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Живот и при са је ди ње ње

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Бли жи се кра ју 2018. годи на. Још 
„месе цак“ дана и гото во. Ина че, 
ово је била годи на зна чај них јуби

ле ја, пре све га због обе ле жа ва ња сто
го ди шњи це завр шет ка Вели ког рата и 
сто го ди шњи це при са је ди ње на Вој во ди
не и Сре ма Срби ји. Мада било је ту и 
дру гих окру глих годи шњи ца, 70 годи на 
резо лу ци је Инфор мби роа, 50 годи на од 
сту дент ских демон стра ци ја, затим 170 
годи на од рево лу ци је 1848. годи не, 140 
годи на од Бер лин ског кон гре са, 100 
годи на од ства ра ња Југо сла ви је... И 
тако, било је при ли ке да се нешто обе
ле жи, нешто пре ћу ти, нешто про сла ви.

Међу тим, за нас је нај зна чај ни ја сва
ка ко сто го ди шњи ца завр шет ка Првог 
свет ског рата и при кљу че ња Вој во ди не 
Срби ји. Неком је и ства ра ње Југо сла
ви је вели ки датум, али данас се Југо
сла ви ја уоп ште не коти ра бог зна како, 
тако да се о њој само поле ми ше и раз
гла ба, без пра ве исто риј ске одред ни це 
пре ма том, не малом исто риј ском пери
о ду.

Али, оно што је мени оста ло као ути
сак након свих све ча но сти, које су сада 
завр ше не, је про сла ва сто го ди шњи це 

при кљу че ња Вој во ди не Срби ји. Та 
вели ка фешта, која је напра вље на у 
Новом Саду и игно ри са ње у Бео гра ду. 
Вој во ђа ни и Ново са ђа ни пре све га, су 
се ствар но потру ди ли да тај зна чај ни 
датум обе ле же како доли ку је. Било је 
ту и озбиљ ног садр жа ја и заба ве за 
народ. Од Музе ја при са је ди ње ња, пре
ко изло жби у цен тру Новог Сад, све ча
не ака де ми је у СНП, до откри ва ња 
веле леп ног спо ме ни ка кра љу Петру 
Првом и гала кон цер та на Тргу Сло бо
де. И уз дирек тан пре нос на Радио
теле ви зи ји Вој во ди не, да не забо ра
вим. Дакле, Нови Сад је дао све од 
себе да пока же како је Вој во ђа ни ма 
дра го што су се при са је ди ни ли мати ци 
Срби ји, како је то вели ки датум који су 
обе ле жи ли нај бо ље што су могли и 
зна ли. 

Са дру ге стра не Дуна ва и Саве нико 
се није пре ви ше штрец нуо што су бра
ћа пре ча ни про сла вља ли сто го ди шњи
цу ује ди ње ња. Теле ви зи ја Бео град није 
напра ви ла ни јед ну при год ну еми си ју о 
25. новем бру 1918. годи не, или је ја 
нисам при ме ти ла. Да пред сед ник Вучић 
није био у Новом Саду на све ча ној ака

де ми ји, чини ло би се да Срби ју баш 
боли уво за вој во ђан ску про сла ву и Вој
во ди ну. У Срби ји је и даље тема број 
један Косо во. И биће изгле да док смо 
живи. 

На сво је две нека да шње покра ји не, 
од којих је јед на про гла си ла неза ви
сност, а дру га се добро вољ но одре кла 
ауто но ми је, Срби ја гле да на два раз ли
чи та начи на. Као роди тељ који има два 
дете та, јед но фино, добро, уми ве но. 
Добар ђак, слу ша настав ни ке, не пра ви 
про бле ме у шко ли. Њега тат ко и не 
при ме ћу је. Све се тат ку под ра зу ме ва 
да има тако добро дете. А ово дру го, 
кржља во, муса во, непо слу шно, ’оће да 
се бије, ал’ и њега бију. Све у све му, 
про блем да већи не може да буде, ал’ 
га тат ко тако кржља вог и муса вог, воли 
више него оног уми ве ног и доброг. 
Роди тељ ско срце је вели ка тај на.

Како да кажем, ствар но ми је било 
кри во због тога што смо се ми 
овде баш упе ли да пока же мо како 

воли мо што смо део Срби је, већ сто 
годи на, а они ’лад ни к’о шпри цер. Ко 
да им се при са је ди нио Татар стан, а не 
Вој во ди на.
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ЈП ГАС – РУМА: ПОВОЉ НИ ЈИ УСЛО ВИ

Репро грам 
дуговања
Како је наја вљи

ва но на почет ку 
греј не сезо не, ЈП 

Гас – Рума је за сво је 
потро ша че у кате го ри ји 
дома ћин ство, дозво лио 
и ове годи не могућ ност 
репро гра ма, одно сно, 
да се доби је ни рачу ни 
за утро шен гас пла ћа ју 
на одло же но. 

То ће важи ти од 
децем бра, са рачу ном 
који потро ша чи доби
ју за утро шен гас у 
новем бру. Рок за пла
ћа ње је 20. децем бар, 
а оста так се пла ћа у 
мају наред не годи не, 
без кама те и потом 
сук це сив но за сле де ће 
месе це.

Ово је пета годи на 
заре дом како ЈП Гас – 
Рума одо бра ва репро
грам и тако прак тич но, 
сво јим сред стви ма кре ди ти ра 
потро ша че, али су се усло ви 
репро гра ма мења ли.

– Прво смо одо бра ва ли 
репро грам само на три месе
ца, а потом на чети ри, уз про
пор ци ју да се 70 про це на та 
рачу на пла ћа одмах, а оста так 
одло же но.  Од про шле годи не 
репро грам смо про ду жи ли на 
пет месе ци, како важи и за ову 
годи ну. Нови на је, међу тим, да 
ће потро ша чи сада пла ћа ти 60 
одсто вред но сти рачу на, а оста
так од 40 одсто после пет месе
ци, и тако сва ког месе ца – поја

шња ва Рада Мара вић, дирек тор 
овог Јав ног пред у зе ћа. 

Он исти че да је репро грам 
могућ зато што пред у зе ће добро 
послу је и може сво јим сред стви
ма да га покрије. Са дру ге стра
не, да то гра ђа ни ма добро дође, 
пока зу је и пода так да је про шле 
годи не пре ко 60 одсто потро ша
ча кори сти ло ову могућ ност, да 
тако убла же при ти сак на кућ ни 
буџет током зим ских месе ци.

 О корек ци ји цена, Рада Мара
вић нам је рекао да је  за сада, 
неће бити.

С. Џ.

Рада Мара вић

ГЕРОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР СРЕМ РУМА

Обе ле жен јуби леј из Вели ког рата
У обе ле жа ва ње јуби ле ја 

зна чај них за Руму, 100 
годи на од осло бо ђе ња 

и доно ше ње одлу ке о при
са је ди ње њу Сре ма Кра ље
ви ни Срби ји, укљу чи ли су 
се и нај ста ри ји сугра ђа ни, 
кори сни ци услу га Герон то
ло шког цен тра Срем у Руми.

Наи ме, они су 28. новем
бра, у окви ру сво јих рад них 
актив но сти, а у сарад њи са 
Зави чај ним музе јом Рума, 
изве ли колажпро грам 
посве ћен упра во овим зна
чај ним јуби ле ји ма.

Исто ри чар ка Алек сан дра 
Ћирић, кусто ски ња Зави чај
ног музе ја, гово ри ла је кори
сни ци ма о Вели ком рату, 
потом је хор Герон то ло шког 
цен тра, под руко вод ством 
Дар ка Ђоки ћа, отпе вао две 
песме веза не за Први свет
ски рат, Тамодалеко и Кре
ћеселађафранцуска. Чла
но ви реци та тор ске сек ци је  
Цен тра, гово ри ли позна те 
сти хо ве Вла ди сла ва Пет ко
ви ћа Диса, Симе Пан ду ро
ви ћа и Милу ти на Боји ћа.

С. Џ.
Обе ле жа ва ње јуби ле ја 

ЈП КОМУ НА ЛАЦ РУМА

Поче так рада
зим ске слу жбе
Зим ска слу жба рум ског ЈП Кому на лац, пре ма 

уго во ру са локал ном само у пра вом је одго вор
на за одр жа ва ње и чишће ње од сне га ули ца 

и јав них повр ши на у гра ду, од 1. децем бра до 28. 
фебру а ра, али и пре и после овог дату ма, ако се за 
то због вре мен ских при ли ка, ука же потре ба.

Како сазна је мо од дирек то ра ЈП Кому на лац Дра
га на Пани ћа, у зим ској слу жби је анга жо ва но 12 
рад ни ка овог пред у зе ћа, меха ни за ци ја је пот пу но 
спрем на, а наба вље но је и 125 тона соли. 

– То је на нивоу наших про шло го ди шњих потре ба, 
а ако буде нео п ход но наба ви ће мо додат не коли чи
не. Меха ни за ци ја је спрем на, има мо два ками о на 
и један у резер ви, раси па че за снег, мали багер и 
трак тор, рао ни ке…С обзи ром на то да је 28. новем
бра пао и први снег, ми смо пре вен тив но већ дело
ва ли. Наша је оба ве за да чисти мо ули це у гра ду и 
јав не повр ши не, по при о ри те ти ма. При том, оне које 
има ју коло во зе широ ке шест мета ра су у првом, 
а оне са три метра шири не су дру ги при о ри тет – 
рекао је за наше нови не Дра ган Панић. С. Џ.

Дра ган Панић
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пре вен тив ни уро ло шки пре гле ди
Пре ма пре по ру ци Мини

стар ства здра вља, у 
пери о ду од 19. до 23. 

новем бра, у уро ло шкој амбу
лан ти митро вач ке Опште бол
ни це, орга ни зо ва ни су пре
вен тив ни пре гле ди за све 
заин те ре со ва не мушкар це, и 
то лабо ра то риј ско тести ра ње 
вред но сти ПСА, рек тал ни пре
глед и кли нич ки пре глед пол
них орга на. Пре гле де су ради
ли спе ци ја ли сти уро ло ги је др 
Бого љуб Јан ко вић, др Ђор ђе 
Мили че вић, др Борис Шар ко
вић и др Дејан Рељић. Акци ји 
се ода звао 41 паци јент, ура ђе
но је 20 ана ли за ПСА, 33 рек
тал на пре гле да и 14 пре гле да 
мушких пол них орга на.

