд ни ку. 

Ново го ди шњи базар је зами шљен 
као мани фе ста ци ја која про мо ви ше 
тра ди ци о нал не зана те  руко тво ри не и 
суве ни ре, дома ћу хра ну и пића, кува но 
вино, дома ћа раки ја, дома ћи спе ци ја
ли те ти, мед, дома ћи сир..... 

Орга ни за тор зато пози ва све заин те
ре со ва не поје дин це, удру же ња, орга
ни за ци је и инсти ту ци је да се при ја ве и 
при ка жу сво је про из во де на овом 
првом врд нич ком база ру. С.Џ
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ШИДУПРОЈЕКТУДЕМОГРАФСКОГИСТРАЖИВАЊА

Какоданасбудевише
Мини стар ка без порт фе ља, заду

же на за демо гра фи ју и попу ла
ци о ну поли ти ку Сла ви ца Ђукић 

Деја но вић, ини ци ра ла је истра жи ва ња 
у чети ри општи не, међу који ма је и 
Шид, како би се дошло до кон крет них 
пода та ка када се ради о демо граф
ским кре та њи ма. Истра жи ва ње спро
во ди Цен тар за демо граф ска истра жи
ва ња Инсти ту та за дру штве не нау ке у 
Бео гра ду. 

– Доби ли смо про је кат од каби не та 
мини стар ке без порт фе ља заду же не 
за демо гра фи ју и попу ла ци о ну поли ти
ку. Циљ про јек та је акти ви ра ње чети ри 
општи не у Срби ји, ради спро во ђе ња 
ефи ка сни јих мера попу ла ци о не поли
ти ке. Јед на од те чети ри општи не је 
и Шид. Поред ана ли зе демо граф ске 
ситу а ци је у ове чети ри општи не, која 
се бази ра на зва нич ним ста ти стич ким 
пода ци ма, ми спро во ди мо и три фокус 
гру пе. То су три раз го во ра у малим 
гру па ма са уче сни ци ма, који су са 
јед не стра не, циљ на гру па за попу ла
ци о ну поли ти ку, а са дру ге стра не су 
пред став ни ци раз ли чи тих инсти ту ци ја 
укљу чу ју ћи и локал ну само у пра ву, да 

би смо поку ша ли да доби је мо одго во ре 
на питања о томе како у општи ни може 
да се под стак не рађа ње, како да буде 

ква ли тет ни ји живот ста ри јих и како 
општи на може да упра вља мигра ци ја
ма. Шид је по мно го чему спе ци фи чан: 
суо ча ва ње са недо вољ ним рађа њем, 
које за после ди цу има интен зив но ста
ре ње ста нов ни штва, ту су и при сил не 
мигра ци је, а интен зив но је и исе ља
ва ње. То је углав ном ситу а ци ја и у 
дру гим општи на ма у Срби ји. Попу ла
ци о на поли ти ка мора да се спро во ди 
дуго роч но, да би била ефи ка сна и да 
би поје ди нац био сигу ран. Позна ти су 
при ме ри Фран цу ске или Швед ске, који 
има ју добре резул та те у овој сфе ри, а 
они воде ову поли ти ку дуже од јед ног 
века. Бит но је да те мере буду засно
ва не на нала зи ма истра жи ва ња и то 
ова квог ква ли та тив ног типа који овде 
спро во ди мо, да би биле реал не. И 
врло је важно да те мере попу ла ци о не 
поли ти ке буду цело ви тог карак те ра – 
рекла је Мир ја на Раше вић, управ ни ца 
Цен тра за демо граф ска истра жи ва ња 
Инсти ту та за дру штве не нау ке. Истра
жи ва ња ће се поред Шида, оба ви ти и 
у општи на ма Зве зда ра, Гаџин Хан и 
Трсте ник. 

Д.Попов

МирјанаРашевић

КУКУЈЕВЦИ:ЦЕЛОДНЕВНИБОРАВАКУВРТИЋУ

Децапресвега
На Свет ски дан дете та, 20. новем

бра у Куку јев ци ма је све ча но 
обе ле жен поче так рада цело

днев ног борав ка деце у врти ћу. Ини ци
ја то ри овог про јек та су Општи на Шид и 
Пред школ ска уста но ва „Јели ца Ста ни
ву ко вић Шиља”. Куку јев ци су у шид ској 
општи ни месна зајед ни ца у којој нема 
про бле ма са ната ли те том, а у жељи 
да се ускла де оба ве зе роди те ља на 
послу и чува ње деце, ство ре ни су 
усло ви за поче так рада цело днев ног 
борав ка. У мешо ви тој гру пи су деца од 
две до шест годи на и то је прва гру
па за цело днев ни борав ак у врти ћу у 
сео ској сре ди ни. Запо сле не маме нису 
кри ле задо вољ ство, што ће на овај 
начин реши ти про блем чува ња сво је 
деце. Овде није рет кост да и по тро
је деце из поро ди це иде у полу днев ни 
или цело днев ни бора вак. Нај мла ђи су, 
овом при ли ком, уз помоћ вас пи та чи ца 
при пре ми ли за госте и зани мљив про
грам. 

Потом је пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић пре се ца њем врп це, 
отво рио учи о ни цу про ду же ног борав
ка.

 – У циљу ускла ђи ва ња посла и 
роди тељ ства, ми смо у Куку јев ци ма 
отво ри ли цело днев ни бора вак за децу 
од две до шест годи на. Уко ли ко буде 

потре бе, то ћемо учи ни ти и у дру гим 
сели ма – изја вио је Вуко вић.

 У овом објек ту укуп но је 76 мали ша
на, рас по ре ђе них у три гру пе, са који
ма раде чети ри вас пи та чи це. Један од 
при о ри те та Пред школ ске уста но ве је 
ства ра ње бољих усло ва за раст и раз
вој деце и пру жа ње подр шке поро ди
ци. Дра га на Сви тли ца, дирек тор ка ПУ 
„Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља”, каже да 
је од 1971. годи не када је ова уста но ва 
отво ре на, ово први цело днев ни бора
вак у сео ској сре ди ни.

 – Спо ји ли смо мере попу ла ци о не 
поли ти ке, одно сно роди тељ ство и рад. 
Има мо упи са не деце и из Кузми на и из 
Ерде ви ка – иста кла је дирек тор ка. Она 
се захва ли ла и локал ној само у пра ви, 
што је спо зна ла зна чај отва ра ња цело
днев ног борав ка за децу и ста ви ла 
бри гу о поро ди ци на прво место.

 Поред пред сед ни ка Општи не Шид 
Пре дра га Вуко ви ћа, све ча но сти у Куку
јев ци ма је при су ство вао и његов заме
ник Зоран Семе но вић.

 Д.Попов

Детаљсаотварања
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ПРВОГДЕЦЕМБРАНАВРШАВАСЕСТОГОДИНАОДНАСТАНКАЈУГОСЛАВИЈЕ

Земљакојусмокаоволели
икојусмотемељноуништили

Бив ше Југо сла ви је неки се данас 
сећа ју са сетом, неки са тугом, 
док помен њеног име на код 

неких буди и бес. Неко је пам ти као 
земљу бла го ста ња, неко као земљу 
дик та ту ре, а већи ни људи у свест је 
дубо ко уре зан њен неста нак и кри за 
која је у том тре нут ку захва ти ла ове 
про сто ре. Ова земља пре сто годи на, 
1. децембра 1918. године, наста ла је 
као кра ље ви на, свој живот је пре 73 
годи не наста ви ла као соци ја ли стич ка 
репу бли ка, све док пре 28 годи на није 
неста ла у вихо ру крва вог гра ђан ског 
рата. 

О број ним поје ди но сти ма веза ним 
за Југо сла ви ју, као и о њеној пер цеп
ци ји данас и оно ме што је на њу ути
ца ло, раз го ва ра ли смо са исто ри ча
рем који се већ годи на ма бави овом 
тема ти ком,  Андри јом Попо ви ћем из 
Срем ске Митро ви це, докторантом на 
Филозофском факултету у Новом 
Саду. 

Како каже, у сећа њу му је оста ла 
рече ни ца коју је изго во рио један од 
њего вих пре да ва ча током сту ди ја, а 
она гла си: Прва Југо сла ви ја била је 
мртворође на држа ва. 

– То је један став, који је данас у 
вели кој мери при су тан веза но за Кра
ље ви ну Југо сла ви ју. Она је од свог 
почет ка била суо че на са про бле ми ма 
који су из исто риј ске пер спек ти ве 
били нере ши ви. Међу тим, тре ба се 
прво освр ну ти на иде ју о Југо сла ви ји. 
Још од 19. века ова иде ја била је при
сут на међу свим јужно сло вен ским 
наро ди ма, а у јед ном пери о ду дели ли 
су је чак и Буга ри. Све оста ло, од те 
иде је па нада ље, била је њена реа ли
за ци ја у зада тим окол но сти ма. Дакле, 
1918. годи не, посто јао је један доми
нант ни фак тор на овим про сто ри ма, а 
то је била срп ска вој ска. Она као 
таква, запра во је одре ђи ва ла окви ре, 
окол но сти, и начин на који је фор ми
ра на та држа ва. Посто јао је Југо сло
вен ски одбор и дру ги поли тич ки орга
ни, али ситу а ци ја на тере ну је била 
таква да је срп ска вој ска једи на била 
при сут на на овом про сто ру, што ће на 
кра ју дру гим наро ди ма дати зало гу за 
огра ни ча ва ње њихо вих сло бо да, у 
сми слу да ће држа ва коју је напра ви
ла срп ска вој ска бити про срп ска, уни
тар на и србо цен трич на – почи ње при
чу Андри ја Попо вић. 

Пре ма њего вим речи ма, потреб но 
је обра ти ти пажњу на дру штве ну 
орга ни за ци ју Југо сла ви је. 

– Посто ја ла су два пери о да Југо
сла ви је, до 1941. годи не и после 
1945. Ове две држа ве биле су дија

ме трал но супрот не, иако тери то ри
јал но и по име ну исте. Кра ље ви на 
Југо сла ви ја била је кон зер ва тив на 
држа ва, анти ко му ни стич ка парек се
ланс и тешко је про го ни ла леви чар
ску иде ју било каквог типа. Може се 
рећи да је та држа ва била стро го 
кон тро ли са на и цен тра ли зо ва на, 
веро ват но под ути ца јем сна жне лич
но сти кра ља Алек сан дра, што се 
могло виде ти и по при ме ру Хрват ске 
сељач ке стран ке, са којом се цен
трал на власт кон стант но раз ра чу на
ва ла. То је Хрва те гур ну ло пре ма 
иде ји да они у тој држа ви не могу 
опста ти. На при мер, сахра на Стје па
на Ради ћа, након пуц ња ве у скуп шти
ни тада је поста ла наци о нал на мани
фе ста ци ја у Хрват ској. Гру бо је рећи 
да је у држа ви вла да ла срп ска хеге
мо ни ја, али начин на који је она 
наста ла пре нео се на начин њеног 
функ ци о ни са ња. Три де се тих годи на 
дошло је до број них шизо ид них поја
ва, као што је била Сто ја ди но ви ће ва 
вла да, која се отво ре но при кла ња ла 
фаши стич ким иде ја ма, па све до 
Бано ви не Хрват ске, која је била 
држа ва у држа ви. У сва ком слу ча ју, 
те поде ле су се пре не ле и на пери од 
Дру гог свет ског рата, када се фор ми
ра анти фа ши стич ки покрет интер на
ци о нал ног карак те ра, али и број не 
наци о нал не фор ма ци је, које су све 
макар у неком сми слу биле кола бо
ра ци о ни стич ке са моје тач ке гле ди
шта – рекао је Андри ја Попо вић, који 
се изме ђу оста лог бави истра жи ва

Уширемсмислу,
уништењем

Југославије,уништена
јеидејаобилокаквој

интеграцији.Данас
балканскинароди
желеновеврсте

интеграције,попут
Европскеуније,

Евроазијскеунијеи
слично,аликада

погледамоскорију
прошлост,можемо

видетидасмо
интеграцијикоја

јебиланаша
оригинална

интеграцијаи
природниискорак

Балканака
савремености,
лупилишамар
иуништилије,
кажеисторичар

АндријаПоповић
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њи ма исто риј ског реви зи о ни зма, 
када је у пита њу Дру ги свет ски рат у 
Југо сла ви ји. 

– Друга Југо сла ви ја раз ви ја свој 
модел соци ја ли зма. Дакле, 1963. 
има мо устав нази ван пове љом само
у пра вља ња, затим 1974. Југо сла ви ја 
иде ка кон фе де ра ли за ци ји и то је 
заи ста био сво је вр стан модел и уре
ђе ње које није било при сут но било 
где у Евро пи. Потреб но је иста ћи да 
је дру га Југо сла ви ја све више ишла 
ка еман ци па ци ји и инду стри ја ли за ци
ји. То су можда кључ не раз ли ке изме
ђу прве и дру ге Југо сла ви је. Кра ље
ви на Југо сла ви ја била је пољо при
вред на држа ва, у којој 90 посто ста
нов ни штва живи и ради у пољу, инду
стри ја је у пово ји ма, а у после рат ној 
Југо сла ви ји се све то мења. Људи се 
инду стри ја ли за ци јом селе у гра до ве, 
расте гра ђан ска рад нич ка кла са – 
рекао је Андри ја Попо вић, освр нув ши 
се на дана шњу пер цеп ци ју дру ге 
Југо сла ви је.

– Уко ли ко жели те да каже те, евен
ту ал но, нешто добро о дру гој Југо
сла ви ји, људи ће вам углав ном рећи 
да је она била дик та ту ра, да је одли
ко вао тота ли тар ни режим и да у њој 
нису посто ја ле гра ђан ске сло бо де. 
Људи су данас оба су ти иде јом демо
кра ти је и сло бо де, не схва та ју ћи да је 
то било јед но дру го вре ме. 
После Дру гог свет ског рата 
две тре ћи не све та при па да ло 
је тота ли тар ним режи ми ма, у 
који ма није било демо кра ти је 
у сми слу у којем она данас 
посто ји. Важно је напо ме ну ти 
још нешто. У вре ме када тота
ли та ри зам лаба ви у Југо сла
ви ји, 1974. годи не када дола зи 
до зна чај них сло бо да и пома
ка уна пред, држа ве као што су 
Грч ка и Фран цу ска, које су 
данас парек се ланс демо крат
ске држа ве, биле су дик та ту
ре. Кра јем шезде се тих годи на 
има мо Де Гола у Фран цу ској, 
који је, гле да ју ћи доку мен та
ци ју и уста ве, био врло бли зак 
поло жа ју Јоси па Бро за Тита. 
Људи губе из вида шта су 

биле поли тич ке сло бо де у то вре ме, у 
хлад но ра тов ском све ту. У Аме ри ци је 
на при мер посто јао покрет макар ти
зма, где је вршен сви реп про гон свих 
који су могли наги ња ти леви ча р ским 
иде ја ма. Тако ђе, педе се тих, шезде се
тих и седам де се тих, људи који су 
били при пад ни ци Грин писа или Хипи 
покре та били су про го ње ни. То је 
било јако слич но оно ме што се деша
ва ло 1948. годи не у Југо сла ви ји. Зато 
је све то бит но посма тра ти у кон тек
сту исто риј ских окол но сти – при ча 
Андри ја Попо вић.

Како каже, он воли на при зна да је 
југо сло вен ство било наци о нал на 
изда ја. 

– Југо сло вен ство се може дефи ни
са ти као гра ђан ско непри ста ја ње на 
наци о нал но утвр ђе ни шаблон. У том 
сми слу је југо сло вен ство наци о нал на 
изда ја – рекао је Андри ја Попо вић и 
освр нуо се на тезу која гово ри о томе 
да је 1974. годи на била пре суд на за 
рас пад Југо сла ви је. 

– Пре ма тој тези, у гла ва ма ели та 
је, лаич ки рече но, клик ну ло да је сла
бље њем цен трал не вла сти наста ла 
опа сна ситу а ци ја и да је Југо сла ви ја 
поста ла нека ква лаба ва кон фе де ра
ци ја. Пре те годи не на Бал ка ну није 
посто јао моме нат у којем је цен трал
на власт била сла ба. Колек тив но раз

ми шља ње наро да на Бал ка ну 
је такво да вас при сла бље њу 
цен трал не вла сти одмах обу
зи ма језа и страх да је то 
нешто лоше. Све после 1974. 
је мани фе ста ци ја тог стра ха, 
где сва ко тежи томе да угра би 
шта може – сма тра Андри ја 
Попо вић и дода је да је та кли
ца сазре ла деве де се тих годи
на про шлог века, када је 
дошло до буђе ња ата ви стич
ког фаши сте који живи у сва
ком чове ку. 

За крај, он се освр нуо и на 
дана шњу демо ни за ци ју Југо
сла ви је и југо сло вен ства.

– Има мо тезе да Југо сла ви ја 
није опста ла због пре за ду же
но сти. Међу тим, и данас су 
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периодаЈугославије,
до1941.годинеи
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државебилесу
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мно ге моћ не држа ве заду же не. Југо
сла ви ја је има ла сво јих озбиљ них 
про бле ма, али гле да ју ћи дана шње 
држа ве, може мо виде ти да их и оне 
има ју. Заду же ност јесте била један 
од про бле ма Југо сла ви је, али она 
апсо лут но није та која је дове ла до 
њеног рас па да. Када је реч о пред
ста вља њу поли тич ких сло бо да у 
Југо сла ви ји, то сам већ обра зло жио и 
то је потреб но посма тра ти у духу вре
ме на. Оно што је данас нај при сут ни је 
је став да је југо сло вен ска иде ја нео
ства ри ва, јер смо суви ше раз ли чи ти 
и јед ни дру ги ма смо учи ни ли суви ше 
зла. Ипак, пока за ло се да је та иде ја 

била могу ћа и после Јасе нов ца, и 
после кому ни стич ких чист ки и тако 
даље. Даље, данас има мо и при че да 
је до про бле ма дошло јер није дошло 
до ствар не осу де уста шког, чет нич ког 
и дру гих покре та, што није тачно –
при ча Андри ја Попо вић. 

Пре ма њего вим речи ма, када је реч 
о дана шњим тежња ма бал кан ских 
наро да ка европ ским инте гра ци ја ма, 
ови наро ди се суо ча ва ју са про бле
ми ма са који ма су се земље суо ча ва
ле током 19. века. 

– У ширем сми слу, уни ште њем 
Југо сла ви је, уни ште на је иде ја о било 
каквој инте гра ци ји. Данас бал кан ски 
наро ди желе нове врсте инте гра ци је, 

попут Европ ске уни је, Евро а зиј ске 
уни је и слич но, али када погле да мо 
ско ри ју про шлост, може мо виде ти да 
смо инте гра ци ји која је била наша 
ори ги нал на инте гра ци ја и при род ни 
иско рак Бал ка на ка савре ме но сти, 
лупи ли шамар и уни шти ли је. Тако 
смо доби ли етнич ки чисту Хрват ску, 
која има про бле ма са писмом, јези
ком и слич но, што су про бле ми карак
те ри стич ни за 19. век. Срби ја тако ђе 
има отво ре них про бле ма са инте гра
ци јом. Са Косо вом је то исто про
блем. Дакле ми смо толи ко дубо ко 
регре си ра ли, да има мо 19. век у 21. 
веку – закљу чу је Андри ја Попо вић. 

НемањаМилошевић

Митровчанијугоносталгични

ЈованГајић,СофијаЧекеровић,БранкаЖивковић,ТодорСтојиновићиМаркоПуљић

НенадЧакало,ВераВујић,СтанаЛазић,СабинаДеканскииБоркаОбрадовић

Да бисмо виде ли какво је рас по ло же
ње у наро ду када је реч о Југо сла ви ји, 
пита ли смо Митров ча не на шта их прво 
она асо ци ра.
Јован Гајић: Забо ра вио сам шта 

зна чи Југо сла ви ја.
Софија Черековић: Лепа бив ша 

Југо сла ви ја. Било нам је сви ма добро, 
а пого то во запо сле ни ма и сту ден ти ма. 
Сту ди ра ла сам бес плат но у Бео гра ду и 
све је то финан си ра ла држа ва. Данас, 
када се то упо ре ди види се дра стич на 
раз ли ка. Међу тим, увек се нада мо 
бољем.
БранкаЖивковић: Да ми се некад 

вра ти моја Југо сла ви ја. То је нај леп ши 
пери од мог живо та, када сам од сво је 
пла те ишла и на море, и на путо ва ња. 

Од пла те сам као хлеб могла да купим 
нешто од беле тех ни ке, а сада...
ТодорСтојиновић: Прва Југо сла ви

ја ме под се ћа на Солун ски фронт и 
Први свет ски рат, а дру га на леп живот. 
Сигур ни је смо и леп ше живе ли за вре
ме Тита.
МаркоПуљић: Нисам се родио тад, 

мада сам чуо да су тада била срећ ни ја 
вре ме на, да су се људи више пошто ва
ли и цени ли и да је било више посла.
Ненад Чакало: Све нај леп ше ми 

пада на памет. Детињ ство, шко ла... То 
ми је био нај леп ши пери од у живо ту. 
Биле су то лепе годи не.
Вера Вујић: Прво се сетим при ја

тељ ства са свим наро ди ма. Мој син је 
имао нај бо ље при ја те ље мусли ма не и 

дан данас се дру жи са тим истим 
људи ма. Тада то није било бит но, 
нисмо зна ли ко је које наци о нал но сти.
Стана Лазић: Прво ми пад не на 

памет шта фе та, она Тито ва. Тога се 
прво сетим. Дан данас имам Тито ву 
сли ку у кући. Сетим се весе ља и осме
ха на наро ду. 
СабинаДекански: Оно што ме асо

ци ра на бив шу Југо сла ви ју је мир. 
Мислим да је то довољ но.
Борка Обрадовић: Ми смо јако 

лепо живе ли у то вре ме. Сви смо пуно 
ради ли и пуно смо зара ђи ва ли. Ишли 
смо на годи шње одмо ре, нико те није 
питао из које си репу бли ке, нисмо се 
ничег пла ши ли. Мени је тад било нај
леп ше.
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Новималиградоначелник

Побе дом на лите рар ном кон кур су 
са темом Кад порастем бићу
градоначелник, који се сва ке 

годи не обја вљу је за уче ни ке дру гог 
раз ре да основ не шко ле, Вука шин 
Пуђа из Мар ти на ца постао је нови 
мали гра до на чел ник Срем ске Митро
ви це. У уто рак, 20. новем бра, дужност 
је у Град ској кући пре у зео од доса да
шње мале гра до на чел ни це Боја не 
Бре кић. 

Након при мо пре да је дужно сти, Боја
на је поже ле ла Вука ши ну пуно сре ће и 
успе ха у току ман да та, рези ми ра ла 
сво је актив но сти током про те кле годи
не и захва ли ла се гра до на чел ни ку 
Вла ди ми ру Сана де ру на успе шној 
сарад њи.

– Током целе годи не има ли смо пар 
оба ве за  да отво ри мо кли за ли ште, 
Магич ни трг, да госту је мо на утак ми ци 
кошар ка ша, на доде ла ма награ да дру
гој деци, отва ра њу ули це у цен тру гра
да са новим сема фо ри ма и на кра ју 
поста вља њу мости ћа у нашем насе љу 
пре ко којег сва деца иду у шко лу сва ки 
дан. Због тога бих се захва ли ла гра до
на чел ни ку и у име сво јих дру га ра – 
изја ви ла је Боја на Бре кић.

Про чи тав ши свој састав, нови мали 
гра до на чел ник и одла зе ћа мала гра

до на чел ни ца води ли су нефор ма лан 
раз го вор са гра до на чел ни ком Вла ди
ми ром Сана де ром, а након што се 
упо знао са сво јим буду ћим актив но
сти ма, Вука шин је изнео жеље које 
жели да оства ри током ман да та.

– Моји дру га ри желе да се отво ри 
кли за ли ште и у Мар тин ци ма. Лепо се 
осе ћам, али не знам шта ме чека на 
месту гра до на чел ни ка. Претходна 
мала гра до на чел ни ца ми је рекла да 
ћу отва ра ти оно што се изгра ди и да ћу 
се шета ти кроз нове ули це које се буду 
отва ра ле. Потру ди ћу се да испу ним 
све жеље које су ми дру га ри напи са ли 
на папи ру, али не могу само јед но да 
испу ним, а то је да буду скра ће ни 
часо ви целе годи не – иста као је мали 
гра до на чел ник Вука шин Пуђа.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
овом при ли ком је изја вио да је циљ 
про јек та Мали гра до на чел ник да се 
деца упо зна ју са начи ном на који функ
ци о ни ше локал на само у пра ва. 

– Ми и ове годи не наста вља мо са 
про јек том Мали гра до на чел ник, који је 
пре све га зами шљен тако да при бли
жи рад локал не само у пра ве нашим 
нај мла ђи ма, да они пола ко кроз сво је 
шко ло ва ње спо зна ју неке ства ри веза
не за функ ци о ни са ње гра да, шта ми то 

овде ради мо, шта жели мо да ради мо и 
нарав но, оно нај ва жни је, због кога то 
ради мо, а то су сва ка ко деца која ста
са ва ју и која би тре ба ло сутра да буду 
добри и углед ни гра ђа ни Срем ске 
Митро ви це. На овај начин про мо ви ше
мо не само пра ва дете та него и Град 
Срем ску Митро ви цу. Све што ради мо 
током годи не оби ла зи и мали град но
на чел ник и ми ћемо га сим бо лич но 
укљу чи ти у број не актив но сти, да деци 
у нашем гра ду пока же мо да су сви 
наши про јек ти про јек ти будућ но сти и 
да ће упра во они који дола зе ужи ва ти 
у бла го де ти ма тих про је ка та које ми 
данас реа ли зу је мо. Са дру ге стра не, 
на један начин их оба ве зу је мо да пра
те даље раз вој мог и њихо вог гра да и 
да исто то раде кад дођу у годи не у 
који ма и они могу да буду гра до на чел
ни ци – иста као је гра до на чел ник Сана
дер. 

Након све ча но сти у Град ској кући, 
Вука шин је са заме ни цом гра до на чел
ни ка Све тла ном Мило ва но вић био 
гост Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци, где је водио раз го вор са 
начел ни ком Ђуром Ман ди ћем, али се 
и упо знао са радом Ватро га сноспа си
лач ке слу жбе. 

Н.Милошевић

ВладимирСанадер,бившаградоначелницаБојанаБрекићиновималиградоначелникВукашинПуђа
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ИЗЛОЖБАИМОНОГРАФИЈАСРЕМУПРВОМСВЕТСКОМРАТУ

Билојемногогоре
негоштосепретпоставља

Кадасморазмишљалиотомекакодаконципирамоизложбуимонографијудошли
смо до закључка да Сремом треба да употпунимо широку слику Аустроугарске у
ПрвомсветскомратуидаприкажемоидокажемодајетокомВеликогратаАустроу
гарскаводиланепријатељскуполитикупремасвимнародимакојисујенастањива
ли,рекаоједрВасин

У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ у 
Срем ској Митро ви ци про шлог 
поне дељ ка, 19. новембрa пред

ста вље на je моно гра фи ја пра ће на 
изло жбом фото до ку мен та ци је  под 
нази вом СремуПрвомсветскомрату
лојалностипрекисуд. Наста ла је као 
плод сарад ње Исто риј ског архи ва 
„Срем“ и   исто ри ча ра, про фе со ра 
Фило зоф ског факул те та у Новом Саду 
др Нена да Нин ко ви ћа и др Гора на 
Васи на.

Томи слав Јан ко вић, пред сед ник 
Скуп шти не гра да Срем ска Митро ви ца 
под се тио је да у окви ру ових новем бар
ских дана и ове годи шњи це ево ци ра мо 
успо ме не на дога ђа је и људе о који ма, 
на жалост, нисмо има ли при ли ке да 
пуно чита мо и учи мо у годи на ма иза 
нас.

 –  Оста ли смо ускра ће ни за све оне 
при че, суд би не, људе и херој ска дела 
наших слав них пре да ка који су после 
веков них жеља, хте ња, да живе зајед но 
ује ди ње ни, нека ко поме ре ни у стра ну и 
пред њима смо оста ли вели ки дужни ци, 
рекао је Јан ко вић.

У име Исто риј ског архи ва „Срем“, 
при сут не је поздра вио дирек тор Дејан 
Уме тић и том при ли ком изра зио захвал
ност како ауто ри ма, тако и Гра ду који је 

пре по знао зна чај овог про јек та и сто га 
пру жио финан сиј ску подр шку.  

У осно ви при пре ме моно гра фи је и 
изло жбе је више го ди шње истра жи ва ње 
прво ра зред не архив ске гра ђе пре све га 
у Рат ном архи ву у Бечу, али и у Срем
ској Митро ви ци, Срем ским Кар лов ци ма 
и Загре бу. На изло жбе ним пано и ма је 
при ка за на до сад нео бја вљи ва на гра
ђа, фото гра фи је и мапе. 