Да под се ти мо, новем бар 

месец се у све ту обе ле жа ва 
као Мовембар, са циљем да 
се пове ћа здрав стве на посве
ће ност мушке попу ла ци је, како 
би се на вре ме пре по зна ли и 
лечи ли кар ци но ми про ста те и 
тести са. Пре по ру ка је да сви 
мушкар ци ста ри ји од 50 годи на, 
јед ном годи шње, ура де тумор
ске мар ке ре за про ста ту, а они 
од 18 годи на па нави ше, ура де 
хор мон ски ста тус, ниво тесто
сте ро на у крви, као и кли нич ки 
пре глед спољ них гени та ли ја. 
Ова акци ја и ови пре гле ди вео
ма су бит ни због могућ но сти 
пре вен ци је кар ци но ма про ста
те и тести са, боле сти које су 
изби ле на прво место узроч ни
ка смр ти код мушке попу ла ци је 
у све ту, па и код нас.

др Бого љуб Јан ко вић у раз го во ру са паци јен том

ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА БЕР ЗЕН БРИ КА У ПОСЕ ТИ РУМИ

После Руме кон фе рен ци ја у Бео граду

Тро днев на кон фе рен ци ја, која је у 
Бео гра ду одр жа на од 27. до 30. 
новем бра, у орга ни за ци ји немач

ког Мини стар ства за еко ном ску сарад
њу и раз вој и ГИЗа, била је при ли ка 
и да се гово ри о резул та ти ма про јек та 
Партнерство одрживог развоја једи
ница локалне самоуправе у који су 
укљу че ни, сада побра ти мље ни, град 
Рума и  град Бер зен брик.

У окви ру овог про јек та, као пилот 
про је кат, шко ла у Малим Радин ци ма 
доби ће солар не пане ле за про из вод
њу елек трич не енер ги је. На тај начин 
ће цео обје кат доби ти стру ју из обно

вљи вих изво ра енер ги је.
Наи ме, фир ма из Бер зен бри ка обез

бе ди ће опре му за солар ну кон струк
ци ју  на шко ли и  њено поста вља ње. 
Чим немач ка и дома ћа фир ма, које су 
заду же не за посао обез бе де потреб не 
усло ве, а тај про цес је при ве ден кра ју, 
из Бер зен бри ка ће бити допре мље ни 
солар ни пане ли за шко лу. То је током 
Кон фе рен ци је у Бео гра ду потвр дио и 
др Хорст Бајер, гра до на чел ник Бер
зен бри ка. На кон фе рен ци ји су уче ство
ва ли и пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић и Дра ган Коса но вић, шеф Оде
ље ња за локал ни еко ном ски раз вој.

Под се ћа мо, деле га ци ја Бер зен бри ка 
је пре кон фе рен ци је у Бео гра ду, бора
ви ла у Руми и при су ство ва ла обе ле жа
ва њу Дана општи не и град ске сла ве.

Већ почет ком сле де ће годи не, пред
став ници при вре де из Руме пре зен то
ва ће повољ не усло ве, који су у пону ди 
инве сти то ри ма из Немач ке.

Сле де ћи кон такт два гра да усле ди
ће вео ма брзо, буду ћи да до кра ја ове 
годи не, рум ска деле га ци ја тре ба да 
посе ти Бер зен брик и тамо при су ству је 
откри ва њу пло че са ћири лич ним нат
пи сом Руме, као при ја тељ ског гра да.

С. Џ. 

Сусре ти наста вље ни у Бео гра ду



6 5. DECEMBAR 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ИНЂИЈА

ИНЂИЈ СКИ ДОМ ЗДРА ВЉА

Ново сани тет ско вози ло
Како би се побољ шао 

ква ли тет услу га инђиј
ског Дома здра вља, у 

сре ду 28. новем бра, сти гло 
је ново сани тет ско вози ло, 
које ће кори сти ти Хит на слу
жба. Реч је о дона ци ји Вла де 
Репу бли ке Срби је, а општи
на Инђи ја је иза бра на захва
љу ју ћи зала га њу народ ног 
посла ни ка у Скуп шти ни 
Срби је Мари ја на Ристи че
ви ћа. Поред Ристи че ви ћа, 
при мо пре да ји при су ство ва
ли су и пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак, 
дирек тор Дома здра вља др 
Јово Кома зец и запо сле ни у 
овој здрав стве ној уста но ви.

Пре ма речи ма дирек то ра 
Дома здра вља, ова дона ци
ја ће бити од вели ког зна ча ја 
за све паци јен те и у вели кој 
мери побољ ша ти усло ве 
рада у Хит ној слу жби.

– Наш Дом здра вља рас
по ла же са укуп но 14 вози ла, 
а само сани тет ска вози ла 
Хит не слу жбе пре ђу месеч
но у про се ку око 450 хиља да 
кило ме та ра, те је нео п ход на 
набав ка нових – иста као је 
Кома зец.

Током при мо пре да је вози
ла, први човек Општи не 
Инђи ја освр нуо се и под се
тио на зате че ни дуг Дома 
здра вља у изно су од 280 
мили о на дина ра, који је 
после две годи не све ден на 
120 мили о на дина ра. 

– Тај износ током сле де
ће годи не биће још мањи, 
а насто ја ће мо да обно ви мо 
возни парк у пот пу но сти – 
рекао је Гак и додао:

– Сви ма је позна то са 
каквим смо се про бле ми ма 
и дуго ви ма суо чи ли 2016. 
годи не, када је реч о Дому 
здра вља, самим тим и нисмо 

могли да попра ви мо тех нич
ку опре мље ност. Сада је 
ситу а ци ја дале ко боља, те 
ћемо усва ја њем новог буџе
та за 2019. годи ну, мно го 
већа сред ства опре де ли ти 
за Дом здра вља, набав ку 
нове опре ме и гене рал но 
уна пре ђе ње здрав стве них 
услу га и здрав стве не зашти
те наших сугра ђа на.

Пред сед ник Гак је нагла
сио да ће општи на одмах 
почет ком наред не годи
не наба ви ти још два нова 
сани тет ска и два тран спорт
на вози ла, као и вози ла за 
оста ле слу жбе Дома здра
вља у Инђи ји. На кра ју се 
захва лио народ ном посла
ни ку Мари ја ну Ристи че ви
ћу, иста кав ши зна чај свих 
људи из Инђи је који су на 

пози ци ја ма, било да је реч 
о репу блич кој или покра јин
ској вла сти, додав ши да они 
на нај бо љи начин пред ста

вља ју сво ју општи ну и раде 
у инте ре су свих гра ђа на 
кроз раз ли чи те про јек те или 
дона ци је. М. Ђ.

Ново сани тет ско вози ло за инђиј ски Дом здра вља

При мо пре да ји при су ство ва ли пред сед ник општи не
и народ ни посла ник Мари јан Ристи че вић

ЧОР ТА НОВ ЦИ

Изград ња пута у викенд зони
На ред за поправ ку дошао је и пут 

од Чор та но ва ца до дунав ске оба ле. 
Ова део ни ца пред ста вља ла је пра ву 
ноћ ну мору за љуби те ље при ро де и 
викен да ше. Пре ма наја ва ма пред
став ни ка Општи не Инђи ја, сле де ће 
годи не биће ура ђе на рекон струк ци ја 
поме ну те део ни це, од виле Стан ко

вић до Дуна ва. Општи на Инђи ја пот
пи са ла је уго вор са гру пом изво ђа ча, 
који ће ради ти про јект ну доку мен та
ци ју и рекон струк ци ју поме ну тог пута. 
Рок за про јек то ва ње је 195 рад них 
дана, а како сазна је мо од пред став ни
ка локал не само у пра ве, нови, асфал
ти ра ни пут шири не три метра, тре ба 

да буде ура ђен до поло ви не 2019. 
годи не. Вред ност инве сти ци је изно си 
око 12 мили о на дина ра, а про је кат ће 
се финан си ра ти из буџе та Општи не. У 
викенд зони, у коју се  сти же поме ну
тим путем, нала зи се пре ко 3.000 кућа 
и викен ди ца и део је Наци о нал ног 
пар ка Фру шка гора. М. Ђ. 
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ПРИ ПРЕ МА БУЏЕ ТА ЗА 2019. ГОДИ НУ

При о ри тет рекон струк ци ја 
Град ске пија це
У току је при пре ма буџе

та општи не Инђи ја за 
2019. годи ну и како 

је потвр дио пред сед ник те 
срем ске локал не само у пра
ве, у одно су на ово го ди шњи, 
буџет за 2019. годи ну биће 
мно го реал ни ји. Пре ма њего
вим речи ма, већи на насле
ђе них дуго ва је изми ре на и 
не мора ју да их свр ста ва ју у 
буџет за сле де ћу годи ну.

 Један број зна чај них 
инве сти ци ја смо реа ли зо ва
ли, као што је изра да кућ них 
при кљу ча ка на кана ли за ци о
ну мре жу у Бешки у вред но
сти од 60 мили о на дина ра, 
те ћемо сле де ће годи не бити 
више рас те ре ће ни и у том 
делу  иста као је Гак и додао:

 У 2019. годи ни неће се 
поја ви ти нове капи тал не 
инве сти ци је, већ ћемо реа
ли зо ва ти оне, које смо пред
ви де ли у овој, али смо их 
пре ба ци ли у сле де ћу буџет
ску годи ну, из раз ли чи тих 
раз ло га. Могу да наја вим да 
већ кре ће мо са одре ђе ним 
при пре ма ма за реа ли за ци
ју јед ног вео ма бит ног про
јек та, а то је рекон струк ци ја 
Град ске пија це.