– Тема нашег истра жи ва ња и моно
гра фи је пре вас ход но се одно си на 
стра да ње Срба у Сре му током 1914. и 
1915. годи не и на све оне неда ће и 
стра да ња  кроз које су про ла зи ли, а која 
су била озбиљ на и вели ка. Када смо 
раз ми шља ли о томе како да кон ци пи
ра мо изло жбу и моно гра фи ју дошли 
смо до закључ ка да Сре мом тре ба да 
упот пу ни мо широ ку сли ку Аустро у гар
ске у Првом свет ском рату и да при ка
же мо и дока же мо да је током Вели ког 
рата Аустро у гар ска води ла непри ја
тељ ску поли ти ку пре ма свим наро ди ма 
који су је наста њи ва ли. У том сми слу 
истра жи ва ње у Бечу пока за ло је да су и 
дру ги наро ди стра да ли, на првом месту 
Руси ни у Гали ци ји. Од 1. авгу ста до 30. 
новем бра ухап ше но је, про це су и ра но и 
ликви ди ра но више од 30.000 људи. 
Слич на ситу а ци ја је била и са Сло ва ци

ТомиславЈанковић,ДејанУметићиаутори

МиланМицић
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ма. Посеб но подо зре ње Аустро у гар ска 
има ла је пре ма Чеси ма, Јевре ји ма. 
Прве озбиљ не депор та ци је Јевре ја на 
тери то ри ји Аустро у гар ске биле су већ 
1914. годи не. То је била поли ти ка у којој 
је сва ко био под над зо ром. Лако вам се 
могло деси ти да завр ши те у неком 
веле и здај нич ком про це су, некој сита ци
ји где тре ба да дока зу је те сво ју неви
ност, зато што се сум ња ло на сва ког. 
Наче ник гене рал шта ба аустро у гар ске 
вој ске Кон рад фон Хецен дорф сма трао 
је да су Сло ве ни посеб но непо во љан 
фак тор и да се на сва ког Сло ве на у вој
сци мора обра ти ти пажња коли ко је 
лоја лан. Јако је бит но схва ти ти да сви 
погро ми и неда ће  који су заде си ли 
Србе у Сре му и Босни и Хер це го ви ни 
нису били слу чај ност, већ је то била 
при лич но добро осми шље на држав на 
поли ти ка спро во ђе на на тери то ри ји 
целе монар хи је. Оно што нам је још 
била иде ја води ља када смо истра жи
ва ли тиче се пода та ка које смо про на
шли, који су били неве ро ват ни, шокант
ни, зато што су све до чи ли о мно го 
већим раз ме ра ма стра да ња циви ла у 
Аустро у гар ској него што смо прет по ста
вља ли, рекао је др Васин. 

Изло жбу је отво рио помоћ ник покра
јин ског секре та ра за кул тур но насле ђе, 
др Милан Мицић. 

 – Кул ту ра сећа ња на Вели ки рат је 
фраг мен тар на. Сто го ди шњи ца осло бо
ђе ња, сто го ди шњи ца при са је ди ње на 
вој во ђан ских обла сти Кра ље ви ни Срби
ји јесте сво је вр сна при ли ка да се под се
ти мо на те дога ђа је и на то шта је 
уства ри наш иден ти тет. Оно што се 
деша ва ло у Сре му током Дру гог свет
ског рата, када је Срем пре тр пео вели
ке жртве, та вели ка тра ге ди ја, затим 
више де це ниј ско тра ја ње јед ног порет ка 
вред но сти који је све сно затам њи вао 
сећа ње на Први свет ски рат ути ца ли су 
да то сећа ње гото во и не посто ји. Зато 
је зна чај на ова изло жба, као и књи га о 
Сре му у Првом свет ском рату, рекао је 
Мицић и наста вио:

–  Срем је био поље рата, уоста лом 
као и Босна и Хер це го ци на и није чудо 
што су и срем ски Срби као и босан ско  
хер це го вач ки при том под не ли нај ве ће 
жртве. Тако ђе су били изу зе ти од сва ког 
прав ног дру штве ног и морал ног порет ка 
аустро у гар ске, тако да су зло чи ни који 
су овде чиње ни били дозво ље ни и били 
су сасвим могу ћи. Одго вор срп ског ста
нов ни штва Сре ма на ову врсту пре си је 
био је сли ка јасне срп ске наци о нал не 
све сти која је фор ми ра на у прет ход ном 
пери о ду и дубо ких веза које су Срби 
Сре ма има ли са наро дом у Кра ље ви ни 
Срби ји. Тај нај по ту ни ји одго вор су били 
добро вољ ци из Сре ма, којих је у добро
во љач ким редо ви ма било више од 
педе сет посто. Када гово ри мо о Првом 
свет ском рату, сва ка поро ди ца из Сре
ма тре ба да се сети сво јих лич них жрта
ва и тих људи који су били  интер ни ра
ни, зло ста вља ни, у лого ри ма, или 
добро вољ ци, закљу чио је др Мицић. 

Про грам је води ла Јасна Арба нас. 
Хор Русинскизраци и там бу ра ши Ходо
баипријатељи су,  изво ђе њем при год
ног репер то а ра, овој при ли ци дали све
ча ну ноту. Изло жба је била отво ре на за 
посе ти о це до 23. новем бра.  Т.С.

КЊИГАСЛАЂАНЕМИЛЕНКОВИЋОСТВАРАЛАШТВУ
ТОДОРАБЈЕЛКИЋА

Поетикаведре
меланхолије

У петак, 23. новем бра у библи о те ци 
„Гли го ри је Воза ро вић“ у Срем ској 
Митро ви ци упри ли че на је про мо

ци ја књи ге Поетикаведремеланхолије, 
чији је аутор проф. др Сла ђа на Милен
ко вић, а изда вач Срп ска чита ни ца Ириг. 
У пита њу је моно гра фи ја којом се при
ка зу је и ана ли зи ра књи жев но ства ра ла
штво Тодо ра Бјел ки ћа. 

У про гра му су, поред аутор ке, уче ство
ва ли Тодор Бјел кић, рецен зент проф. 
др Тихо мир Петро вић, проф. др Жив ко 
Попов, Вера Нов ко вић, дирек тор Срп ске 
чита о ни це из Ири га, Зори ца Мишче вић, 
Јасна Арба нас, Све тла на Митро вић, као 
и реци та то ри, уче ни ци Основ не шко ле 
„Јован Попо вић“ из Срем ске Митро ви це. 
Про грам је води ла Морав ка Тодић. 

–  Тодор Бјел кић је наш савре ме ник. 
Њего во књи жев но ства ра ла штво је вео
ма бит но, побу ђу је вели ку пажњу публи
ке, деца воле њего ве песме, реци ту ју 
их на смо тра ма реци та то ра, књи жев на 
кри ти ка се вео ма инте ре су је за њего
во дело. Оно што је наро чи то бит но је 
то што је увр штен у про грам лек ти ре за 
основ ну шко лу. Има ла сам при ли ке да 
про чи там врхун ске књи жев не кри ти ке 
о раду Тодо ра Бјел ки ћа. Коле ге су ми 
рекле да сам напи са ла књи гу о добром 
писцу, али и о добром чове ку. Иде ја о 
књи зи роди ла се на уру че њу Награ де за 
живот но дело Тодо ру Бјел ки ћу у Руми. Ту 
сам била позва на да гово рим о њего вом 

књи жев ном ства ра ла штву, да га при ка
жем у цело сти, и тада сам, сагле дав ши 
обим њего вог књи жев ног дела виде ла 
да он заслу жу је чита ву науч ну сту ди ју, 
јед ну моно гра фи ју, какву је о себи овом 
књи гом и добио, рекла је аутор ка. 

Тихо мир Петро вић је иста као да ово 
дело има сво ју науч ну вред ност и пред
ста вља доби так за стру ку која се бави 
књи жев но шћу за децу и мла де. 

–  Аутор ка Милен ко вић је дала пор
трет Тодо ра Бјел ки ћа, уто ли ко више што 
је посве ти ла пажњу њего вом ства ра
ла штву за мла де, што је посе бан одсек 
књи жев но сти, који има сво ју чита лач ку 
гру па ци ју, сво ју тема ти ку и један је вид 
књи жев но сти који има сво ју пер спек ти
ву. Аутор ка казу је о умет нич кој, естет
ској вред но сти њего вог дела, не бави 
се само пода ци ма спо ља шње при ро де, 
што је иза зов за сва ког ауто ра, рекао је 
Петро вић. 

Писац и нови нар Тодор Бјел кић се 
захва лио што је јед на тако тален то ва на, 
обра зо ва на и упу ће на осо ба као Сла
ђа на Милен ко вић пре по зна ла вред но
сти које је иста кла у овој публи ка ци ји и 
додао:

–  Мало то пре тен ци о зно зву чи, али 
тако је  како је. Додао бих за крај, када 
би ме неко питао шта бих желео да будем 
кад пора стем, а да сам сада мали, рекао 
бих Тодор Бјел кић  али вече рас, рекао 
је Тодор Бјел кић. Т.С.

ТодорБјелкић јенашсавременик.Његовокњижевно
стваралаштво је веома битно, побуђује велику пажњу
публике,децаволењеговепесме,рецитујуихнасмо
трамарецитатора,књижевнакритикасевеомаинтере
сујезањеговодело.Оноштојенарочитобитнојетошто
јеуврштенупрограмлектирезаосновнушколу

ТодорБјелкић ДрСлађанаМиленковић
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ЈКПВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈАПЕЋИНЦИ

НајмодернијепумпеуСрбији

Рад ни ци пећи нач ког 
ЈКП Водо вод и кана
ли за ци ја 22. новем бра 

су у црп не ста ни це на шета
ли шту код Поли циј ске упра
ве и код Дома здра вља 
инста ли ра ли две нове пум
пе за воду, нај мо дер ни је у 
Срби ји. У пита њу су Флај то
ве пум пе, кон цер тор са 
инте гри ра ном инте ли ген ци
јом, које има ју спе ци јал но 
дизај ни ра но коло које може 
круп ни фекал ни отпад у 
црп ној ста ни ци да про ву че 
даље до пре чи ста ча, који га 

даље селек ту је и меље.
Нове Флај то ве пум пе 

има ју више функ ци ја које су 
кори сне у кана ли за ци ји. 
Јед на од функ ци ја је чишће
ње пумп не ста ни це од 
масно ће, коре која се ства
ра на повр ши ни воде, затим 
има функ ци ју уште де енер
ги је, али нај ва жни ја функ
ци ја је отпор ност на кру пан 
фекал ни отпад, функ ци ја 
која кон цер то ру омо гу ћа ва 
да се сам одгу ши.

Дирек тор ЈКП Водо вод и 
кана ли за ци ја Дра го љуб 

Вој кић сма тра да ће две 
нове пум пе поста вље не на 
нај кри тич ни јим мести ма у 
Пећин ци ма у мно го ме сма
њи ти про бле ме и тро шко ве 
које је ово пред у зе ће има ло 
до сада.

– На ова два места у 
Пећин ци ма често је дола зи
ло до загу ше ња, што нам је 
ства ра ло вели ке про бле ме. 
Иако смо апе ло ва ли на гра
ђа не да не баца ју кру пан 
отпад у кана ли за ци ју, ско ро 
сва ке неде ље смо мора ли 
да чисти мо пум пе и додат

но анга жу је мо људе на 
тере ну. Фај то ва пум па има 
број не пред но сти у одно су 
на ста ру, а сва ка ко да је јед
на од њих могућ ност само
чи шће ња. Енер гет ска ефи
ка сност ове пум пе састо ји 
се у томе што она ради на 
јед ном бро ју обр та ја и има 
угра ђен фре квент ни регу ла
тор који јој омо гу ћа ва да у 
зави сно сти од нивоа теч но
сти у црп ној ста ни ци пове
ћа ва или сма њу је број обр
та ја и на тај начин ште ди 
енер ги ју. Таквим радом ова 

ДиректорДрагољубВојкићјеобишаорадовенауградњипумпи

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

АлфалтирањеЖелезничке
Радо ви на рекон струк

ци ји Желе знич ке ули це 
у Срем ској Митро ви ци 

пола ко се при во де кра ју. У 
субо ту, 24. новем бра, буду
ћа при ступ на сао бра ћај ни ца 
у овој ули ци доби ла је први 
слој асфал та, а радо ви на 
асфал ти ра њу наста ви ће се и 
у наред ном пери о ду.

Тим пово дом, радо ве је 
оби шао и начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич
ке посло ве и имо ви ну Миро
слав Јокић. 

– Радо ви под ра зу ме ва ју 
асфал ти ра ње битуносе ћим 
сло јем при ступ них сао бра
ћај ни ца и цен трал не сао бра
ћај ни це у Желе знич кој ули
ци. Ово ука зу је на то да се 

нала зи мо у самој завр шни ци 
рекон струк ци је ове ули це. 
То зна чи да су завр ше ни сви 
инфра струк тур ни радо ви. 
Пара лел но са поста вља њем 
асфал та кре ну ће радо ви 
на поста вља њу нове јав не 
расве те и озе ле ња ва њу ули
це. Ово је био вео ма сло
жен и ком плек сан про је кат, 
како због обим них радо ва на 
инфра струк ту ри, тако и због 
радо ва веза них за очу ва ње 
пла та на који се нала зе у овој 
ули ци. На њих је ста вљен 
посе бан акце нат и биће 
поса ђе но десет нових пла та
на ста ро сти пре ко 20 годи на 
и виси не око десет мета ра. 
То је једи ни испра ван начин 
да ова савре ме на сао бра

Почелоасфалтирање
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пум па би могла да отпла ти 
себе током шест месе ци 
интен зив ног рада, што је за 
наше пред у зе ће од изу зет
ног зна ча ја – изја вио је Вој
кић.

Како је рекао Борис Чола
ко вић, инже њер хидро тех
нич ких инста ла ци ја ЈКП 
Водо вод и кана ли за ци ја, 
нови Флај тов систем карак
те ри ше пум па са само чи
шће ћом хидра у ли ком, син
хро ни мотор са пер ма нент
ним маг не ти ма, фре квент ни 
пре тва ра чи и инте ли гент но 
упра вља ње.

– Што се тиче круп ног 
фекал ног отпа да, Флај то ва 
пум па може да про ву че пет 
боце, крпе, као и пуцвал, за 
раз ли ку од пум пе коју смо 
има ли рани је. Врло је важно 
нагла си ти да рад но коло 
нове пум пе нема ноже ве, 
него про вла чи кру пан мате
ри јал, на тај начин што се 
њено акси јал но рад но коло 
подиг не и про ву че тај 
фекал ни отпад. Рад но коло 
функ ци о ни ше на прин ци пу 
ревир зи бил но сти, што зна
чи да када уђе кру пан 
фекал ни отпад, рад но коло 
се окре ће у јед ном сме ру, а 
затим ако не може да про гу
ра тај отпад, окре ће се у 
супрот ном сме ру све док не 
про гу ра кру пан отпад даље 
у кана ли за ци ју. Мак си мал ни 
про ток нове пум пе је 1.000 
лита ра у секун ди, док је 
прет ход на пум па у овој црп
ној ста ни ци  има ла про ток 
од око 15,5 лита ра у секун
ди – рекао је Чола ко вић.

ћај ни ца задр жи сво ју аутен
тич ност, одно сно, да пла та ни 
у будућ но сти у свом пуном 
сја ју кра се Желе знич ку ули цу 
– иста као је начел ник Јокић 
при ли ком оби ла ска. 

Пре ма њего вим речи ма, 
радо ви теку пла ни ра ном 
дина ми ком, а вре мен ски 
усло ви су охра бру ју ћи и тај 
чини лац нај ве ро ват ни је неће 
ути ца ти на сам ток рекон
струк ци је.  Н.Милошевић

МирославЈокић

ТАКМИЧЕЊЕСОЛОПЕВАЧА„НИКОЛАЦВЕЈИЋ“

БорисПапак,
овогодишњипобедник
Рума наста вља јед ну 

лепу и зна чај ну тра ди
ци ју, а то је орга ни зо ва

ње изу зет но ква ли тет ног так
ми че ња соло пева ча „Нико ла 
Цве јић“ које је ове годи не одр
жа но по 21. пут.

 Нај бо љи мла ди пева чи из 
земље и окру же ња пока за
ли су свој тале нат 23. и 24. 
новем бра у све ча ној сали ОШ 
„Душан Јер ко вић“ где се ово 
так мич ње од почет ка и одр
жа ва. Насту пи ло је 38 мла дих 
пева ча из Срби је, Црне Горе 
и Сло ве ни је, пред заи ста 
репре зен та тив ним струч ним 
жири јем који су чини ли мр 
Нико ла Кита нов ски, Јеле на 
Кон чар, Габри е ла Геор ги е ва 
из Бугар ске, Васо Ристов из 
Маке до ни је, мр Ната ша Јовић 
Три вић, проф Вио ле та Пан че
то вић Рада ко вић, Вален ти на 
Ташко ва, мр Све тла на Вра
нић, мр Лиди ја Јевре мо вић и 
мр Сен ка Недељ ко вић.

У сва кој од шест кате го
ри ја, од нај мла ђих мла дих 
нада, пре ко кате го ри је соло 
песма и опе ра, до послед ње, 
шесте опе ра, про гла ша ни су 
нај бо љи так ми ча ри, а лау ре
ат ово го ди шњег так ми че ња 
је Борис Папак, сту дент тре
ће годи не Факул те та музич ке 
умет но сти у Бео гра ду, у кла си 
про фе сор ке Људ ми ле Грос 
Попо вић. Он је осво јио и спе
ци јал ну награ ду Удру же ња 
ком по зи то ра Срби је и Спе
ци јал ну награ ду Удру же ња 
„МОТО“.

Лау ре ат Борис Папак каже 
да би му вели ко задо вољ ство 
и част била и да је и осва јач 
прве награ де, а не и лау ре ат 
целог так ми че ња. 

– Искре но, нисам се надао 

али ми је дра го да сам баш 
овде осво јио ту награ ду. Ја 
сам из При је до ра , сту ди рам 
у Бео гра ду а ово је тре ћи пут 
да дола зим на так ми че ње у 
Руму. Увек сам осва јао прве 
награ де у сво јим кате го ри ја
ма. Било је тешко осво ји ти 
ову награ ду, мада је нешто 
мање так ми ча ра него рани јих 
годи на. Ипак је ово так ми че
ње јако попу лар но и са нај ве
ћом тра ди ци јом, мислим да је 
врло јако. Надам се и да ће 
ми ова награ да отво ри ти нека 
нова вра та ка мом послу, јер 
се зато и при ја вљу јем за так
ми че ња, да нас чују – рекао 
је лау ре ат Борис Папак којем 
је нов ча ну награ ду уру чио 
Мари јо Кржић, пред сед ник 
рум ског Рота ри клу ба .

При ма до на Рад ми ла Бако
че вић је поча сна пред сед ни ца 
жири ја и за наше нови не каже 
да је дошло до мањих орга
ни за ци о них изме на упра во 

да би се могло ући у систем 
међу на род них так ми че ња и 
даље уна пре ђи ва ти так ми
че ње које се одр жа ва већ 21 
годи ну. 

Так ми че ње орга ни зу је 
Удру же ње „Нико ла и Мари ца 
Цве јић“ које је као невла ди
но и непро фит но удру же ње 
осно ва но ради оства ри ва ња 
циље ва у обла сти музич ке 
кул ту ре, еду ка ци је и умет
нич ке про дук ци је и које је, од 
про шле годи не осно ва но уме
сто до тада посто је ћег исто и
ме ног Фон да. Међу тим, циљ 
је исти а то је орга ни зо ва ње 
так ми че ња, финан си ра ње 
публи ка ци ја и књи га веза них 
за име, умет нич ки и педа го
шки рад слав ног Нико ле Цве
ји ћа који је сахра њен на рум
ском Град ском гро бљу.

Пред сед ник Удру же ња је 
Вио ле та Пан че то вић Рада ко
вић, уни вер зи тет ски про фе
сор.

Так ми че ње се одви ја под 
покро ви тељ ством Општи не 
Рума и Покра јин ског секре
та ри ја та за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се са 
вер ским зајед ни ца ма, а поред 
Удру же ња „Нико ла и Мари ца 
Цве јић“ орга ни за тор је и ОМШ 
„Тео дор Тоша Андре је вић“ у 
сарад њи са ОШ „Душан Јер
ко вић“ где се так ми че ње тра
ди ци о нал но одр жа ва.

Нико ла Цве јић је рођен 
у Аша њи 23. јану а ра 1896. 
годи не. Умро је у Новом Саду 
1987. годи не, а сахра њен је 
на Град ском гро бљу у Руми.

За вре ме бавље ња опе ром 
оства рио је 1.440 пред ста ва 
и 87 бари тон ских и басов ских 
рола.

С.Џ.

ЛауреатБорисПапак

Учесници21.такмичењаНиколаЦвејић
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ОДЕЉЕЊЕЗАВАНРЕДНЕСИТУАЦИЈЕСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Увекспремнизареаговање

Када је реч о еле мен тар ним непо
го да ма, попла ва ма, пожа ри ма и 
дру гим ван ред ним ситу а ци ја ма, 

гра ђа ни Сре ма могу се осе ћа ти без
бед но, све док о њима бри не Оде ље
ње за ван ред не ситу а ци је у Срем ској 
Митро ви ци. О посло ви ма овог оде ље
ња, њего вим над ле жно сти ма и дру гим 
спе ци фич но сти ма, раз го ва ра ли смо 
са начел ни ком Сте ва ном Пеји ћем. 

Над ле жност овог оде ље ња обу хва
та свих седам срем ских општи на.

– Оде ље ње се састо ји од три дела. 
Први и нај ве ћи је Ватро га сноспа си
лач ки бата љон, са шест једи ни ца. 
Дру ги део је Одсек за пре вен тив ну 
зашти ту, где раде инспек то ри који се 
баве пре вен тив ном зашти том од 
пожа ра и низом дру гих посло ва, а 
наред ни одсек је Одсек за упра вља ње 
ризи ци ма и цивил ном зашти том, који 
се тако ђе бави посло ви ма пре вен ти ве 
веза ним за ван ред не ситу а ци је, као и 
коор ди на ци јом рада шта бо ва за ван
ред не ситу а ци је – при ча начел ник 
Пејић.

Пре ма њего вим речи ма, под руч је 
Сре ма је спе ци фич но по сво јим карак
те ри сти ка ма.

– Ради се о томе да на тери то ри ји 
од око три и по хиља де ква драт них 
кило ме та ра живи око 315 хиља да ста
нов ни ка, који су рас по ре ђе ни у 119 
насе ље них места. Поред тога, пре ко 
ове тери то ри је про ла зе два ауто пу та у 
нашој над ле жно сти. Исте те ауто пу те
ве пра те и два пру жна кори до ра. 
Затим, ово је вели ко пољо при вред но 
под руч је, а има мо и око 60 хиља да 

хек та ра шума. Тако ђе, пре ко ове тери
то ри је про ти чу и две вели ке реке, 
Сава и Дунав, што за после ди цу има 
честе попла ве. У непо сред ној бли зи ни 
су нам Бео град и Нови Сад, као и 
држав на гра ни ца. На при мер, наше 
коле ге у Ужи цу има ју мно го више 
шума, али нема ју, на при мер, два 
ауто пу та. Још јед на јако бит на ствар 
је да се по изград њи под руч је Сре ма 
нала зи на убе дљи вом тре ћем месту у 
Срби ји, тако да има мо мно го инду
стриј ске град ње, изу зет но вели ких 
обје ка та. Има мо обје кат од седам хек
та ра под кро вом. Може те зами сли ти 
какви про бле ми могу да наста ну када 
дође до пожа ра на јед ном таквом 
објек ту – наста вља Сте ван Пејић. 

Када је реч о кон крет ним актив но
сти ма, у току ове годи не у Оде ље ње 
је у Сре му има ло 1.415 интер вен ци ја.

– Хтео бих прво да истак нем да је 
нор ма лан број интер вен ци ја, када је 
реч о Ватро га сноспа си лач ком бата
љо ну, од 850 до 1.000 интер вен ци ја на 
годи шњем нивоу. Ова годи на је добро 
кре ну ла. До кра ја авгу ста било је 575 
интер вен ци ја, а од тада до поло ви не 
новем бра било их је 840. Дакле, за 
два и по месе ца има ли смо више 
интер вен ци ја него у првих осам месе
ци про шле годи не. Када се изра чу на, 
има ли смо пре ко 11 интер вен ци ја у 
току дана. Ове интер вен ци је су углав
ном биле веза не за гаше ње пожа ра на 
отво ре ном про сто ру, а то су суве тра
ве, стр њи шта, сме ти шта и слич но. 
Све те интер вен ци је се не деша ва ју у 
току 24 сата, него кре ну отпри ли ке од 

девет сати ују тру, а у ноћ ним сати ма 
ми их прак тич но и нема мо. Од свих 
интер вен ци ја ове годи не, 304 њих је 
било на гра ђе вин ским објек ти ма, 134 
на сао бра ћај ним сред стви ма, а оста
так су биле интер вен ци је гаше ња 
пожа ра на отво ре ном про сто ру – исти
че начел ник Пејић и дода је да од свих 
интер вен ци ја нај ви ше вари ра упра во 
број пожа ра на отво ре ном про сто ру, а 
нај ви ше их је у сушним пери о ди ма. 
Како каже, код мно гих неса ве сних 
поје ди на ца, тако се испо ста ви ло да 
пре вен тив но дело ва ње није има ло 
ефек та. 

Тако ђе, ове годи не било је 46 повре
ђе них лица. Три лица су изгу би ла 
живот, а спа ше не су 22 осо бе. 

Што се тиче Ватро га сноспа си лач

СтеванПејић

Ватрогасциспасиоци:дежурнајединица
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ког бата љо на, рад но вре ме ватро га са
ца је 12 сати, а начел ник Пејић, као 
нека да шњи ватро га сац, рекао нам је 
нешто више о том пози ву. 

– Тих 12 сати, сва ки минут им је 
испла ни ран и увек има ју неке оба ве
зе. Све до момен та када се зачу је 
аларм. Када се то деси, све те оба ве
зе се пре ки да ју и изла зи се на интер
вен ци ју. У днев ној сме ни, све до два 
сата ватро га сци има ју актив но сти 
веза не за пре глед, одр жа ва ње и 
чишће ње опре ме, као и тео рет ску 
наста ву на којој се упо зна ју са пре вен
тив ном зашти том, сред стви ма за 
гаше ње, опре мом и слич но. Од два до 
три има ју сло бод но вре ме за ручак, а 
попод не се раде раз ра де опе ра тив них 
кар ти. То су доку мен ти које ватро га
сци изра ђу ју за објек те који су по сво
јим карак те ри сти ка ма ризич ни, а ради 
се о објек ти ма у који ма се оку пља 
већи број људи, објек ти ма са опа сним 
мате ри ја ма и слич но. У том доку мен ту 
они упи су ју где се нала зе путе ви који
ма може да про ђе ватро га сно вози ло, 
где је улаз у обје кат, где се нала зи и 
коли ки је сте пе ни шни про стор, где се 
нала зи хидрант ска мре жа, спрат ност 
објек та, број људи у објек ту. Дакле, 
читав низ пода та ка. Они тео рет ски 
раз ра ђу ју опе ра тив не кар те, а потом 
се иде и у оби ла зак обје ка та, тако да 
у слу ча ју интер вен ци је ватро га сци 
позна ју обје кат у којем тре ба ју да 
делу ју – при ча Сте ван Пејић, дода ју ћи 
да су ватро га сци добро обу че ни и 
опре мље ни. Како каже, ватро га сац
спа си лац ника ко не сме да дозво ли то 
да угро зи себе при ли ком интер вен ци
је. Они не сме ју да поста ну жртве и о 
томе се стро го води рачу на, тако да 
сем лак ших повре да митро вач ки 
ватро га сци нису има ли ова квих про
бле ма. 

Ватро га сноспа си лач ки бата љон 
већ годи на ма гаји при ја тељ ске одно се 
са ватро га сци ма из Јужног Вел са, 
ода кле за ватро га сноспа си лач ке 
једи ни це у целој Срби ји, пре ко Срем
ске Митро ви це, сти жу број не дона ци
је. 

– Они су до сада дони ра ли 26 вози
ла и вели ку коли чи ну опре ме. Темељ 
све му томе је наша Ватро га сна једи
ни ца, овде у Срем ској Митро ви ци. То 
је један мер љив допри нос, а оно што 
нема цену је чиње ни ца да смо кроз 
нашу сарад њу виде ли да има мо про
блем са сао бра ћај ним незго да ма. У 
таквим ситу а ци ја ма спа са ва мо живо
те и ту нам је била потреб на помоћ јер 
смо били у вели ком зао стат ку. Тако 
нам је обез бе ђе но да 2008. годи не 
уче ству је мо у Кар ди фу на свет ском 
так ми че њу у спа са ва њу из хава ри са
них ауто мо би ла. Наред не годи не смо 
оти шли на так ми че ње у Немач кој, а 
након тога је мој коле га Вла дан Пле
мић на осно ву иску ста ва напра вио 
при руч ник који пред ста вља основ за 
обу ку ватро га са ца по пита њу интер
вен ци ја у сао бра ћа ју. На осно ву све га 
тога, 2010. годи не смо у Ватро га сно

спа си лач ком дому у Руми орга ни зо ва
ли тре нингцен тар, где се обу ча ва ју 
ватро га сци из целе Срби је. Обу ка је 
изу зет но ква ли тет на, јер смо обје ди
ни ли оно нај бо ље у Евро пи, а при ла
го ди ли нашим усло ви ма рада. За раз
ли ку од европ ских тре нин га, ми у 
ауто мо бил при ли ком вежбе ста вља мо 
пра вог чове ка, инструк то ра. Курс тра
је десет дана, а ради се прво тео риј
ски, а потом прак тич но. Еки па од пет 
људи нала зи се у гара жи и пре гле да 
опре му на свом ками о ну. Они не зна ју 
о каквом се сце на ри ју на поли го ну 
ради. Када се напра ви сце на рио, они 
изла зе на интер вен ци ју, а сва ког пола
зни ка пра ти по један инструк тор – 
рекао је Сте ван Пејић. 