Пред сед ник општи не 
Инђи ја исти че да ће током 
зим ског пери о да, пија ца 
бити изме ште на на пар кинг 
и да ће се напла та заку па 
тезги врши ти уз одре ђе не 
изме не. 

 Пошто пија ца неће функ
ци о ни са ти уоби ча је но, био 
је логи чан след окол но сти и 
да се напла та врши сасвим 

дру га чи је. Врши ће мо еви
ден ци ју, али се пија ча ри на 
неће напла ћи ва ти у пуном 
изно су, као што је то било 
до сада  каже пред сед ник 
општи не Инђи ја и наја вљу је 
да ће радо ви на рекон струк
ци ји пија це поче ти чим се 
завр ши фор мал ни део око 
гра ђе вин ске дозво ле.

 Идеј но реше ње има

мо, али је изра да про јек та 
у току и за неких 15 дана 
тре ба да буде готов у пот
пу но сти. Наши сугра ђа ни 
има ће при ли ку на пија ци 
да погле да ју и фото гра фи је 
већих раз ме ра на пано и ма, 
на који ма ће бити при ка зан 
буду ћи изглед Град ске пија
це  рекао је Гак.

М.Ђ.

Рекон струк ци ја Град ске пија це - један од про је ка та у 2019. годи ни

РЕЦИ КЛА ЖА ТЕК СТИ ЛА

Кон теј не ри
у Инђији

На седам лока ци ја у Инђи ји, у 
наред них неко ли ко дана биће поста
вље ни кон теј не ри за одла га ње ста
рог тек сти ла. При ку пље на оде ћа 
биће посла та на реци кла жу, потвр
дио је Душан Лема ић, дирек тор ЈКП 
Кому на лац.

– Кон теј не ре ћемо, за сада, поста
ви ти само на неко ли ко лока ци ја у 
гра ду. Кон теј не ри ће се нала зи ти код 
Гим на зи је и Основ не шко ле „Душан 
Јер ко вић“, пошто се пла ни ра ју акци
је при ку пља ња тек стил ног отпа да у 
тим обра зов ним уста но ва ма. Оста
ли ће бити поста вље ни у дво ри шту 
згра де Ати на, у пија ци и на још две 
или три лока ци је, које ћемо накнад но 
одре ди ти – рекао је Лема ић и додао: 

– Жели мо да тек стил ни отпад, као 
што то ради мо са папи ром и пла сти
ком, поша ље мо на реци кла жу и на 
тај начин још више допри не се мо очу
ва њу живот не сре ди не. М. Ђ.

СТАРА ПАЗОВА

Изград ња кана ли за ци је

Упр кос хлад ни јем вре ме ну, радо ви 
на изград њи кана ли за ци о не мре
же упо тре бље них вода са кућ ним 

при кључ ци ма у поје ди ним ули ца ма у 
Ста рој Пазо ви поче ли су пре пар дана, 
a финан си ра их локал на само у пра ва. 
Око сто ти нак дома ћин ста ва у ули ци 
Јана Сико ре кра јем зиме моћи ће да се 
при кљу чи на кана ли за ци о ну мре жу, за 
шта је Општи на издво ји ла око 25 мили
о на дина ра. Радо ви су запо че ли 19. 

новем бра, а рок за завр ше так истих је 
75 рад них дана. Дома ћин ства тре нут но 
за црпе ље ње сеп тич ких јама по јед ном 
чишће њу издва ја ју од две до 10 хиља
да дина ра. Под се ти мо, при кљу чак на 
кана ли за ци о ну мре жу кошта 490 евра 
уко ли ко се пла ћа у гото ви ни, док ће 
она дома ћи ства која желе да пла ћа ју 
на 24 рате мора ти да издво је 600 евра, 
одно сно 25 евра месеч но.

С. С.
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ЈП КОМУ НА ЛАЦ ИРИГ

Меха ни за ци ја спрем на за снег
– Спрем ни смо за зим ску сезо ну, од 

15. новем бра када је зва нич но почео 
рад, со и ризла су наба вље ни, сва 
меха ни за ци ја коју има мо у окви ру те 
слу жбе је исправ на и спрем на за рад 
– суми ра, за наше нови не, ситу а ци ју 
у зим ској слу жби Алек сан дар Маној
ло вић, дирек тор ЈП Кому на лац Ириг, 
којем је пове ре но одр жа ва ње пре
ко 110 кило ме та ра путе ва у ири шкој 
општи ни.

Он дода је, да ће меха ни за ци ју у 
наред ним дани ма, поку ша ти да допу не 
са још јед ним поси па чем соли и рали
цом на дру гом ками о ну, тако да би зим
ска слу жба има ла на рас по ла га њу пет 
вози ла: ками о на, трак то ра и ком би но
ва них маши на за рад.

 – Наша општи на је спе ци фич на, има 
110 кило ме та ра путе ва у сво јој над ле
жно сти, само бив ши Р130 и М21 пот
па да ју под над ле жност Сремпута и 
мислим Бачкапута, са север не стра
не. Сви оста ли локал ни, нека те го ри
са ни путе ви и ули це су наши. Рани јих 
годи на смо зна ли да се избо ри мо са 
про бле ми ма које наме ће зим ски пери
од. Нај ве ћи про бле ми су нам пери о ди 
када је тем пе ра ту ра ниска и када дува

ју јаки ветро ви, јер они пра ве сме то ве, 
које је теже укло ни ти са путе ва. Међу
тим, са мало тежом меха ни за ци јом и 
са тим про бле ми ма смо рани је изла зи
ли на крај – каже Маној ло вић.

ЈП Кому на лац Ириг је ове годи
не наба вио со по мини мал ној цени, у 

одно су на рани је, тако да је обез бе
ђен новац за набав ку 300 тона соли, уз 
агре гат који се поси па по путе ви ма

Крпље ње удар них рупа на део ни ци 
Зма је вац  Венац, која није искљу чи во 
у њихо вој над ле жно сти, јер се про те
же и дуж бео чин ске општи не и Новог 
Сада, завр ше но је  27. новем бра, а то 
је део ни ца где зими има нај ви ше сне га.

 – Има мо пет вози ла и биће поста
вље не две базе: јед на ће бити ста
ци о ни ра на у Ири гу, дру га у Врд ни
ку. Спрем ни доче ку је мо пада ви не, а 
прву интер вен ци ју смо има ли 18. и 19. 
новем бра, када је први пут било сне
жних пада ви на. Пра во вре ме но смо 
интер ве ни са ли и пре вен тив но посу ли 
со по нашим део ни ца ма и сао бра ћај 
се одви јао нор мал но, а исто је важи ло 
и за ноћ 28. новем бра. Са општи ном 
има мо уго вор о одр жа ва њу путе ва и 
одре ђе ни су путе ви и ули це првог, дру
гог и тре ћег реда. Основ но је обез бе
ди ти про ход ност и чисте путе ве, који 
пове зу ју сва наша насе ље на места и 
Пар ти зан ски пут, а потом иду ули це 
и нека те го ри са ни путе ви – закљу чу је 
дирек тор Алек сан дар Маној ло вић.

С. Џ.

Алек сан дар Маној ло вић

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИРИГ

Нов про стор у Врд ни ку

Тури стич ка орга ни за ци ја Општи
не Ириг доби ла је нов про стор, 
који се нала зи у Врд ни ку, на 

нај про мет ни јој рас кр сни ци путе ва, у 
цен тру овог бањ ског места. 

За нови обје кат, сред ства у виси
ни 3,5 мили о на дина ра, обез бе ди ло 
је Мини стар ство тури зма, трго ви
не и теле ко му ни ка ци ја, док је ири
шка општи на обез бе ди ла лока ци ју 

за изград њу и сред ства од 350.000 
дина ра.

Упра во, захва љу ју ћи овом новом 
про сто ру, одбор ни ци ири шке скуп
шти не би тре ба ло да доне су одлу ку 
да се седи ште Тури стич ке орга ни
за ци је сели из Ири га у Врд ник, баш 
због тога, што Врд ник при вла чи нај
ви ше тури ста у ову општи ну.

С. Џ.

Обје кат у Врд ни ку

ИРИГ

Награ де нај бо љим 
сту ден ти ма

Ири шка општи на је рас пи са ла кон курс 
за доде лу годи шњих награ да за нај бо
ље  сту ден те са тери то ри је ове општи не, 
који сту ди ра ју на држав ним факул те ти ма 
и који су у школ ској 2018/19. годи ни упи
са ли завр шну годи ну мастер ака дем ских 
сту ди ја.

 Усло ви су били  и да је реч о сту ден
ти ма на буџе ту, да нису губи ли нијед ну 
годи ну током сту ди ја и да су мла ђи од 26 
годи на. 

После раз ма тра ња при сти глих при ја ва, 
нов ча не награ де у изно су од 20.000 дина
ра су доби ли сту ден ти:  Мар ко Тагли а виа 
из Ири га, који сту ди ра на Факул те ту тех
нич ких нау ка – Инфор ма ци о ни инже ње
ринг, са про сеч ном оце ном  9,82,  Јова на 
Тодо ро вић из Врд ни ка, која сту ди ра на 
Факул те ту тех нич ких нау ка – Енер ге ти ка, 
елек тро ни ка и теле ко му ни ка ци је, са про
сеч ном оце ном 9,77 и Огњен Лежа ков из 
Ири га, сту ден ту Меди цин ског  факул те та  
– Инте гри са не сту ди је меди ци не, са про
сеч ном  оце ном  9,34.

Има ју ћи у виду да се при ја вио мали број 
сту де на та, а у жељи под сти ца ња висо ког 
обра зо ва ња, Општин ско веће је одлу чи ло 
да доде ли додат них 10.000 дина ра награ
ђе ни ма. Тако ће сва ко од тро је награ ђе
них сту де на та доби ти нов ча ну награ ду у 
изно су од по 30.000 дина ра.