Пре ма њего вим речи ма, при ли ком 
ова квих тре нин га, ради се на томе да 
сва ки сце на рио буде аутен ти чан, да 
би пола зни ци има ли осе ћај да се ради 
о ствар ној интер вен ци ји. На тај начин, 
њихо ва обу ка је пот пу но реа ли стич на 
и ватро га сциспа си о ци су спрем ни на 
рад у свим ситу а ци ја ма, а о њеној 
озбиљ но сти довољ но гово ри чиње ни

ца да је вре ме од тре нут ка при је ма 
пози ва до изла ска на интер вен ци ју у 
ноћ ним усло ви ма кра ће од јед ног 
мину та, а пре ко дана изно си неве ро
ват них 30 секун ди. 

За крај, што се самог живо та у 
Ватро га сном дому тиче, начел ник 
Пејић је иста као да су митро вач ки 
ватро га сци међу соб но чвр сто пове за
ни и да је једи ни ца врло ком пакт на. 
Овај дух зајед ни штва јед на је од нај
ва жни јих карак те ри сти ка наших 
ватро га са ца, а сво је при ја тељ ство они 
раз ви ја ју путем број них зајед нич ких 
актив но сти. Тако, митро вач ки ватро га
сци сами себи кува ју ручак и руча ју 
зајед но, за истим сто лом. Зајед нич ким 
сна га ма одр жа ва ју воћ њак и гаје јабу
ке, а у јесе њим дани ма није им тешко 
ни да чисте лишће. Сва та дру же ња и 
бавље ње раз ли чи тим хоби ји ма од 
кључ не су важно сти за нор мал но 
функ ци о ни са ње људи, који су током 
чита ве годи не изло же ни врло стре
сним ситу а ци ја ма, у који ма несе бич но 
изла жу опа сно сти сво је живо те, како 
би зашти ти ли туђе.  Н.Милошевић

Обука јеизузетноквалитетна, јерсмообједи
нили оно најбоље у Европи, а прилагодили
нашимусловимарада.Заразликуодевропских
тренинга,миуаутомобилприликомвежбеста
вљамо правог човека, инструктора. Курс траје
десетдана, а ради се прво теоријски, а потом
практично.Екипаодпетљудиналазисеугара
жиипрегледаопремунасвомкамиону.Онине
знајуо каквомсесценаријунаполигонуради,
рекаојеСтеванПејић

ПоказнавежбауСремскојМитровици
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ПРОМОЦИЈАЗБОРНИКА
ЉУБАВНЕПОЕЗИЈЕ

Стварано
укуткуосаме

Про шлог утор ка, 20. новем бра у Арт 
клу бу Цен тра за кул ту ру Сир ми у март 
пред ста вљен је Збор ник љубав не пое
зи је песни ка Срем ске Митро ви це под 
нази вом Кутак осаме. Збор ник чине 
радо ви три де сет ауто ра међу који ма 
су Жељ ка Аврић, Сла ђа на Милен ко
вић, Мира Мар ко вић, Радо ји ца Туру
дић, Тихо мир Бешо вић и дру ги. О књи
зи су гово ри ли Зол тан Хеге диш, в.д. 
дирек то ра Сир ми у мар та и писац 
Недељ ко Тер зић. Ауто ри, митро вач ки 
песни ци, чита ли су пое зи ју. Сво јим 
интер пре ти њем, умет нич кој атмос фе
ри су допри не ли глум ци Гор да на 
Лукић, која је води ла про мо ци ју и 
Алек сан дар Крста јић.

Зол тан Хеге диш је рекао да ова 
збир ка пред ста вља сво је вр стан умет
нич ки кон гло ме рат, као и да оди ше 
јаком енер ги јом која чита о ца под сти че 
на мисли и пита ња о тим, махом 
тужним, љубав ним при ча ма и њихо
вим про та го ни сти ма. Саку пље не и 
ода бра не за овај Збор ник, неке од њих 
су наста ле дав них седам де се тих када, 
су на том истом месту, заљу бље ни 
мом ци запи си ва ли сти хо ве на хар ти ји 
од цига ре та или налеп ни ци са фла ше 
пива. 

Мешо ви тим саста вом ауто ра, по 
доби и вока ци ји, ова збир ка раз ви ја 
бога ту стил ску раз но свр сност. По 
речи ма Недељ ка Тер зи ћа у рецен зи ји, 
сва ког тре нут ка из љубав них пори ва 
наста ју вечи та дела. Јед но од њих је и 
ово, ство ре но у кут ку оса ме, из уну тар
њег раз го во ра срца и душе. Т.С.

ГАЛЕРИЈА„ЛАЗАРВОЗАРЕВИЋ“

Вечепријатељства
У орга ни за ци ји Исто риј ског архи ва 

Срем, Библи о те ке „Гли го ри је Воза ро
вић“ и срем ско ми тро вач ке Књи жев не 
зајед ни це, 23. новем бра је у Гале ри ји 
„Лазар Воза ре вић“ одр жа но вече при
ја тељ ства Срби је и Бугар ске. У про
гра му су уче ство ва ли број ни митро
вач ки писци, који су вече про ве ли 
дру же ћи се са гости ма из Бугар ске, 
чла но ви ма Удру же ња за бра ти мље ње 
Тро јан. 

Тим пово дом, митро вач ка Књи жев на 
зајед ни ца се побра ти ми ла са Удру же
њем Тро јан, а спо ра зум о сарад њи у 
обла сти кул ту ре, обра зо ва ња, спор та 
и тури зма пот пи са ле су Весе ли на 
Попо ва и митро вач ка књи жев ни ца 
Мир ја на Мар ко вић, пред сед ни це ова 
два удру же ња. 

Мани фе ста ци ји је при су ство вао 
вели ки број гости ју, а за музич ки део 
про гра ма били су заду же ни уче ни ци 
Музич ке шко ле „Петар Кран че вић“.  

Н.М.

УДРУЖЕЊЕЛИКОВНИХСТВАРАЛАЦАРУМА

Сликарскарадионица

У про сто ри ја ма Удру же ња ликов
них ства ра ла ца Руме поче ла је 
са радом сли кар ска ради о на 

Леонардо.
– На иде ју да покре не мо ову сли кар

ску ради о ни цу смо дошли јер се осе ти
ла потре ба да се Удру же ње ликов них 
ства ра ла ца на неки начин под мла ди, 
одно сно да се при ву ку мла ди људи из 
нашег гра да, али и оста ли нови чла но
ви који су заин те ре со ва ни за ликов ну 
умет ност. Осим што ће сти ца ти нова 
зна ња из обла сти ликов не кул ту ре, 
сви пола зни ци ради о ни це ће ауто мат
ски узе ти уче шће у изло жбе ним и 
оста лим актив но сти ма Удру же ња 
ликов них ства ра ла ца Рума – каже сли
кар Дра ган Петро вић Дебиш, који и 
води ову сли кар ску ради о ни цу.

Сли кар ска ради о ни ца Леонардоима 
пре ко 30 пола зни ка, који дола зе на 
часо ве црта ња и сли ка ња, по гру па ма 
у зави сно сти од узра ста, две гру пе су 
наме ње не за децу школ ског узра ста, 
док су у тре ћој гру пи, одра сли.

Ради о ни ца тра је од сеп тем бра до 
јуна. Пола зни ци прво поха ђа ју часо ве 
црта ња, а касни је се уче сли ка њу 
акрил ним боја ма, уз иде ју да се за 
одра сле, одр жа ва ју часо ви сли ка ња 
уља ним боја ма. За месеч ну надок на ду 
коју пла ћа ју, доби ја ју и сав потре бан 
мате ри јал за рад.

Један од мла ђих пола зни ка је Јован 
Каран, уче ник 8. раз ре да. 

– Моја жеља је била да дођем, јер 
волим да цртам. Ради мо олов ком, учи
мо да сен чи мо, то је поче так. Ово сли
ка ње је за сада, мој хоби, лепа је 
атмос фе ра, учи мо и дру жи мо се – 
каже Јован.

Ика Гра во ња, пен зи о нер ка каже да 
је о сли кар ској ради о ни ци сазна ла на 
феј су. 

 – Заин три ги ра ло ме је то и дошла 
сам да видим како се ради. Још од 
ране мла до сти сам желе ла да учим 
сли ка ње, али суд би на није тако хте
ла. Било ми је дра го када сам чула да 
нема огра ни че ња када су годи не у 
пита њу. Имам сада доста вре ме на, 
не желим да будем мимо све та. 
Волим да сло бод но вре ме про ве дем 
кре а тив но, а не само да гле дам ТВ. 
Читам књи ге у сло бод но вре ме и ово 
ми је сад див на допу на. Јако сам 
задо вољ на собом, што сам уоп ште 
дошла овде и доне ла одлу ку да се 
укљу чим у рад. Атмос фе ра је одлич
на, упо зна ла сам пуно људи. Тре ба 
доста тога да се учи, ужи вам у боја
ма, а волим и црта ње, ово је за мене 
иза зов – рекла нам је Ика Гра во ња.

С.Џ.

СликарДраганПетровићДебишсаједномодполазница

ИкаГравоња,пензионерка:
Уживамусликању
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Пре драг Бање глав, само у ки вајар 
из Нових Кар ло ва ца, деце ни ја ма 
уна зад у свом дому ства ра нео

бич на дела, ста туе које се раз ли ку ју од 
мно гих виђе них до сада. Сва ка од њих 
има сво ју при чу и то је оно што их 
издва ја. Послед ња у низу је посве ће на 
ћири ли ци. Овај умет ник је у каме ну 
искле сао ста туу поро ди це која држи 
ћири лич но сло во.

– Новом ста ту ом сам желео да изра
зим сво ју бор бу у очу ва њу ћири лич ног 
писма, а решет ке око ње сим бо ли зу ју 
мери ди ја не и упо ред ни ке, одно сно 
земаљ ску куглу. Сушти на је, да се очу

ва поро ди ца као стуб дру штва и срп
ски народ са сво јим писмо м – и сти че 
Бање глав.

Само у ки вајар из Саса, каже да је 
нај по но сни ји на ста туу хај ду ка Лазе 
Харамбаше  сасан ског Робин Худа, 
који је ове годи не конач но добио сво је 
заслу же но место у цен тру села. Бање
глав под се ћа, да је њего ва вајар ска 
кари је ра поче ла изра дом кера мич ких 
фигу ри ца.

– Данас имам пре ко 100 разних 
фигу ри ца. Попр сје патри јар ха Павла 
било је моје прво веће дело, а ту ста
туу сам покло нио мана сти ру Све ти 
Мар ко у бли зи ни Нових Кар ло ва ца – 
исти че овај сасан ски вајар и дода је 
да је Лазу Харам ба шу радио чети ри 
месе ца.

– Ста туа Лазе је напра вље на од 
посеб не врсте бето на и висо ка је 2,2 
метра. После ње је наста ла ста туа 
Читачанаклупи у при род ној вели чи
ни, а убр зо затим и ста туа Учитељи
це, коју сам покло нио шко ли у Ста рој 
Пазо ви – каже Бање глав. 

Поред ових вајар ских дела, умет ник 
из Саса напра вио је и ста туу под 
нази вом Порука, која сим бо ли зу је 
поро ди цу и мате рин ство и кра си дво
ри ште сео ске шко ле „Сло бо дан Бајић 
Паја“, а испред њего ве куће нала зи 
се, можда, нај ви ше фото гра фи са на 
ста туа, Деда Мита и баба Вида са
унуцима, која пред ста вља јед ну сва
ко днев ну сли ку из ста рих сре мач ких 
домо ва, у којој ста ри Сре мац седи на 
клу пи, а поред њега сто ји баба са уну
ци ма.

М.Ђ.

НОВИКАРЛОВЦИ:СВЕСТАТУЕПРЕДРАГАБАЊЕГЛАВА

Првастатуа
посвећенаћирилици

ПредрагБањеглав,самоукивајаризНовихКарловаца

Статуапосвећенаћирилици

ОШ„ЈОВАНЈОВАНОВИЋЗМАЈ“

Фестивалнауке
ијошпонешто

Основ на шко ла „Јован Јова но вић 
Змај“ у Срем ској Митр о ви ци, која је 
про те кле неде ље про сла ви ла Дан 
шко ле и 71. годи шњи цу свог посто ја
ња, у петак, 22. новем бра, била је 
дома ћин мани фе ста ци ји под нази вом 
Фестивалнаукеи јошпонешто коју 
су орга ни зо ва ли про фе со ри и уче ни ци 
ове шко ле. Том при ли ком, сви основ ци 
заин те ре со ва ни за физи ку, хеми ју и 
дру ге при род не нау ке могли су да виде 
и уче ству ју у вели ком бро ју екс пе ри ме
на та и да нау че нешто ново, ван редов
не наста ве. 

Испред локал не само у пра ве, која је 
подр жа ла ову мани фе ста ци ју, Фести
вал је оби шао и начел ник Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и спо рт 
Или ја Недић.

– Пре све га, иско ри стио бих при ли ку 
да Основ ној шко ли „Јован Јова но вић 
Змај“ чести там 71. годи ну посто ја ња. 
Њу одли ку је вео ма успе шан рад током 
свих ових годи на, као и струч но осо
бље и настав ни кадар. Кроз Фести вал 
нау ке они про сла вља ју Дан шко ле, 
што пока зу је да они ула жу у зна ње, 
обра зо ва ње, нау ку, а ми смо ту да као 
Град то пре по зна мо и подр жи мо сва ки 
вид ова квих мани фе ста ци ја – изја вио 
је начел ник Недић. 

Пре ма речи ма Бра ни сла ве Блај ваз, 
про фе сор ке физи ке, ово је први 
Фести вал нау ке у орга ни за ци ји „Зма је
ве“ шко ле. 