С. Џ.
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ШИД: СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Више кан ди да та за
Шесто де цем бар ску награ ду
Чла но ви Општин ског већа у Шиду, 

у поне де љак 3. децем бра, рас
пра вља ли су о 22 тач ке коли

ко их се нала зи ло на днев ном реду. 
Тако су се на днев ном реду нашле и 
тач ке, које се одно се на раз ма тра ње 
пред ло га одлу ке о изме на ма одлу ке 
о утвр ђи ва њу и изу зи ма њу од отку па 
ста но ва, који су подиг ну ти сред стви ма 
датим или саку пље ним за добро твор
не и дру ге дру штве но кори сне свр
хе, доно ше ње реше ња о раз ре ше њу 
врши о ца дужно сти заме ни ка начел
ни ка Општин ске упра ве и о поста вља
њу заме ни ка начел ни ка Општин ске 
упра ве, зах те ви поје ди них гра ђа на 
за надок на ду ште те, раз ма тра ни су и 
пред ло зи за  Шесто де цем бар ску награ
ду пово дом Дана општи не, као и раз
ма тра ње писма о наме ри АСУ Сма рт 
из Бео гра да, ради изград ње аутомото 
и кар тингста зе са пра те ћим садр жа
ји ма, на тери то ри ји општи не Шид. По 
завр шет ку сед ни це, нови на ри ма се 
обра тио члан Општин ског већа Дејан 
Којић:

– Данас је јед на од тач ки била и 
раз ре ше ње врши о ца дужно сти заме
ни ка начел ни ка Општин ске упра ве. 
Рас пи сан је кон курс на који се јавио 
један кан ди дат, који је испу нио усло ве 
за ову функ ци ју, а то је Ром ко Папу га. 
Раз ма тра ни су и пред ло зи за доде лу 
Шесто де цем бар ске награ де и јав них 

при зна ња. При спе ло је пет кан ди да ту
ра, а то су Удру же ње жена Бикићанке
из Бикић Дола, поли циј ска ста ни ца у 
Шиду, Основ на шко ла „Бран ко Ради
че вић”, Петар Веј но вић, нови нар РТВ 
Копер ни кус, а био је и један пред лог 
из Бач ке Палан ке. Чети ри пред ло
га испу ња ва ју усло ве, док пред лог из 
Бач ке Палан ке не ула зи у номи на ци ју. 
Општин ско веће дало је пред лог коми
си ји да потвр ди кан ди да ту ру поли циј
ске ста ни це у Шиду, јер пре ма нашем 
мишље њу, про те кле годи не су саве
сно оба вља ли сво ју дужност и нај ви
ше ура ди ли на зашти ти и без бед но сти 

гра ђа на у гра ду. Било је речи и о писму 
о наме ри АСУ Сма рт о изград њи ауто
мото и кар тингста зе у нашој општи
ни, у зад њем делу инду стриј ске зоне у 
дужи ни од 2.200 мета ра. Општи на је на 
ово писмо пози тив но реа го ва ла. АСУ 
Сма рт тре ба да нам изло жи каква је то 
инве сти ци ја, који ће то бити допри нос 
нашој општи ни. Такву ста зу, коју они 
желе да изгра де, нема пуно гра до ва 
у Евро пи, где би наша општи на има ла 
шан су за раз вој. Виде ће мо како ће се 
ова ствар одви ја ти, јер тре ба да извр
ше пре зен та ци ју – рекао је Којић.

Д. Попов 

Ђорђе Томић, Дејан Којић и Мита Аврамов

СЕД НИ ЦА ШТА БА ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ У РУМИ

Спремне зимске службе
Сед ни ца Штаб за ван

ред не ситу а ци је рум
ске општи не одр жа на 

је послед њег дана новем
бра у Град ској кући. На 
овој сед ни ци је раз ма тра на 
спрем ност зим ских слу жби 
да интер ве ни шу у непо вољ
ним вре мен ским усло ви ма.

Током зиме одр жа ва ње 
држав них путе ва у рум
ској општи ни је пове ре но 
Срем пу ту, док су општин
ски и нека те го ри са ни путе
ви у над ле жно сти пред у зе
ћа Катаго. Као и рани јих 
годи на, о град ским ули ца ма 
и јав ним повр ши на ма бри
гу води зим ска слу жба ЈП 
Кому на лац.

У слу ча ју сне жних пада ви
на, меха ни за ци ја која слу жи 
за интер вен ци је је спрем на, 
а и зали ха соли има довољ
но. 

Исто важи и за енер ген
те за гре ја ње, мазут и гас, 
а у при прав но сти су и Дом 
здра ва ља Рума и Црве ни 
крст.

Када је реч о соци јал

но угро же ним поро ди ца ма, 
Цен тар за соци јал ни рад је 
почео поде лу бес плат ног 
огре ва. До кра ја годи не тре
ба ло би да буде поде ље но 
174 тоне истог. С. Џ.

ПЕЋИНЦИ

ЈКП Сава на 
новој адре си

Из Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа Сава оба ве шта
ва ју сво је кори сни ке да се  
пред у зе ће од поне дељ ка 3. 
децем бра пре се ли ло у нове 
про сто ри је у Пећин ци ма, у 
ули ци Сло бо да на Баји ћа 5, 
згра да Општи не Пећин ци 
улаз са зад ње стра не згра де 
(бив ше кан це ла ри је Репу
блич ке Поре ске упра ве).

Кори сни ци услу га Тре зо ра 
убу ду ће ће до про сто ри ја 
ове слу жбе моћи да дођу 
само кроз Општин ски услу
жни цен тар.



10 5. DECEMBAR 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ШИД

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА СЛО ВАЧ КОГ ДОМА У ЕРДЕ ВИ КУ

Завр ше на прва фаза
Ерде ви ча ни су увек твр ди

ли да живе у нај леп шем 
селу у Сре му. Окру жу ју га 

фру шко гор ске шуме, плод не 
њиве, воћ ња ци. За себе кажу 
да су и бога ти. У овом селу 
зајед но живе, сла ве и тугу ју 
Срби, Сло ва ци, Мађа ри, Руси
ни, Маке дон ци и при пад ни ци 
дру гих наци о нал но сти. Увек 
су се тру ди ли да задр же свој 
наци о нал ни иден ти тет кроз 
разна удру же ња и орга ни за ци
је. Шаре ни ло ношњи, кухи ња, 
руко тво ри на, пошту ју и негу ју.

 Тако је и са Сло вач ким кул
тур нопро свет ним дру штвом 
Ердевик. Да би обез бе ди ли 
боље усло ве за рад, кре ну ли 
су у рекон струк ци ју Сло вач
ког народ ног дома. Поче так 
радо ва обу хва тио је про ме ну 
кров не кон струк ци је и про
зо ра, а на кра ју је ура ђе на 
фаса да згра де. Сред ства за 
рекон струк ци ју у изно су од  2, 
28 мили о на дина ра обез бе ди
ли су Наци о нал ни савет Сло
ва ка у виси ни од 1,7 мили о на 
дина ра, Општи на Шид у овом 
про јек ту је уче ство ва ла са 

450.000 дина ра, а пре о ста ли 
део финан си ра ло је Дру штво 
из соп стве них сред ста ва. 

– Ови радо ви на згра ди Сло
вач ког дома, упи су ју се у исто
ри ју Сло ва ка у Ерде ви ку. Има 
неко ли ко бит них дату ма у раду 
Сло ва ка из Ерде ви ка. Први је, 
сва ка ко, 17. јану ар 1907. годи
не када је ово Дру штво и осно
ва но, затим 1930. годи на, када 

је на мол бу ерде вич ких Сло
ва ка, тада шњи пред сед ник 
Чехо сло вач ке Маса рик, дао 
10.000 кру на да се купи згра да 
у којој се и данас нала зи Сло
вач ко кул тур нопро свет но дру
штво. Зна чај на је 1950. годи
на, када је догра ђе на сала, 
као и 1988. годи на када је 
изгра ђе на лет ња позор ни ца. 
Са свим тим радо ви ма, Сло

ва ци у Ерде ви ку су доби ли 
при стој не усло ве за рад. И 16. 
новем бар ове годи не тако ђе 
спа да у зна ча јан датум, када 
смо завр ши ли рекон струк ци
ју витал них дело ва згра де. 
Тако смо и ми буду ћим гене
ра ци ја ма обез бе ди ли добре 
усло ве. Као и прет ход не гене
ра ци је, тру ди мо се да ство ри
мо усло ве за очу ва ње јези ка, 
кул ту ре и иден ти те та. Морам 
да нагла сим, да је новац из 
шид ске општи не био наме њен 
за све инсти ту ци је Сло ва ка у 
општи ни, међу тим, дого во ром 
пред став ни ка Љубе, Бин гу ле, 
Шида  и Ерде ви ка, јед но гла
сно је одлу че но да се та сред
ства упу те нама и иско ри сте 
за рекон струк ци ју Сло вач
ког народ ног дома – рекао је 
Андри ја Бере ђи, пред сед ник 
Сло вач ког кул тур нопро све тог 
дру штва Ердевик.

 Ово је само завр ше так прве 
фазе на рекон струк ци ји згра
де Сло вач ког народ ног дома, 
сле де ћи пла ни ра ни радо ви су 
на уре ђе њу енте ри је ра. 

Д. Попов

Згра да Сло вач ког народ ног дома

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ 

Успе шно посло ва ње
јав них пред у зе ћа
Сед ни ца локал ног пар ла мен та одр

жа на је у петак 30. новем бра, где 
се пред одбор ни ци ма  нашло пет 

тача ка днев ног ред, од којих су се чети ри 
одно си ле на посло ва ње ЈКП Стан дард, 
ЈКП Водо вод, ЈКП Јав на расве та, услу ге 
и одр жа ва ње и ЈП Завод за урба ни зам. 
После Изла га ња изве сти ла ца, сви про
гра ми су усво је ни, а они су се одно си
ли на рад ових пред у зе ћа у пери о ду од 
1. јану а ра 2018. до 30. сеп тем бра 2018. 
годи не. Дакле, за пери од од девет месе
ца, сва ки од изве сти ла ца, који су углав
ном били дирек то ри тих пред у зе ћа, изра
зи ли су наду да ће се успе шан тренд 
задр жа ти до кра ја годи не.