– Ми смо ове годи не има ли у пла ну 
да на дру га чи ји начин обе ле жи мо Дан 
шко ле, тако што ћемо отво ри ти њена 
вра та. За сву децу која су жељ на так
ми че ња, истра жи ва ња и нових ства ри, 
желе ли смо да при ка же мо шта ми то у 
„Зма је вој“ шко ли ради мо. Про те кла 
годи на је за нас била вео ма успе шна, 
јер смо уче ство ва ли у раз ли чи тим про
јек ти ма, на разним так ми че њи ма осва
ја ли награ де и осво ји ли пре сти жно 
при зна ње „Др Ђор ђе Нато ше вић“ – 
иста кла је Бра ни сла ва Блај ваз и дода
ла да је циљ да се овај Фести вал угра
ди у дру ге, шире мани фе ста ци је. 

Н.М.

БраниславаБлајвазиИлијаНедић
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ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈРУМА:СРЕМУВЕЛИКОМРАТУ

Изложбаисторијскеграђе
У Зави чај ном музе ју 

Рума отво ре на је вели
ка изло жба, која кроз 

фото гра фи је, црте же, доку
мен те и тро ди мен зи о нал не 
пред ме те, при ка зу је Срби ју 
у рату, албан ску гол го ту и 
про бој Солун ског фрон та, са 
посеб ним освр том на ситу а
ци ју у Сре му. Даје се пре
глед дога ђа ја, при ли ком 
ула ска срп ских одре да у 
места широм Вој во ди не у 
бор би за осло бо ђе ње, 
новем бра 1918. годи не и 
деша ва ња веза на за орга ни
за ци ју и реа ли за ци ју Вели
ког збо ра Сре ма ца у Руми и 
Вели ке народ не скуп шти не у 
Новом Саду. Послед њи сег
мент изло жбе посве ћен је 
про сла ви, одно сно обе ле жа
ва њу ових зна чај них новем
бар ских дана, две деце ни је 
касни је у Руми.

 – Захва љу ју ћи обим ној 
исто риј ској гра ђи: фото гра
фи ја ма, пла ка ти ма, леци ма, 
мапа ма, затим оруж ја, опре
ме и уни фор ми, као и умет
нич ких дела, изло жба при ка
зу је Вели ки рат, осло ба ђа ње 
места север но од Саве и 
Дуна ва, одно сно ула зак срп
ске вој ске у Вој во ди ну и при
са је ди ње ње Срби ји. Све са 
посеб ним акцен том на вели
ке дога ђа је у Руми, као и 
обе ле жа ва ње осло бо ђе ња 
после две деце ни је, када је 
у Руми све ча ност тра ја ла 
два дана. Има мо и рат не 
сли ке Васе Ешки ће ви ћа из 
Ири га. Реч је о обим ној гра
ђи од око 150 изло же них 
екс по на та, углав ном наших, 
али и екс по на та дру гих 
музеј ских и архив ских уста
но ва. Има мо и репли ку уни
фор ме мајо ра срп ске вој ске 
– рекла је аутор ка изло жбе, 
кусто ски ња Зави чај ног музе
ја Сне жа на Јан ко вић. 

Ову, заи ста инте ре сант ну 
и еду ка тив ну изло жбу, отво
рио  је др Дра го Њего ван, 
дирек тор Музе ја Вој во ди не, 

који је иста као да је рум ски 
Музеј мали колек тив, али 
исто вре ме но нај бо љи по 
сво јим актив но сти ма у Срби
ји. Он је рекао да ова изло
жба при ка зу је ток Првог 
свет ског рата, а посеб но 
њего во фина ле.

 – То се посеб но одно си на 
Срем, на одлу ке рум ског 
Народ ног збо ра и на уло гу 
др Жар ка Мила ди но ви ћа 
као вође Срба у Сре му. Ова 
изло жба сво јим екс по на ти
ма доча ра ва то вре ме, да 
види мо и да зна мо шта се 
тада деша ва ло  зато је она 
и еду ка тив на, које су исто
риј ске одлу ке тада доне те.

Ово је јуби лар на годи на 
од осло бо ђе ња и при са је ди
ње ња, а сва ка ко да ће цен
трал на мани фе ста ци ја бити 
отва ра ње Музе ја при са је ди
ње ња у Новом Саду, као и 
спо ме ни ка Кра љу Петру 
Првом у Новом Саду – рекао 
је др Њего ван.

У умет нич ком делу уче
ство ва ли су Гим на зиј ска 
певач ка гру па и там бу ра ши 

ГТО „Бран ко Ради че вић“.
У реа ли за ци ји ове изло

жбе, усту па њем гра ђе и 
пред ме та веза них за рат не 
годи не и осло бо ђе ње вој во
ђан ских места, уче ство ва ли 
су Музеј Сре ма из Срем ске 
Митро ви це, Вој ни музеј из 
Бео гра да, Музеј Вој во ди не, 
Град ски музеј из Субо ти це, 
Музеј гра да Новог Сада, 
Гале ри ја Мати це срп ске, 
Архив Југо сла ви је из Бео
гра да и Аустриј ски држав ни 
архив из Беча, док су гра ђа 
и пред ме ти веза ни за при са
је ди ње ње, углав ном из 
Хрват ског држав ног архи ва 
из Загре ба и Музе ја Вој во ди
не. Изло жба ће бити отво ре
на до 15. фебру а ра наред не 
годи не.

Изло жба је део про јек та 
Новембар1918.ослобође
њеиприсаједињење, који је 
Зави чај ни музеј Рума при
пре мио пово дом сто го ди
шњи це завр шет ка Вели ког 
рата. 

Поред изло жбе, овај про
је кат под ра зу ме ва и доку

мен тар ни филм, а нај ве ћи 
део је финан си ран сред
стви ма Покра јин ског секре
та ри ја та за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с 
вер ским зајед ни ца ма. 

Дру ги део про јек та је 
филм под нази вом „Жар ко 
Мила ди но вић Жера ви ца“  је 
при ка зан 27. новем бра. 
Жера ви ца је био Мила ди но
ви ћев псе у до ним, којим се 
пот пи си вао. 

– Филм је рађен на бази 
позна те гра ђе, али има и 
доста нових пода та ка, пого
то во из њего вог живо та пре 
дола ска у Руму, као и о 
њего вој поро ди ци из које је 
понео тај жар бор бе за наци
о нал но осло бо ђе ње. Тежи
ште фил ма је на њего вој 
поли тич кој и дру штве ној 
актив но сти, актив но сти 
веза ној за при са је ди ње ње, 
али и његов касни ји живот у 
Бео гра ду, када је био мини
стар Пошта, као и њего ве 
сахра не у Руми – каже исто
ри чар Ђор ђе Бошко вић, који 
је био сце на ри ста, а филм је 
рађен у про дук ци ји Вор ки 
тима и Зави чај ног музе ја 
Рума.

Тре ћи део про јек та су еду
ка тив не ради о ни це са уче
ни ци ма основ них шко ла, 
које ће бити реа ли зо ва не у 
про сто ру изло жбе не постав
ке, почев од наред ног месе
ца. 

С.Џ.

Отварањеизложбеоослобођењуиприсаједињењу

Изложба приказује Велики рат, ослобађање места
северноодСавеиДунава,односноулазаксрпскевој
ске у Војводину и присаједињење Србији. Све са
посебнимакцентомнавеликедогађајеуРуми,каои
обележавањеослобођењапоследведеценије,кадаје
уРумисвечаносттрајаладвадана
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Чудотворнаикона

Све том литур ги јом у цркви Све тог 
Нико ла ја у Шиду 22. новем бра је 
обе ле жен  пра зник Све тог Нек та

ри ја Егин ског. Рођен је 1846. годи не у 
Тра ки ји, након основ не шко ле пре се
лио се у Цари град, а две годи не касни
је, пре шао је у град Хиос, где је радио 
као учи тељ. Живео је и у Ати ни, где је 
дипло ми рао на Бого слов ском факул
те ту. У чин све ште ни ка руко по ло жен 
је 1886. годи не, а исте годи не, при мио 
је и чин архи ман дри та и постао секре
тар Алек сан дриј ске патри јар ши је. У 
пери о ду од 18941908. годи не водио је 
тео ло шку шко лу у Ати ни. По одла ску у 
пен зи ју, живео је у Тро јич ком мана сти
ру у Еги ни, по којој се и нази ва Егин
ски. Умро је у Ати ни, 8. новем бра 1920. 
годи не, од рака. Кано ни зо ван је 1961. 
годи не од стра не Цари град ске патри
јар ши је. Над њего вим мошти ма су се 
деша ва ла чуда и исце ље ња број них 
боле сни ка.

Вер ни ци у Шиду су се оку пи ли како 
би при су ство ва ли литур ги ји и уче ство
ва ли у све тој тај ни јеле о све ће ња, коју 
је слу жи ло седам све ште ни ка.  Јеле о
све ће ње је све та тај на која се не слу жи 
тако често, а састо ји се од пома за ња 
осве ће ним уљем (јеле јом) и моли тве 
по запо ве сти Хри сто вој, да они који су 
тешко боле сни, уз  помоћ вере дођу до 
спа се ња.

 Све ти Нек та ри је је вели ки чудо тво
рац и исце ли тељ. Има мно го све до чан
ста ва о њего вој исце ли тељ ској моћи и 
до пре пар годи на је био жив један све
ште ник, који је гово рио да је захва љу ју
ћи овом све цу оздра вио. На остр ву Еги

на нала зе се њего ве чудо твор не мошти, 
а у цркви Све тог Нико ла ја у Шиду се 
нала зи њего ва осве шта на ико на. Ина
че, сва ког пет ка, у овој цркви слу жи 
се ака тист (јед на моли тва) на којем се 
не седи, него сто ји и моли, посве ћен 
Све том Нек та ри ју Егин ском. Вер ни ци 
доно се на пар че ту папи ра имена сво јих 
бли жњих за које се све ште ни ци моле. 
Све та тај на јеле о све ће ња под ра зу ме
ва да вер ни ци доне су уље и бра шно, а 
после се то носи кући и упо тре бља ва 
за исхра ну нај бли жих. У току ове све
те тај не увек буду присутни и одре ђе ни 
људи, који ма се чита ју моли тве.

– Про сла вља ју ћи дан Све тог Оца 
Нек та ри ја Егин ског чудо твор ца, про
сла вља мо Бога и Све ти Нек та ри је је 
потвр да силе и сна ге Бож је у вас кр
се њу мртвих, потвр да да су сва наша 
тела позва на да буду бесмрт на и да 
живи мо веч но. Нетру ле жно тело Све
тог Нек та ри ја Егин ског је све до чан ство 
о томе. Кроз Све тог Нек та ри ја се Бог 
поја вио. Неко ли ко годи на уна зад, како 
смо доне ли ико ну Све тог Нек та ри ја, 
моли мо се Богу и тако кроз Све ту тај ну 
јеле о све ће ња, где се осве шта ва уље и 
бра шно, сви они који су боле сни и тра
же здра вље  духов но и теле сно, оку
пља ју се у нашем све том хра му и зајед
но се моли мо за помоћ. Нарав но, није 
у пита њу само тра га ње за теле сним 
здра вљем, ми смо сви жељ ни спа се
ња и обра ћа ју ћи се Све том Нек та ри ју 
иска зу је мо жељу да буде мо Бож ја деца 
– рекао је Милан Пршић, парох хра ма 
Све тог Нико ла ја у Шиду.

Д.Попов

Читањемолитве

Дугиспор
Стефанов
опоравак

Навр ши ло се три месе ца отка ко је 
Сте фан Ново се лац (20) из Руме, задо
био тешке теле сне повре де, које му је 
задао осум њи че ни Петар Вој во дић (19) 
из Бара. Сте фан се од 30. окто бра нала
зи у Спе ци јал ној бол ни ци за неу ро ло шка 
обо ље ња и пост тра у мат ска ста ња „Др 
Бори во је Гња тић“ у Ста ром Слан ка ме ну, 
и његов опо ра вак, по оце ни лека ра ићи 
ће вео ма спо ро и тра ја ће дуго. Оно што, 
поред Сте фа но вог здрав стве ног ста ња, 
бри не поро ди цу Ново се лац јесте пита ње 
да ли ће прав да бити задо во ље на, и кри
вац кажњен, јер до сада још нико није 
дао изја ве црно гор ском тужи ла штву. 
Осум њи че ни за ово кри вич но дело Вој
во дић нала зи се у при тво ру.

– Посла ла сам дете код њих на море, 
да ужи ва са дру га ри ма, а тамо су му уни
шти ли живот – гово ри први пут за меди је 
после стра вич ног дога ђа ја Сла ви ца 
Ново се лац, Сте фа но ва мај ка.

– Не зна мо ништа, ни да ли је подиг ну
та опту жни ца про тив Вој во ди ћа. Од 
поли ци је нас нико није кон так ти рао, а 
нису ни Деја на Гру ји ћа који је тада био са 
мојим сином. Не зна мо шта ће бити – 
каже очај на мај ка, која је изнај ми ла стан 
у Ста ром Слан ка ме ну како би била бли
же Сте фа ну.

Оно што раду је њу, али и целу поро ди
цу је да се Сте фан, после месец и по 
дана про бу дио из коме, и да се буд но 
пра ти њего во здрав стве но ста ње.

– Теже гово ри, и бри не нас што не чује, 
сада се испи ту је да ли је то тре нут но или 
трај но оште ће ње слу ха. Још су му сла бе 
функ ци је у левој руци и нози, и не може 
још да седи већ само лежи – опи су је тре
нут но ста ње њеног сина Сла ви ца.

Како каже, они Сте фа ну нису рекли 
шта га је дове ло до тог ста ња, већ му је 
рече но да је повре ду задо био када је 
ска као у море и гла вом уда рио о сте ну.

– Када је почео да се буди, пита ли смо 
га прво о разним дело ви ма њего вог 
живо та, и све га се сетио. Затим смо 
поку ша ли да сазна мо да ли ће успе ти 
бар нешто да се сети веза но за тај 23. 
август. Нажа лост само „рупа“ – гово ри 
госпо ђа Ново се лац.