 На днев ном реду нашла се и тач ка о 
раз ма тра њу пред ло га Одлу ке о јав ном 
линиј ском пре во зу пут ни ка, као и њено 
доно ше ње. Петар Дамја но вић, извр
ши лац за имо вин скоправ не посло ве у 
Општин ској упра ви, детаљ ни је је обја
снио о чему се ради: 

– Доно си се нова Одлу ка, а посто је ћа 
се ста вља ван сна ге, јер није у скла ду са 
Зако ном о кому нал ним делат но сти ма. То 
кон крет но зна чи, да се мора спро ве сти 
посту пак по Зако ну о јав ном при ват ном 
парт нер ству и кон це си ја ма, који под ра
зу ме ва изра ду све доку мен та ци је, кон це

си о ног акта и кон курс не доку мен та ци је, 
у којој се одре ђу ју усло ви по који ма се 
може пове ри ти одре ђе ном пре во зни ку да 
оба вља посло ве пре во за пут ни ка у друм
ском сао бра ћа ју. Посту пак почи ње тако, 
што се кон це си о ни акт прво доста вља 
коми си ји за Јав но при ват но парт нер ство 
ради дава ња мишље ња. После дава ња 
пози тив ног мишље ња, може се кре ну ти у 
посту пак изра де кон курс не доку мен та ци

је, на осно ву које ће бити иза бран нај бо
љи пону ђач, који би оба вљао делат ност 
јав ног линиј ског пре во за пут ни ка – каже 
Дамја но вић. 

 Сле де ћа сед ни ца Скуп шти не Општи
не Шид, која ће ујед но бити и све ча на, 
пла ни ра на је за шести децем бар у 18 
часо ва, а одр жа ће се у КОЦу, пово дом 
Дана осло бо ђе ња гра да у Дру гом свет
ском рату.  Д. Попов 

Сед ни ца СО Шид
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ЗАВР ШЕН ПОЗО РИ ШНИ ФЕСТИ ВАЛ

Позо ри шта никад доста
Свратиште у позо

риште je позоришни 
фестивал одр жан у 

Шиду од 21. сеп тем бра до 
25. новем бра. Фести вал су 
отво ри ли чла но ви Ама тер
ског позо ри шта „Бра ни слав 
Нушић”  пред ста вом Балвам
пира, а затво рен је пред ста
вом Драгитата, Теа тра 011 
из Бео гра да. Идеј ни тво рац 
овог фести ва ла, који се одр
жа ва четвр ти пут по реду је 
Цве тин Ани чић, а завр ше так 
ова ко вели ког про јек та био 
је и повод за један зани мљив 
раз го вор. 

Про шле је довољ но вре-
ме на да се слег ну ути сци 
после фести ва ла. Какви 
су?

– Добро је да је све про шло 
без про бле ма. Уче ство ва ла 
су 32 позо ри шта са про сто
ра нека да шње Југо сла ви
је. Пред ста ве су одр жа ва не 
пет ком, субо том и неде љом. 
Биле су посе ће не, иако се 
неком може чини ти да их 
је пре ви ше за ова кав град. 
Пред ста ве су биле раз ли чи
тог жан ра, а наша публи ка је 
могла да се упо зна и са неким 
пред ста ва ма које досад нису 
могли да виде, као што је кон
цеп ту ал ни изра жај. 

Да ли пла ни ра те неке 
про ме не у кон цеп ту Фести-
ва ла?

– Уста но ви ли смо да овај 
пери од од сеп тем бра до 
новем бра је пра ви тер мин за 
одр жа ва ње Фести ва ла. У том 
пери о ду баш и нема неких 
кул тур них деша ва ња, у про
ле ће има разних смо три, ту је 

и Кул тур но лето, па кад про
ђе ликов на коло ни ја, ето и 
фести ва ла и надам се да ће 
тако бити и наред них годи на. 

Број ни гости који су посе-
ти ли Шид веро ват но оства-
ру ју још неке кон так те?

– Ми прак ти ку је мо од осни
ва ња Фести ва ла, да све
му дамо и тури стич ку ноту. 
Сви гости који дођу у Шид, 
оби ђу и све зна ме ни то сти 
у гра ду. То су Гале ри ја сли
ка „Сава Шума но вић”, Музеј 
наив не умет но сти Или ја нум, 
мана сти ри, Спо мен обе леж
је Срем ски фронт. Глум ци су 
били сме ште ни у Руском дво
ру и за њих је то био дожи
вљај. Гости су задо вољ ни и 
одла зе са лепим ути сци ма. 
Добри смо дома ћи ни, а воли
мо да буде мо и добри гости. 
Сва ки Фести вал је имао и свој 
мото, а ове годи не то је мла
дост, јер нам се оси па мла

дост, људи напу шта ју не само 
наш град, већ и земљу. Одла
зе за неким бољим живо
том, а мла ди ма није пру же
на ника ква алтер на ти ва. Не 
вре ди нам ништа ради ти, ако 
не ула же мо у мла де људе. 
Мла де људе тре ба при ву ћи, 
ето у пред ста ви Бал вампи
ра уче ству је 60 глу ма ца. То 
јесте тежак посао, али нама 
у Шиду то успе ва. И оно што 
је за мене важно, да су наши 
глум ци били добри дома ћи ни 
током тра ја ња фести ва ла. 

Да ли је у пла ну нека нова 
пред ста ва?

 Да. Иако је Бал вампира 
још увек акту ел на пред ста
ва, у децем бру ћемо игра ти 
пред ста ву за селек то ра, а 14. 
децем бра госту је мо у Алек
син цу. Тре нут но се при пре ма
мо за Фести вал моно дра ме 
за децу, који је у орга ни за ци
ји Зма је вих деч јих ига ра. Ове 

годи не ради мо пред ста ву о 
музи ци, бор би про тив шун
да, еду ка тив на за клин це . 
На коми чан начин пред ста
ви ће мо Моцар та који се бори 
про тив Лепе Бре не. Ради мо и 
ново го ди шњу пред ста ву.  За 
поче так иду ће годи не пла ни
ра мо нову пред ста ву, пошто 
смо у оба ве зи да ми отво ри
мо Фести вал. Биће то при ча о 
Егип ту и Кле о па три. 

Како се поста је члан 
вашег позо ри шта?

– Само је бит на воља, 
ништа дру го. Не посто ји ауди
ци ја. Сма трам да у ама те ри
зму не тре ба да се оце њу је ко 
је какав тале нат, јед но став но 
само воља. Жеља за истра
жи ва њем. Не посто је вели ке 
и мале уло ге него вели ки и 
мали глум ци. 

Зашто се мало више не 
бави те Нуши ћем? Сећа мо 
се фан та стич не пред ста ве 
Госпођаминистарка.

– Нуши ћем се бави мо сви 
у Срби ји. Некад смо се сме
ја ли Нуши ће вим лико ви ма, а 
данас се њего ви лико ви сме ју 
нама. Где год да се окре не те 
или упа ли те теле ви зор, ви 
види те неко Нуши ће во дело. 
Ја чак мислим, да је Нушић 
сада жив, не би му било зани
мљи во. Реал ни живот који 
живи мо је толи ка сати ра, да 
јед но став но нема потре бе о 
томе писа ти. То се гле да ужи
во, on line, ми смо јед на вели
ка Задру га. Душко Радо вић 
је сво је вре ме но рекао, да ми 
више нисмо народ  ми смо 
дијаг но за.

Д. Попов 

Цве тин Ани чић

КАМ ПА ЊА ПРО ТИВ НАСИ ЉА НАД ЖЕНА МА

16 дана акти ви зма
Општи на Шид се и ове 

годи не при дру жи
ла кам па њи 16 дана

активизма против наси
ља над женама. На позив 
под пред сед ни це Вла де и 
пред сед ни це Коор ди на ци
о ног тела за род ну рав но
прав ност, Зора не Михај ло
вић, као и до сада Општи на 
Шид је подр жа ла гло бал ну 
кам па њу про тив наси ља 
над жена ма. У скло пу ово
го ди шње кам па ње згра да 
Народ не библи о те ке „Симе
он Пишче вић”, осве те ље на 

је наран џа стом бојом, зва
нич ном бојом кам па ње, која 
пред ста вља сим бол све тле 
и опти ми стич не будућ но сти, 
у којој неће бити наси ља 
над жена ма и девој чи ца ма.

 – Кам па ња је поче ла 25. 
новем бра на Међу на род ни 
дан бор бе про тив наси ља 
над жена ма, а завр ша ва се 
10. децем бра на Међу на
род ни дан људ ских пра ва. 
Сим бо лич ним пове зи ва
њем ова два дату ма, жели 
се иста ћи да је наси ље над 
жена ма један од видо ва 

крше ња људ ских пра ва. На 
овај начин жели мо да скре
не мо пажњу на про блем.  
Бор ба про тив наси ља је 
морал на оба ве за свих нас 
и то је нешто што се не сме 
толе ри са ти, већ нај стро же 
санк ци о ни са ти. Наси љем 
над жена ма није довољ но 
да се бави мо само 16 дана, 
већ 365 дана у годи ни. То 
дугу је мо жена ма, чије суд
би не су садр жај ове кам
па ње, али и свим жена ма 
које трпе наси ље и нема ју 
могућ но сти да из њега иза

ђу без јав не подр шке – каже 
Сне жа на Павли ца, пред сед
ни ца Коми си је за род ну рав
но прав ност Општи не Шид.

Д. Попов

Сне жа на Павли ца 



12 5. DECEMBAR 2018.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ У КОМ ПА НИ ЈИ ПЕРИ-ОПЛА ТЕ

Про ши ре ње капа ци те та
Ком па ни ја Периоплате 

на срп ском тржи шту је 
од 2002. годи не, у инду

стриј ској зони у Шима нов ци
ма послу је већ шест годи на, 
а део је немач ке ком па ни је 
Пери гмбх, која има пола 
века дугу тра ди ци ју у про
из вод њи, про да ји и изнајм
љи ва њу систе ма опла та 
и ске ла за гра ђе вин ску 
инду стри ју и која тре нут но 
послу је у пре ко 70 зема ља 
све та на свим кон ти нен ти
ма, са годи шњим при хо дом 
од мили јар ду и 400 мили о на 
евра.

Пред сед ник општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо
вић посе тио је недав но ову 
ком па ни ју и у раз го во ру са 
дирек то ром Миле том Боја
ни ћем упо знао се са њеним 
раз вој ним пла но ви ма.

– Тре нут но послу је мо у 
објек ту од ско ро 3.000 ква
драт них мета ра, али како 
се опре ма са којом ради
мо углав ном скла ди шти 
на отво ре ном, тре нут ни 
про стор на којем ради
мо је пре ко два хек та ра. 
Међу тим, у току су радо ви 
на про ши ре њу капа ци те та 
на пар це ли коју смо отку
пи ли од Општи не Пећин
ци, чиме ћемо наш укуп ни 
капа ци тет про ши ри ти на 
ско ро пет хек та ра про сто
ра. Срп ско гра ђе ви нар ство 
је у екс пан зи ји, а наш про
мет се у послед ње три годи
не уве ћао за три до чети ри 

пута, пре ко свих прог но за 
и оче ки ва ња. Из цен тра у 
општи ни Пећин ци покри ва
мо Срби ју, Репу бли ку Срп
ску, Црну Гору и Маке до ни ју 
и лиде ри смо на тржи шту, а 
нашим опла та ма су гра ђе
ни објек ти попут Авал ског 
тор ња, моста код Бешке и 
оби ла зни це око Бео гра да. 
Упо шља ва мо сто ти нак рад
ни ка и тру ди мо се да упо
шља ва мо локал ну рад ну 
сна гу. Недав но смо упо сли
ли два де се так мла дих људи 
из пећи нач ке општи не. Тру
ди мо се да рад ни ци ма обез
бе ди мо и добре усло ве за 
рад и без бед ност на раду, 
као и струч но уса вр ша ва ње 
у нашим пого ни ма у Немач

кој и Пољ ској. Наме ра нам 
је да ство ри мо базу мла дих 
добро обу че них људи за 
будућ ност – изја вио је Боја
нић.

Након оби ла ска пого
на ком па ни је, пред сед ник 
Трбо вић је изја вио да му је 
дра го што јед на вели ка ком
па ни ја попут Перија про ши
ру је капа ци те те, али и што 
стра те шки при сту па ства ра
њу ква ли тет не рад не сна ге.

– Нама као локал ној само
у пра ви је циљ да мла де 
задр жи мо у нашој општи ни, 
а ком па ни је које стра те шки 
раз ми шља ју и пру жа ју при
ли ку мла ди ма да се оства
ре у послу и да овде ства
ра ју сво ју будућ ност у томе 

нам пома жу. Основ ни раз
лог што смо међу први ма у 
Срби ји уве ли дуал но обра
зо ва ње у пећи нач кој тех нич
кој шко ли био је да мла де 
људе шко лу је мо за потре
бе ком па ни ја које послу ју у 
нашој општи ни и да им омо
гу ћи мо да одмах по завр
шет ку шко ло ва ња про на
ђу запо сле ње овде где су 
рође ни. У општи ни Пећин ци 
у овом тре нут ку не посто ји 
про блем неза по сле но сти и 
у пози ци ји смо да стра те шки 
раз ми шља мо о упо шља ва
њу гене ра ци ја које се у тре
нут но шко лу ју. Сто га нам је 
дра го што посто је ком па ни је 
које раз ми шља ју на сли чан 
начин – рекао је Трбо вић.

Миле Боја нић и Жељ ко Трбо вић

ПУТЕ ВИ ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Пута ри спрем ни за снег
Снег који је падао у прет ход

ном пери о ду, због тем пе ра ту
ре која је у плу су топио се на 

тлу, тако да на путе ви ма у општи
ни Пећин ци сне га нема, а како је 
рекао дирек тор Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа Путе ви општи не Пећин
ци Миро слав Петро вић, иако за 
сада нема потре бе за било каквим 
интер вен ци ја ма, пута ри су спре ми 
за зим ско одр жа ва ње путе ва.

– Снег који пада, за сада не ства
ра ника кве про бле ме на путе ви ма, 
али пра ти мо ситу а ци ју. Поче ла 
су дежур ства, меха ни за ци ја је у 
при прав но сти, а обез бе ђе не су и 
довољ не коли чи не соли и ризле, 
и уко ли ко дође до фор ми ра ња 
сне жног покри ва ча на путе ви ма 

спрем ни смо да реа гу је мо – рекао 
је Петро вић.

Пла ном зим ског одр жа ва ња 
путе ва пред ви ђе но је и чишће ње 
ули ца у насе љи ма, а како је нагла
ше но на послед њој сед ни ци Шта
ба за ван ред не ситу а ци је, пута ри 
ће бити у стал ним кон так ти ма са 
Ватро га сно спа си лач ком једи ни
цом Пећин ци, пећи нач ким Домом 
здра вља, Цен тром за соци јал
ни рад и Поли циј ском ста ни цом у 
Пећин ци ма, као и пред сед ни ци ма 
саве та месних зајед ни ца, који су 
ујед но и пове ре ни ци Шта ба, и у 
слу ча ју хит них интер вен ци ја, ули
це у који ма се ука же потре ба за 
интер вен ци јом доби ће при о ри тет 
у чишће њу.

Миро слав Петро вић
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ХУМА НИ ТАР НИ РАД

Помоћ за избе глич ке 
поро ди це
У поне де љак, 26. новем бра,  завр

ше на  је поде ла хума ни тар
не помо ћи соци јал но угро же

ним поро ди ца ма избе глих и интер но 
расе ље них лица са бора ви штем на 
тери то ри ји општи не Пећин ци, у виду 
пре храм бе них паке та и јед но крат не 
нов ча не помо ћи. Кори сни ке из Шима
но ва ца, који су испу ни ли усло ве кон
кур са, оби шле су начел ни ца Оде ље
ња за дру штве не делат но сти општи не 
Пећин ци Сне жа на Гагић и општин
ски пове ре ник за избе гли це Мир ја на 
Девр ња и том при ли ком им уру чи ле 
паке те помо ћи.

Пре ма речи ма начел ни це Сне жа не 
Гагић, Коми си ја за избор кори сни ка за 
доде лу јед но крат не нов ча не помо ћи и 
хуман тар них паке та хра не доне ла је 
одлу ку да је 21 лице испу ни ло усло ве 
кон кур са, а помоћ је прет ход них дана 
уру че на на кућ не адре се.

– Пре храм бе не паке те и јед но крат ну 
нов ча ну помоћ у изно су од 15 хиља
да дина ра дони рао је Коме са ри јат за 
избе гли це Репу бли ке Срби је, а ми смо 
реа ли зо ва ли ту помоћ на тере ну, јер 
се пећи нач ка локал на само у пра ва пре 
све га тру ди да помоћ стиг не до сва
ког кори сни ка. Углав ном су у пита њу 

ста ри ја лица и лица сла би
јег мате ри јал ног ста ња која 
тешко могу доћи у Пећин це 
што им пред ста вља и дода тан 
тро шак, па смо им као и сва
ке годи не помоћ доста ви ли на 
кућ не адре се, а то је сва ка ко 
и при ли ка да пораз го ва ра мо 
са њима и чује мо са каквим се 
про бле ми ма сусре ћу – изја ви
ла је Гагић.

Тро чла на поро ди ца Дра ги
це Дуја но вић, која тре нут но 
бора ви на Новом насе љу у 
Шима нов ци ма, избе гла је из 
Дару ва ра.

– Доста нам зна чи ова 
помоћ и вео ма смо захвал ни, 
јер све што се доби је добро 
дође – рекла је Дра ги ца.

Поде ла хума ни тар них паке та

СПОРТ СКИ САВЕЗ РАЗ ВОЈ СПОР ТО ВА

Кон курс за Годи шњу
спорт ску награ ду
Спорт ски савез Раз вој спор то ва 

под покро ви тељ ством пећи нач
ке локал не само у пра ве, сада 

већ тра ди ци о нал но, орга ни зу је кон
курс за  Годи шњу спорт ску награ ду за 
избор нај бо љих еки па и поје ди на ца, 
који су сво јим резул та ти ма на нај бо
љи начин пред ста вља ли пећи нач ку 
општи ну и обе ле жи ли ову годи ну.

Како је рекао Сини ша Ђокић, пред
сед ник пећи нач ког Спорт ског саве за, 
кон курс је рас пи сан у поне де љак 26. 
новем бра, а пред ло зи са обја шње њи
ма шаљу се до 14. децем бра.

– Раз вој Спор то ва поред редов не 
помо ћи у виду снаб де ва ња опре мом и 
рекви зи ти ма сво јих чла но ва, Основ них 
и Сред њих шко ла, награ ђу је и нај бо ље 
спорт ске еки пе и поје дин це за постиг
ну те резул та те у 2018. годи ни. Тру ди
мо се да оне који на нај бо љи начин 

репре зен ту ју спорт у нашој општи ни 
награ ди мо за постиг ну те резул та те и 
уло жен труд. Кон курс је отво рен, а на 
осно ву при спе лих пред ло га коми си ја 
Спорт ског саве за ће иза бра ти нај бо
ље који ће на при год ној све ча но сти 18. 
јану а ра 2019. годи не у Спорт ској хали 
Раз вој спор то ва бити и награ ђе ни – 
рекао је Ђокић.

Нај бо ље еки пе и поје дин ци бира ју 
се у кате го ри ја ма нај бо ља сени ор ска 
еки па, нај у спе шни ји спор ти ста сени
ор, нај у спе шни ји тре нер, нај бо ља 
јуни ор ска еки па, нај у спе шни ји спор
ти ста јуни ор, нај у спе шни ја спор ти ски
ња јуни ор ка, нај у спе шни ји спорт ски 
рад ник у 2018. годи ни, нај у спе шни ји 
спорт ски рад ник са дуго го ди шњим ста
жом.