С.Костић
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ИНЂИЈА–НЕКАДИСАД

Модасетералаипредвавека

Прва кино  про јек ци ја у Инђи
ји одр жа на је 1907. годи не у 
шато ру поста вље ном у јед ној од 

већих ули ца. Филм је при ка за ла путу
ју ћа гру па, а после изград ње елек
трич не цен тра ле, Георг Милер је у 
сво јој кући отво рио био скоп. Тих годи
на отво ре но их је још неко ли ко, углав
ном у кућа ма и дво ри шти ма. Згра да 
наме ње на искљу чи во за при ка зи ва ње 
фил мо ва, први пут је сази да на два
де се тих годи на. Пре ма писа њу Радо
сла ва Мар ко ви ћа, оми ље ног инђиј
ског све ште ни ка, заба ва за омла ди ну 

немач ке и мађар ске наци о нал но сти, у 
то вре ме, била је и одла зак на игран
ке, осим у вре ме поста и жетве. Мађа
ри су игра ли уз там бу ре, а Нем ци уз 
тру бе и хар мо ни ку. Мар ко вић је у 
књи зи Православна српска парохија 
кра јем 1900. годи не запи сао: „Мода. 
Ово је од нови јег доба. Ова зара
за која се на нашу несре ћу увла чи у 
наш народ из Бач ке, хоће и овде да 
оти ма маха. С модом се код нас још 
није дотле доте ра ло али као да иде 
на то. У нови је вре ме већ почи њу и 
наше девој ке да носе рука ви це, сун

цо бра не… што нити је при ли ка, нити 
је нај ма ње памет но, јер не води добру 
чове ку нити и јачег имет ка пре ћи ће 
мода напре дак, а мали посед ник мора 
да про па да. Мали посед ник не може 
ника ко од сво га дохот ка под ми ри ти 
издат ке за моду и мора се заду жи ва
ти, а то се код неких већ при ме ћу је.“

Мода је захва ти ла и урба но језгро 
Инђи је, када су кра јем 19. и почет ком 
20. века сагра ђе не згра де Општин ске 
упра ве, кућа Вој но ви ћа, Римо ка то лич
ка црква Све тог Петра, згра да Жуп
ног дво ра и град ске куће, са улич ним 
фаса да ма еклек тич ки обли ко ва ним 
са еле мен ти ма баро ка, кла си ци зма, 
сеце си је и нео ре не сан се. Нешто рани
је, сагра ђе на је пра во слав на црква 
Ваве де ња пре све те Бого ро ди це, која 
по сво јим про пор ци ја ма спа да међу 
нај леп ше и нај склад ни је гра ђе ви не у 
Сре му, сачу ва не из 18. века. Инђи ја, 
као цен тар јед не од нај ра зви је ни јих 
и нај у ре ђе ни јих општи на у земљи, 
захва љу ју ћи свом убр за ном раз во ју, 
данас је пре ра сла у модер но уре ђе ну 
урба ну сре ди ну.

Сокол ско дру штво Српски соко, 
осно ва но је 27. сеп тем бра 1905. 
годи не, а упра ва дру штва на челу са 
Ђор ђем Вој но ви ћем, 6. сеп тем бра 
1936. годи не на дан рође ња Кра ља 
Алек сан дра I Кара ђор ђе ви ћа, доно си 
одлу ку да при сту пи изград њи Сокол
ског дома у Инђи ји. У име одбо ра за 
изград њу, Ђор ђе Вој но вић анга жу
је углед ног ново сад ског архи тек ту 

КултурницентарИнђија

Соколскидом
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Ђор ђа Таба ко ви ћа за изра ду нацр та 
и пред ра чун што овај чини, бес плат
но. Даље се наво ди да је Сокол ски 
дом у Инђи ји сагра ђен у пери о ду од 
1936. до 1939. годи не. 27. сеп тем бра 
1936. годи не, тач но 31 годи ну након 
осни ва ња сокол ског дру штва, теме
ље дома је осве штао про та Радо слав 
Мар ко вић, чиме је зва нич но запо че та 
изград ња.

Исте годи не, одбор доно си одлу
ку да Сокол ски дом носи име „Кра
ља Алек сан дра I Ује ди ни те ља“ у знак 
пошто ва ња пре ма кра љу Алек сан дру, 
осве до че ном пошто ва о цу соко ла. 
Непу не три годи не је тра ја ла изград
ња Сокол ског дома у Инђи ји. Цела 
згра да је зау зи ма ла повр ши ну од око 
600 ква драт них мета ра и сло бо дан 
про стор од 2.600 ква дра та за лет ње 
вежба ли ште. У окви ру дома су изгра
ђе не вели ка дво ра на, чита о ни ца и 
књи жни ца, две свла чи о ни це за члан
ство и три про сто ри је за рад, као и 
модер но ура ђе но купа ти ло.

Током Дру гог свет ског рата, дом није 
био у функ ци ји, а после рата је пре дат 
омла дин ској орга ни за ци ји на упра
вља ње. Сокол ски дом тада доби ја 
назив Дом омла ди не. Дом почи ње да 
се рено ви ра 2001. годи не, са циљем 
да  ста нов ни ци Инђи је доби ју савре
ме ни Кул тур ни цен тар, који је отво рен 
15. маја 2013. годи не. Кул тур ни цен
тар у Инђи ји је и данас сте ци ште свих 
кул тур них зби ва ња у гра ду, а зајед
но са новом пешач ком зоном, цвет
ним аран жма ни ма и урба ним моби
ли ја ром, допри но си изград њи ими џа 
Инђи је, као модер ног европ ског гра
да по мери савре ме ног чове ка. То је 
град бога тог кул тур ног живо та, у коме 
се током целе годи не орга ни зу ју број
на кул тур на деша ва ња, са акцен том 
на музич ке фести ва ле. Овај срем ски 
град познат је као добар орга ни за тор 
вели ких фести ва ла и мани фе ста ци ја, 
као што су Сценафест, који из годи
не у годи ну поме ра стан дар де кул ту
ре. Ту су и мно ге дру ге мани фе ста ци је, 
попут Пропоет песнич ког фести ва ла, 
Умет нич ка коло ни ја у Крче ди ну и мно
ге дру ге. М.Ђ.

РадославМарковић,
омиљениинђијскисвештеник

ИНЂИЈА

СариМилошевић
наградазапроналазак

Сара Мило ше вић, уче ни ца тре ћег 
раз ре да Гим на зи је из Инђи је, 
награ ђе на је за про на ла зак Моди

фикацијабаријумтитанатадопираног
лантаном и потенцијална примена, у 
окви ру кон кур са Свет ске орга ни за ци је за 
инте лек ту ал ну сво ји ну (WIPO), спро ве
де ног у чети ри кате го ри је так ми че ња.

Про на ла зак Саре Мило ше вић, који 
при па да обла сти инже ње рин га, одно си 
се на тран сфор ма ци ју изо ла то ра бари
јумтита на та (BaTiO3) допи ра њем лан та
ном у полу про вод нич ки мате ри јал, са 
кон крет ном при ме ном за мере ње вла ге и 
нивоа водо ни ка у вазду ху. Зна чај Сари
ног про на ла ска про ис ти че из чиње ни це, 
да је дока за ла кон крет ну при ме ну полу
про вод ни ка доби је ног од бари јумтита
на та допи ра ног лан та ном, јер је напра
ви ла про то тип про на ла ска, чије сен зор
ске осо би не је потвр ди ла мере њем и 

мате ма тич ким моде ло ва њем (симу ла ци
јом) у спе ци ја ли зо ва ном софт ве ру COM
SOL, при чему је пока за ла атрак тив не 
резул та те. У раду је оства ре на струк ту ра 
полу про вод ни ка која обез бе ђу је већу 
пре ци зност и бољу пре но сну функ ци ју. 
Има ју ћи у виду да се сен зо ри вла ге при
ме њу ју у пољо при вре ди и раз ли чи тим 
гра на ма инду стри је, као и да се сен зо ри 
водо ни ка кори сте у мета ло пре ра ђи вач
кој инду стри ји, јер је водо ник екс пло зи
ван, несум њив је допри нос овог про на
ла ска ква ли те ту живо та и зашти ти 
живот не сре ди не.

Кон курс за доде лу награ да Свет ске 
орга ни за ци је за инте лек ту ал ну сво ји ну, 
спро ве ден је пово дом обе ле жа ва ња 98. 
годи шњи це Заво да за инте лек ту ал ну 
сво ји ну, са циљем про мо ви са ња зна ча ја 
зашти те инте лек ту ал не сво ји не за раз вој 
савре ме не еко но ми је и дру штва.  М.Ђ

СариМилошевићурученанаградазапроналазак 

РЕШЕЊЕПРОБЛЕМААТМОСФЕРСКЕКАНАЛИЗАЦИЈЕ

Чишћењеканала
Ста нов ни ци ули це Југ Бог да на у Инђи

ји, која се нала зи у самом цен тру гра да, 
више годи на уна зад има ју про блем са 
задр жа ва њем воде испред кућа, згра да, 
у дво ри шти ма, након обил ни јих пада ви
на. Од како је напра вље на атмос фер
ска (кишна) кана ли за ци ја у овој ули ци у 
Инђи ји, цево вод ника да није очи шћен, те 
је над ле жно пред у зе ће ЈП Инђи ја пут у 
прет ход ном пери о ду оба ви ло овај посао, 
а ових дана су анга жо ва ни на копа њу 
кана ла.

– Нај пре смо очи сти ли цеви и кана ле, 
а ових дана ради мо рас ко па ва ње, пого
то во у делу ули це код Уни ве рек спорта, 
где је дошло до пото ну ћа кана ла – каже 
Зоран Мили ће вић, дирек тор ЈП Инђи ја 
пут и дода је да ће сви радо ви бити завр
ше ни у пред ви ђе ном року. 

– Позна то је да у ули ци Југ Бог да на 
има мо вели ку депре си ју тере на, што 

дово ди до сли ва ња вели ке коли чи не 
воде на том поте зу. Неће мо сто посто 
реши ти про блем одво ђе ња атмос фер ске 
кана ли за ци је, али ће се у зна чај ној мери 
попра ви ти ситу а ци ја – исти че он.

М.Ђ.

РадовиуУлициЈугБогдана
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Спортнастероидима

Пре неки дан се поја ви ла зани
мљи ва вест како је капи тен Реал 
Мадри да Сер хио Рамос пао на 

допинг тесту после фина ла Лиге шами
о на 2017. годи не про тив  Јувен ту са. 
Вест је обја вио немач ки мага зин 
Шпигл, који се вазда пење на грба чу 
госпо ди из Мадри да у послед ње вре
ме. То је исти онај лист који је обја вио 
да је Ронал до сило вао неку кли ни ку у 
Лас Вега су док је још био млад, зелен 
и напа љен. Под рад ним нази вом „Foot
ball Leaks“ немач ки лист обја вљу је раз
не пикан те ри је из све та фуд ба ла у 
послед ње вре ме.

Али да се вра ти мо на Рамо са.  Иако 
је утвр ђе но да је кори стио недо зво ље
ну суп стан цу, скан дал је зата шкан и 
пре него што је доспео у јав ност. За то 
су нарав но заслу жна пре по ште на 
госпо да из Реа ла и УЕФЕ, који ма сва
ка ко није било у инте ре су да се сазна 
да је један од нај бо љих дефан зи ва ца 
на све ту био допин го ван као расни коњ 
у вели ком фина лу Лиге шам пи о на.

Да ствар буде још гора, Рамос је још 
јед ном у апри лу ове годи не био тести
ран, али је и тада Антидопинг аген ци ја 
наве ла низ непра вил но сти. Из неког 

раз ло га, сви ћуте.  Ронал да су поку ша
ли да тести ра ју јед ном при ли ком али 
навод но нису могли јад ни ку да нађу 
вену. Нарав но, у помоћ су при ско чи ли 
Реа ло ви док то ри и завр ши ли посао. 
Како згод но. Погле дај те само Ронал
дов израз лица и иско ла че не очи при
ли ком инто ни ра ња хим не пре утак ми
це. Као да се вра тио са неког пакле ног 
пар ти ја на Егзи ту.

И нису Ронал до и коле га Рамос једи
ни. Шта рећи за НБА кошар ка ше. 
Леброн у сво јој 35ој раз гр ће про тив
нич ке игра че као бизон. Поје ди ни НБА 
игра чи и не кри ју да зна ју да запа ле 
добар џоинт пре тек ме. Да се мало 
опу сте. Бици кли ста Ленс Армстронг је 
годи на ма био допин го ван да би му на 
кра ју биле оду зе те све меда ље које је 
осво јио.

Јав на је тај на да је допинг рас про
стра њен у свим спор то ви ма. Атле ти ка 
је нај бо љи при мер. Про блем је што 
сада шња тех но ло ги ја није у могућ но
сти да откри је сва недо зво ље на сред
ства, па се зато узор ци чува ју и по пет 
годи на да би се, када се стек ну усло ви, 
утвр ди ло да ли је неко варао на тесту. 
Спорт ски свет је пре пун таквих при ме

ра када види мо да се неком ретро ак
тив но оду зи ма ју меда ље.

Овде се поста вља јед но јед но став но 
пита ње. Где је ту прав да? Искре но, 
забо ле ме за меда ље које ће неком 
ски ну ти са вра та. Шта је са свим 
поште ним спор ти сти ма који су жртво
ва ли сво ју мла дост и годи не и на кра ју 
оста ли насан ка ни. Шта да каже Буфон 
којем је то фина ле са Реа лом било 
шан са да узме једи ни тро феј који 
нема? Шта да кажу несрет ни бици кли
сти који су 20 годи на гле да ли у 
Армстрон го ву зад њи цу, не зна ју ћи да 
је овај дро ги ран. Лич но мислим да пре
ва ран ти ма тре ба узе ти све. И куће, и 
паре и добре рибе које шета ју. Добро, 
оне би их саме напу сти ле кад би оста
ли без лове. 

Све се то дозво ља ва нарав но, јер 
је врхун ски спорт инду стри ја која 
врти мили јар де. Игра чи су само 

гла ди ја то ри у аре ни и потро шна роба. 
Када се све завр ши и публи ка га изгу
сти ра, можеш онда и да му узмеш 
меда ље. Уоста лом, кога је бри га ако 
неко од њих рик не и сру ши се ту на 
тере ну? Носи га, ући ће заме на, шоу 
мора да се наста ви.
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ЖКгКСРЕМРУМА

ДругоместоуСуперлиги

Рум ске кугла ши це Сре
ма, које се так ми че у 
Супер лиги Срби је, 

зау зе ле су на кра ју јесе ње 
полу се зо не одлич но дру го 
место, са само два бода 
зао стат ка од прво пла си ра
не еки пе Али мен те из 
Новог Сада, а два бода 
више од зре ња нин ског Кри
ста ла, тако да ће бор ба за 
шам пи он ску титу лу у сезо
ни 2018/2019 бити до кра ја 
неиз ве сна. 

– Иако смо током целе 

јесе ње полу се зо не има ли 
про бле ма са повре да ма 
кључ них игра чи ца, оба ве зе 
на међу на род ним так ми че
њи ма и тре нин зи ма и игра
ма ван Руме, па и недо
стат ком финан сиј ских 
сред ста ва, ипак смо смо гле 
сна ге да се мак си мал но 
бори мо на сва ком мечу. 
Тако ћемо наста ви ти и у 
про лећ ном делу сезо не, 
где нас још чека полу фи на
ле, а нада мо се и фина ле 
Купа Срби је – каже Јован ка 

Ралић, пред сед ни ца ЖКгК 
Срем Рума.