Награ де ће бити доде ље не и у школ
ском спор ту, а сви клу бо ви чла но ви 

Спорт ског саве за ће доби ти спорт
ску опре му и рекви зи те нео п ход не за 
функ ци о ни са ње клу ба у вред но сти од 
50 хиља да дина ра.

Пред ло ге са обра зло же њем за 
избор нај бо љих еки па и поје ди на ца 
заин те ре со ва ни могу доста ви ти на 
имејл адре су Спорт ског саве за ssr spe
cin ci2014@gmail.com нај ка сни је до 14. 
децем бра.

Сини ша Ђокић

Савет месне зајед ни це Огар при ку
пио је нову коли чи ну кори шће не оде ће 
и обу ће, коју је ове неде ље испо ру чио 
пећи нач ком Црве ном крсту. Како нам 
је рекао Милан Алек сић члан Саве та 
месне зајед ни це, мешта ни Ога ра редов
но доно се у про сто ри је Саве та полов ну 
гар де ро бу.

– Заи ста морам да истак нем пре све
га одго вор ност, али и хума ност наших 
сугра ђа на, који редов но доно се кори
шће ну оде ћу и обу ћу у наше про сто ри је, 
тако да смо у при ли ци да ско ро јед ном 
месеч но испо ру чу је мо пећи нач ком Црве
ном крсту веће коли чи не гар де ро бе. Овај 
пут смо испо ру чи ли 22 кути је, углав ном 
топли је гар де ро бе, за децу и одра сле, 
али пре све га има доста оде ће за децу 
школ ског узра ста, која су нај у гро же ни ја 
кате го ри ја и који ма је топла оде ћа нај по
треб ни ја. Акци ја при ку пља ња полов не 
гар де ро бе се наста вља и нада мо се да 
ћемо уско ро бити у при ли ци да Црве ном 
крсту испо ру чи мо нову коли чи ну топле 
оде ће и обу ће – рекао је Алек сић, и 
додао да оде ћу и обу ћу коју су Огар ча ни 
спрем ни да дони ра ју, могу доне ти сва ког 
рад ног дана у про сто ри је Месне зајед
ни це. Осо ба заду же на за при ку пља ње  
гар де ро бе је Мили ја на Мак сић, а кон такт 
теле фон је 487101.

Како су нам рекли у пећи нач ком Црве
ном крсту, Савет месне зајед ни це из Ога
ра, један је од нај ре дов ни јих у доста вља
њу при ку пље не полов не гар де ро бе, што 
је од изу зет ног зна ча ја за њихо ве кори
сни ке, чији се број током зим ског пери о
да пове ћа ва. 

САВЕТ МЗ ОГАР

Гар де ро ба
за зим ске дане
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КУЋ НИ РЕД У ЗГРА ДА МА

Казне за неса ве сне ком ши је
Кућ ни ред у стам бе ним и 

стам бе нопослов ним 
згра да ма на тери то ри ји 

општи не Ста ра Пазо ва регу
ли сан је Одлу ком Скуп шти
не општи не Ста ра Пазо ва 
из децем бра 2017. годи не.

Од почет ка апри ла до кра
ја сеп тем бра ула зна вра та 
згра де мора ју бити закљу
ча на од 22 сата до шест 
часо ва наред ног дана, а од 
почет ка окто бра до кра ја 
мар та вра та се мора ју рани
је закљу ча ва ти, и то од 20 
часо ва. У ула зном про сто ру 
сва ке згра де мора бити 
истак ну то реше ње о реги
стра ци ји стам бе не зајед ни
це, кућ ни ред, спи сак зајед
нич ких про сто ри ја са усло
ви ма њихо вог кори шће ња, 
упут ство о начи ну при ја ве 
ква ро ва, оба ве ште ње о 
томе код кога се нала зе 
кљу че ви одго ва ра ју ћих про
сто ри ја.

Ста на ри не сме ју оста
вља ти наме штај, уре ђа је 
или отпад у ула зним про сто
ри ма, у ход ни ци ма, на сте
пе ни шти ма и кров ним тера
са ма, а о томе како ће се 
кори сти ти зајед нич ке про
сто ри је одлу чу је Скуп шти на 
стам бе не зајед ни це у чијој 
над ле жно сти су могућ но сти 
и начи ни кори шће ња дела 
про сто ра око згра де за 
држа ње мотор них вози ла и 
слич но.

Огрев ни мате ри јал ста на
ри мора ју држа ти у подру
ми ма, а оно што је стро го 
забра ње но јесте при пре ма
ње и цепа ње огрев ног мате
ри ја ла у ста но ви ма. Тако ђе, 

ста на ри су дужни да се ста
ра ју о уред ном одр жа ва њу 
про сто ра око згра де у погле
ду чишће ња, коше ња тра ве, 
него ва ња расти ња, одр жа
ва ња ста за и поста вље ног 
моби ли ја ра, укла ња ња сне
га и слич но.

Из Оде ље ња за кому нал
не делат но сти и инспек циј
ске посло ве апе лу ју на ста
на ре у згра да ма да на тер
са ма не држе поред ме те 
попут наме шта ја, огрев ног 
мате ри ја ла и слич но, који би 
нару шио изглед згра де или 
који би услед пада могао 
повре ди ти, оште ти ти или 
упр ља ти про ла зни ке и вози
ла. Тако ђе, цве ће у сак си ја
ма тре ба ло би држа ти на 
про зо ри ма и тер са ма само у 

одре ђе ним сигу р но сним 
посу да ма, док се зали ва ње 
цве ћа може оба вља ти тако 
да вода не ква си фаса ду 
згра де или про ла зни ке и 
вози ла. Тако ђе, није дозво
ље но суше ње рубља на 
поро зо ри ма и тера са ма који 
су видљи ви са ули це или 
дру ге јав не повр ши не. Оно 
што је стро го забра ње но 
ради ти са про зо ра и тера са 
јесте тре ше ње тепи ха, 
посте љи не, стол ња ка и дру
гих ства ри, као и баца ње 
отпа да било које врсте.

Мир и тиши на у згра ди 
мора бити рад ним дани ма и 
неде љом од 16 до 18 часо
ва и од 22 до шест сати 
наред ног дана, док пет ком и 
субо том и у дане држав них 

пра зни ка нема вике, буке, 
трча ња, ска ка ња, кори ше ње 
буч них маши на и апа ра та, 
музич ких инстру ме на та, 
пре гла сног сви ра ња и пева
ња у ста но ви ма од 23 до 
осам сати наред ног дана.

Уко ли ко се кућ ни ред не 
пошту је, ста на ри су дужни 
да оба ве сте управ ни ка згра
де, који ће по при је му оба
ве ште ња сачи ни ти беле шку, 
поу чи ти и упо зо ри ти ста на
ра који крши кућ ни ред, а 
ако и то не уро ди пло дом, 
под не ти при ја ву над ле жној 
инспек ци ји, кому нал ној или 
инспек ци ји за зашти ту 
живот не сре ди не.

Нов ча не казне за непо
што ва ње кућ ног реда кре ћу 
од 5.000 до 100.000 дина ра.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Нови рачу на ри
и сер ве ри

За здрав стве ну зашти ту у општи ни Ста
ра Пазо ва из локал ног буџе та издво је но је 
10 мили о на дина ра. Ста ро па зо вач ки Дом 
здра вља до јуна наред не годи не тре ба да 
пре ђе на нови про грам рада, те је, с тим у 
вези, ове годи не купље но 40 нових рачу
на ра и два сер ве ра. У Новој Пазо ви, Голу
бин ци ма и Сур ду ку ком плет но су рено ви
ра не амбу лан те, што је само знак да 
општин ско руко вод ство бри не о здра вљу 
ста нов ни ка свих насе ља у њој. Бли зу 390 
запо сле них у ста ро па зо вач ком Дому здра
вља бри не о здрав стве ном ста њу око 
70.000 кори сни ка пра ва на здрав стве ну 
зашти ту.

С. С.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Вече музи ке
за кла вир 

У холу позо ри шне сале кон цер том за 
кла вир наста вљен је циклус камер не музи
ке у Ста рој Пазо ви. Мело ди је музич ких 

гени ја, Кло да Деби си ја, Едвар да Гри га и 
Анто њи на Двор жа ка сви ра не су на кла ви ру 
у изво ђе њу Тање Јабла но вић и њене ћер ке 
и бив ше уче ни це, Ана ста си је Стан ко вић, 
који ма је ово и први зајед нич ки наступ пред 
публи ком. На про гра му је био роман ти зам, 
те су и публи ка и пија ни сти ужи ва ли у зву
ци ма Бер гам ске сви те, Пер гин та, Сло вен
ској игри и дру гим ком по зи ци ја ма, као и 
при јат ној атмос фе ри кон цер та. Публи ци су 
се пред ста ви ли и уче ни ци Музич ке шко ле 
маги стра Љубин ка Лази ћа, а две пија нист
ки ње сви ра ле су ком по зи ци је за кла вир у 
чети ри руке. Тања Јабла но вић више је пута 
награ ђи ва ња за истак ну те успе хе у раду са 
уче ни ци ма који осва ја ју пре ко 100 награ да 
на так ми че њи ма у земљи и ино стран ству, 
док је, Ана ста си ја Стан ко вић добит ни ца 
мно гих пре сти жних награ да, од којих посеб
но издва ја тре ћу награ ду на међу на род ном 
так ми че њу „Нико лај Рубин штајн“ у Пари зу.