Овај део сезо не рум ске 
кугла ши це су окон ча ле 
побе дом над ЕДБ, а првен
ство се наста вља почет ком 
фебру а ра наред не годи не. 

У међу вре ме ну ће се 
игра ти и поје ди нач на и 
паров на првен ства Вој во
ди не и Срби је, где су 
Румљан ке увек има ле 
добре насту пе и осво је не 
меда ље.

С.Џ.

Румскекуглашице

Жарково: ОФК Жар ко во – 
Инђи ја 2:0; Горњи Милановац: 
Мета лац – ТСЦ 2:5; Ивањица: 
Јавор – Бечеј 1918 1:2; Чајети
на: Зла ти бор – Тра јал 2:0; Бео
град: Син ђе лић – Теле оп тик 
3:1; Добановци: Будућ ност – 
Сло бо да 2:0; Бежанија: Бежа
ни ја – Борац 1:2; Нови Пазар: 
Нови Пазар – Рад нич ки 1923 су 
игра ли у поне де љак.

01. Инђи ја 19 12 3 4 29:11 39
02. Зла ти бор 19 12 2 5 32:16 38
03. Јавор 18 11 4 3 38:15 37
04. ТСЦ 18 9 7 2 34:16 34
05. Син ђе лић 19 9 7 3 21:11 34
06. Мета лац 19 8 7 4 27:21 31
07. Бежа ни ја 19 9 2 8 25:23 29
08. Рад нич ки 18 8 3 7 17:21 27
09. Тра јал 19 7 3 9 14:20 24
10. Бечеј 19 7 2 10 25:29 23
11. ОФК Жар ко . 19 6 5 8 23:27 23
12. Борац 19 5 6 8 17:24 21
13. Теле оп тик 19 5 6 8 14:22 21
14. Будућ ност 19 3 6 10 14:25 15
15. Сло бо да 19 2 4 13 8:33 10
16. Н. Пазар 18 0 7 11 5:29 7

Панчево: Дина мо 1945 – 
Цемент 1:1; Нова Пазова: Рад
нич ки (НП) – ЧСК Пива ра 1:2; 
Сремска Митровица: Рад нич
ки (СМ) – Мла дост 5:0; Пригре
вица: Брат ство 1946 – Србо
бран 5:3; Кула: Хај дук 1912 – 
ОФК Вршац 1:1; Суботица: 
Бач ка 1901 – Рад нич ки (З) 1:3; 
Нови Сад: Црве на Зве зда – 
Желе зни чар 0:1; Стари Банов
ци: Дунав – Кабел 1:3; Сакула: 
Борац – Омла ди нац 1:3.

01. Хај дук 17 13 3 1 22:3 42
02. Кабел 17 13 2 2 38:12 41
03. Брат ство 17 11 4 2 34:19 37
04. Омла ди нац 17 12 1 4 23:11 37
05. Желе зни чар 17 9 3 5 17:11 30
06. Дина мо 17 7 5 5 19:12 26
07. Рад ни. (З) 17 5 10 2 16:10 25
08. Рад ни. (СМ) 17 6 4 7 22:22 22
09. ОФК Вршац 17 6 4 7 16:17 22
10. Мла дост 17 6 3 8 15:27 21
11. Дунав 17 5 4 8 24:28 19
12. Бач ка 17 6 1 10 21:26 19
13. Србо бран 17 5 3 9 17:27 18
14. Цемент 17 4 5 8 16:25 17
15. Борац 17 4 3 10 20:27 15
16. Ц. Зве зда 17 3 4 10 14:23 13
17. ЧСК Пива ра 17 2 5 10 15:28 11
18. Рад ни (НП) 17 2 4 11 9:30 10

Шид: Рад нич ки – Сло га (Е) 
1:0; Војка: Сре мац – Хај дук (Б) 
1:1; Рума: Први Мај – Сло га (Т) 
4:0; Стара Пазова: Једин ство 
– Хај дук (Д) 1:3; Кисач: Татра – 
Поду на вац 3:1; Чуруг: Хај дук 
(Ч) – Под ри ње 0:4; Каћ: Југо вић 
– Борац (Ш) 0:0; ЛСК је био сло
бо дан.

Шид: Рад нич ки – Сло га (Е) 
1:0; Војка: Сре мац – Хај дук (Б) 
1:1; Рума: Први Мај – Сло га (Т) 
4:0; Стара Пазова: Једин ство 
– Хај дук (Д) 1:3; Кисач: Татра – 
Поду на вац 3:1; Чуруг: Хај дук 
(Ч) – Под ри ње 0:4; Каћ: Југо вић 
– Борац (Ш) 0:0; ЛСК је био сло
бо дан.

01. Сло бо да 15 12 1 2 30:11 37
02. Желе зни ч. 15 10 4 1 35:6 34
03. Јадран 15 11 1 3 31:15 34
04. Пар ти зан 15 10 2 3 44:12 32
05. ПСК 15 10 2 3 26:18 32
06. Будућ ност 15 8 1 6 42:20 25
07. Д. Петров ци 15 7 2 6 26:29 23
08. Рудар 15 5 6 4 22:16 21
09. Полет 15 5 3 7 26:23 18
10. Љуко во 15 5 3 7 20:25 18
11. Борац (К) 15 5 1 9 30:37 16
12. Гра ни чар 15 4 1 10 22:57 13
13. Борац (М) 15 4 0 11 18:30 12
14. Напре дак 15 4 0 11 22:36 12
15. Сло вен 15 3 3 9 14:33 12
16. Купи но во 15 1 2 12 8:48 5

Вишњићево: Хај дук – Мла
дост 7:0; Крушедол: Кру ше дол 
– Напре дак 3:0; Бикић До: ОФК 
Бикић – БСК 0:0; Рума: Фру шка 
Гора – Сло га (Ч) 0:0; Огар: 
Шумар – Доњи Срем 2015 1:3; 
Кукујевци: Оби лић 1993 – Сло
га (В) 1:0; Сремска Митрови
ца: Митр ос – Гра ни чар 4:3; 
Манђелос: Фру шко го рац – Зека 
Буљу ба ша 0:3.

01. Први Мај 14 11 0 3 30:14 33
02. Југо вић 14 9 3 2 18:10 30
03. Под ри ње 14 8 4 2 22:6 28
04. Борац (Ш) 14 7 5 2 22:8 26
05. Сре мац 14 7 4 3 17:12 25
06. Сло га (Е) 14 7 3 4 25:16 24
07. Хај дук (Д) 14 7 0 7 24:13 21
08. Татра 14 5 4 5 16:14 19
09. Хај дук (Б) 14 5 3 6 24:20 18
10. Рад нич ки 14 5 2 7 23:25 17
11. Поду на вац 14 5 1 8 20:20 16
12. Једин ство 14 4 4 6 16:19 16
13. Сло га (Т) 14 5 1 8 11:25 16
14. ЛСК 14 2 2 10 9:36 8
15. Хај дук (Ч) 14 0 0 14 2:41 0

01. Д. Срем 15 12 3 0 46:10 39
02. Оби лић 15 10 2 3 27:12 32
03. Хај дук 15 9 4 2 39:12 31
04. Кру ше дол 15 10 0 5 31:15 30
05. ОФК Бикић 15 8 4 3 27:10 28
06. Митрос 15 9 0 6 32:28 27
07. БСК 15 7 3 5 28:13 24
08. Сло га (В) 15 5 6 4 23:17 21
09. Напре дак 15 6 3 6 25:22 21
10. Гра ни чар 15 6 2 7 29:25 20
11. Шумар 15 6 2 7 21:21 20
12. Ф. Гора 15 5 3 7 17:25 18
13. З. Буљу ба. 15 4 1 10 16:28 13
14. Сло га (Ч) 15 2 2 11 18:45 8
15. Фру шко го . 15 1 3 11 7:58 6
16. Мла дост 15 0 2 13 7:52 2

ПРВАЛИГАСРБИЈЕСРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

МОЛСРЕМ

СРЕМСКАЛИГА

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

СУПЕРЛИГА
СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 17 15 2 0 45:10 47
02. Рад нич ки 17 11 5 1 31:14 38
03. Пар ти зан 17 10 6 1 27:7 36
04. Чука рич ки 17 10 5 2 33:15 35
05. Напре дак 17 8 7 2 24:13 31
06. Мла дост 17 7 4 6 21:20 25
07. Про ле тер 17 7 3 7 22:17 24
08. Вој во ди на 17 6 4 7 14:14 22
09. Рад ник 17 5 3 9 10:20 18
10. Мачва 17 5 2 10 9:18 17
11. Вождо вац 17 4 4 9 11:21 16
12. ОФК Бач ка 17 4 4 9 11:23 16
13. Спа р так ЖК 17 3 6 8 13:23 15
14. Рад 17 4 3 10 12:23 15
15. Земун 17 3 5 9 15:26 14
16. Дина мо 17 2 1 14 7:41 7



36 28. NOVEMBAR 2018.  M NOVINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕВИЦА: Изне на да 
уме те да забли ста те 
у сусре ту са сарад ни
ци ма и да пону ди те 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VREMEPLOV
28.новембар

1830. У Бе о гра ду, на Та шмај да
ну, у при су ству кне за Ми ло ша и 
бе о град ског па ше, све ча но про
чи тан ха ти ше риф тур ског сул
та на Мах му да II о ауто но ми ји 
Ср би је. Тур ци по том про да ли 
има ња Ср би ма и на пу сти ли 
Бе о град.
2000. Пар ла мент Хо лан ди је 
одо брио за кон ко јим се до пу
шта ју еута на зи ја и са мо у би ство 
уз по моћ ле ка ра. Хо лан ди ја 
та ко по ста ла пр ва зе мља ко ја је 
ле га ли зо ва ла ту прак су.

29.новембар
1864. У Сент Кри ку у аме рич кој 
др жа ви Ко ло ра до је ди ни ца 
пу ков ни ка Џо на Чи винг то на 
ма са кри ра ла нај ма ње 400 Че је
на и Ара па хо са, ко ји су се пре
да ли уз прет ход но до би је ну 
до зво лу да се уло го ру ју.
1941. На бр ду Ка ди ња ча код 
Ужи ца у Дру гом свет ском ра ту 
из ги нуо Рад нич ки ба та љон, 
шти те ћи глав ни ну пар ти зан ских 
сна га.

30.новембар
1872. У Гла зго ву од и гра на пр ва 
фуд бал ска утак ми ца две ре пре
зен та ци је, Ен гле ске и Шкот ске. 
Меч за вр шен ре зул та том 0:0.
1874. Ро ђен ен гле ски др жав ник 
Вин стон Ле нард Спен сер Чер
чил, два пу та пре ми јер Ве ли ке 
Бри та ни је, во ђа Кон зер ва тив не 
стран ке од 1940.

1.децембар
1918. У Бе о гра ду про гла ше на 
Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, с прин цом Алек
сан дром I Ка ра ђор ђе ви ћем као 
ре ген том и Бе о гра дом као пре
сто ни цом.
1981. У нај ве ћој не сре ћи у исто
ри ји ју го сло вен ског ва зду хо
плов ства, ави он ДЦ9 су пер 80 
љу бљан ског Инексадриа ави о
про ме та уда рио у пла ни ну бли
зу Аја чи ја на Кор зи ци. По ги ну ло 
свих 178 пут ни ка и чла но ва 
по са де.

2.децембар
1901. Аме рич ки про на ла зач 
Кинг Кемп Џи лет па тен ти рао 
пр ви но жић за бри ја ње с дво
стру ком оштри цом.
1993. У пуц ња ви при по ку ша ју 
хап ше ња ко лум биј ска по ли ци ја 
уби ла ше фа ме де љин ског кар
те ла ко ка и на Па бла Еско ба ра.

3.децембар
1962. Те шка ма гла ко ја је пре
кри ва ла Лон дон че ти ри да на 
про у зро ко ва ла је смрт тро ва
њем сум пор ди ок си дом ве ли ког 
бро ја љу ди.

4.децембар
1371. Умро је цар Урош Не ма
њић, син ца ра Ду ша на и је ди ни 
на след ник ве ли ког срп ског цар
ства. Сту пив ши на пре сто  ни је 
ус пео да са чу ва ве ли ко цар ство 
ко је се по сле ње го ве смр ти рас
па ло на низ са мо стал них обла
сти под вла шћу моћ них фе у да
ла ца. Ње го вом смр ћу из у мр ла 
је ло за Не ма њи ћа. 

HOROSKOP

Среда,28.(15)новембар
Све ти муче ни ци Гури је, Самон 
и Авив (Поче так поста)

Четвртак,29.(16)новембар
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Матеј

Петак,30.(17)новембар
Св. Гри го ри је Чудо тво рац; Св. 
Мак сим Патр. цари град ски; Св. 
Сева сти јан Џек сон ски

Субота,1.децембар
(18.новембар)

Св. муче ник Пла тон, Св. муче
ни ци Роман и Варул Отрок

Недеља,2.децембар
(19.новембар)

Све ти про рок Авди ја; Св. муч. 
Вар ла ам; Пре по доб ни Јоа сиф

Понедељак,3.децембар
(20.новембар)

Преп. Гри го ри је Дека по лит 
(Прт пра зни штво Ваве де ња)

Уторак.4.децембар
(21.новембар)

Ваве де ње Пре све те Бого ро ди
це

Crkveni
kalendar

• Све оно о чему смо
сањали није се обисти
нило јер смо се касно
пробудили.
• Знамо ми чему служи
глава, али нисмо могли
одмахдасесетимо.
•СвисуСрбибраћа,под
условомданисурођена.

Слаткикупус
Састојци: 1 гла ви ца купу са, 1 

црве ни лук, 2 чена белог лука, 
200 мили ли та ра паси ра ног пара
дај за,2 листа лово ра, 2 каши чи це 
слат ке мле ве не папри ке, 1 каши
чи ца шеће ра, 1 каши чи ца сир ће
та, со, бибер, вода.

Припрема:Купус насец кај те на 
резан це. Уба ци те га у вру ћу воду 
коју сте прет ход но посо ли ли. За 
то вре ме на тига њу дин стај те лук
и додај те му шећерпа пусти те да 
се кара ме ли зу је. Додај те бели лук 
и купус који сте оце ди ли. Пусти те 
да се дин ста неко ли комину та, а 
затим додај те паси ра ни пара дајз. 
Уба ци те лово ров лист, сир ће, со и 
бибер. Кувај те око пола сата 
дода ју ћи воду ако је то потреб но.