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

СТРЕ ЉА ШТВО

Зла то за Пазов чан ку 

Стре љач ко дру штво Једин ство из Ста ре 
Пазо ве годи на ма уна зад беле жи знат не 
успе хе сво јих стре ла ца. На послед њем 
пре сти жном так ми че њу у Њитри у Сло вач
кој, кадет ки ња Алек сан дра Хавран оки ти ла 
се злат ном меда љом. На 24. Митин гу олим
пиј ских нада четр на е сто го ди шња Ста ро па
зов чан ка осво ји ла је прво место у кон ку рен
ци ји јуни о ра и каде та, а тако ђе је добит ни
ца и спе ци јал не награ де за нај бо љег стрел
ца фина ла „Мемо ри јал Јозе фа Кова ча“. 
Пуца њем на 10 мета ра из стан дард не 
вазду шне пушке, у фина ле је ушла са 
624,4, а завр ши ла га са 250,2 уби је на кру га, 
што ју је дове ло до злат не меда ље. Нико ла 
Ада мо вић, тако ђе члан стре љач ког дру
штва Једин ство, забе ле жио је успе хе, пре 
све га на лич ном пла ну. Он је са уби је на 
612,3 кру га, дру гог дана так ми че ња, обо рио 
свој лич ни рекорд и пози ци о ни рао се на 10. 
место на так ми че њу у сво јој кон ку рен ци ји. 
Стрел ци Једин ства већ годи на ма уна зад 
беле же висо ке резул та те на свим так ми че
њи ма, а дру штво је изне дри ло мно ге репре
зен та тив це, те се оче ку је да и Алек сан дра 
Хавран сту пи у репре зен та ци ју Срби је за 
две годи не. Мла ди срп ски стрел ци били су 
вео ма успе шни на так ми че њу у Њитри  и у 
кон ку рен ци ји јуни о ра и каде та из девет 
зема ља, срп ска еки па је осво ји ла 12 одлич
ја. Поред наших стре ла ца, на овом пре сти
жном тур ни ру су уче ство ва ле и селек ци је 
Чешке, Укра ји не, Швед ске, Црне Горе, 
Мађар ске, Руму ни је и Буга р ске. И. П.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Имам пра во
на зашти ту

У општи ни Ста ра Пазо ва током ове годи
не одр жа но је 10 три би на у окви ру про јек та 
Имам пра во на зашти ту, у орга ни за ци ји ста
ро па зо вач ког Цен тра за соци јал ни рад. У 
фоку су три би на биле су две теме: зашти та 
од поро дич ног наси ља и осна жи ва ње жрта
ва по завр шет ку наси ља. Мешта ни свих 
десет насе ља у општи ни Ста ра Пазо ва од 
поло ви не сеп тем бра до кра ја новем бра 
има ли су при ли ку да у сво јим мести ма 
сазна ју како зашти ти ти жртве од поро дич
ног наси ља и на који начин их осна жи ти по 
изла ску из истог. Три би не на који ма су гово
ри ли пси хо лог, соци јал ни рад ни ци, прав ни
ци, суди ја и пред став ни ци основ ног јав ног 
тужи ла штва, поли ци је и меди ја одр жа не су 
под покро ви тељ ством Покра јин ског секре
та ри ја та за соци јал ну поли ти ку, демо гра

фи ју и рав но прав ност поло ва и Општи не 
Ста ра Пазо ва. С. С.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Цен тар за жртве 
сек су ал ног наси ља

У окви ру свет ске кам па ње 16данаакти
визмапротивнасиљанадженама у ста ро
па зо вач ком Дому здра вља про мо ви са не су 
услу ге Цен тра за жртве сек су ал ног наси ља 
који функ ци о ни ше при срем ско ми тро вач кој 
Општој бол ни ци.  Вра та Цен тра за жртве 
сек су ал ног наси ља била су отво ре на за 
све девој ке и жене из Сре ма који ма је била 
потреб на помоћ и подр шка, од меди цин ске 
и прав но саве то дав не до тера пиј ске и 
соци јал но – еду ка тив не, била су отво ре на 
24 сата днев но. Девет слу ча је ва сек су ал
ног наси ља забе ле же но је у послед њих 15 
месе ци на тери то ри ји Сре ма, а почи ни о ци 
су углав ном биле осо бе које су у срод ству 
са жртвом: полу брат, брат или отац. Цен
тар за жртве сек су ал ног наси ља при 
митро вач кој бол ни ци, осно ван је у сеп тем
бру 2017.годи не, у окви ру про јек та Зауста
ви,заштити,помози као сна жни ји инсти
ту ци о нал ни одго вор на род но засно ва но 
наси ље у АП Вој во ди ни, који од 2016. до 
2018. годи не спро во ди Покра јин ски секре
та ри јат за здрав ство у парт нер ству са Цен
тром за подр шку жена ма из Кикин де. Про
је кат је подр жан сред стви ма пове ре нич ког 
фон да Ује ди ње них наци ја за подр шку 
акци ја ма ели ми ни са ња наси ља пре ма 
жена ма.

С. С.

ВОЈ КА

Одр жа ва ње систе ма 
одвод ња ва ња

Саста нак пово дом изра де про гра ма 
радо ва на редов ном одр жа ва њу систе ма 
одвод ња ва ња за 2019. годи ну у Вој ки одр
жан је у про сто ри ја ма Месне зајед ни це. 
Састан ку на тему водо при вред них радо ва у 
наред ној годи ни, при су ство ва ли су пред
став ни ци фир ме Гало ви ца као и пред став
ни ци Месне зајед ни це Вој ка и мешта ни 
села у ста ро па зо вач кој општи ни. Изград ња 
ћупри ја на кана лу Вели ки Бегеј, затим 
Ладо вач ком кана лу, те нео п ход не ћупри је 
испод самог над во жња ка на левој или 
десној стра ни, за пољо при вред ни ке су при
о ри тет у 2019. годи ни. Сред ства од стра не 
Вода Вој во ди не одре ђу ју се на нивоу целе 
општи не, док је Гало ви ца изво ђач радо ва. 
Да би се радо ви реа ли зо ва ли нео п ход на је 

и сагла сност вла сни ка пар це ла поред 
канал ских мре жа, иста кли су из Гало ви це.

Љ. Ј.

ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ СИДЕ

Тро је обо ле лих
ове годи не

Првог децем бра је обе ле жен Свет ски дан 
бор бе про тив сиде и то је била при ли ка да 
се људи широм све та ује ди не у бор би про
тив ХИВа, пока жу подр шку људи ма који 
живе са овим виру сом, одно сно сидом, и 
сете се оних који су умр ли. Ово го ди шњи 
сло ган обе ле жа ва ња био је Сазнај свој
статус. У општи ни Ста ра Пазо ва током 
ове годи не забе ле же но је три слу ча ја осо бе 
са ста ту сом ХИВ пози тив ни и две осо бе са 
еви дент ном боле шћу, а уку пан број осо ба 
са ста ту сом ХИВ пози тив ни у овом делу 
Сре ма је 22, док се у ста ро па зо вач ком 
Дому здра вља беле жи пет смрт них слу ча је
ва од 1985. годи не до данас. С. С.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Јуби леј
Основ не шко ле

Јед на од нај ста ри јих основ них шко ла у 
Сре му обе ле жи ла је 260 годи на од осни ва
ња. У пита њу је Основ на шко ла „Сло бо дан 
Сав ко вић” у Ста рим Банов ци ма која је овај 
зна ча јан јуби леј обе ле жи ла све ча ном ака
де ми јом у Дому кул ту ре, којој су, изме ђу 
оста лог, при су ство ва ли народ на посла ни ца 
Љибу шка Лака тош, пред став ни ци ресор ног 
покра јин ског секре та ри ја та, над ле жне 
Школ ске упра ве и Општи не Ста ра Пазо ва. 
Основ на шко ла у Ста рим Банов ци ма осно
ва на је 1758. годи не, а први учи тељ који је 
учио бано вач ке ђаке био је Лазар Мија тов.

Три зна чај на јуби ле ја: 260 годи на од 
осни ва ња шко ле, два века од Вуко вог 
Првог срп ског реч ни ка и 100 годи на од 
завр шет ка Првог свет ског рата били су 
повод да се уче ни ци упу сте у цело ве чер њи 
про грам, а све ча на ака де ми ја одр жа на у 
Дому кул ту ре под се ти ла је при сут не на тра
ди ци ју ове обра зов не уста но ве. Посеб ну 
уло гу, када се гово ри о јед ној од нај ста ри јих 
шко ла у овом делу Сре ма, има ла је и има 
црква, што све до чи и ретро спек тив на изло
жба посве ће на јуби ле ју шко ле. Ова шко ла 
данас бро ји пре ко 550 уче ни ка и пре ма 
речи ма оних који раде са њима сва ке годи
не се беле жи пораст бро ја уче ни ка, што је 
само доказ да поред тра ди ци је ова шко ла 
има и ква ли тет.

 С. С. 
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Као раз лог за ова кав 
За кон из не се но је 

та ко зва но фиктивно 
за по шља ва ње

труд ни ца.
При зна ће те,

трудничкамафија
је за и ста оште ти ла 

бу џет др жа ве. Да ли 
би се ијед на жена 

фик тив но
за по шља ва ла ка да би 

има ла нор мал не 
усло ве за жи вот и 

не ки при сто јан, иоле 
си гу ран по сао?

КА КА ВИ СУ ЕФЕК ТИ ПРО НА ТА ЛИ ТЕТ НИХ МЕ РА ДР ЖА ВЕ?

Шта хо ће те мај ке, по бо гу?

Мај ка, од но сно ро ди тељ ни је 
ла ко би ти, а још је те же бри
ну ти се о по ро ди ци. Зар ни је 

симп то ма тич но у на шем дру штву да 
се сви ко ји се ба ве де те том, од но сно 
чо ве ком, бу не: про све та ри, ме ди ци
на ри, па сад и мај ке. Шта то др жа ва 
же ли да нам ка же? 

Нај пре да се вра ти мо на по че так. 
Др жа ва је до шла на иде ју да се уки не 
по врат ПДВа на бе би опре му и да се 
он не уки да. Али, сви ко ји су до би ли 
бе бу до пр вог ју ла ове го ди не мо гли 
су да под не су зах тев за по врат. За тим 
су у фе бру а ру ове го ди не Ми ни стар
ство кул ту ре и Са вет за по пу ла ци о ну 
по ли ти кукре ну ли у бор бу про тив бе
лекуге. Пр во је рас пи сан кон курс за 
сло ган ко ји би ваљ да тре ба ло да мо
ти ви ше дру штво. И гле чу да, иза бран 

је сло ган Доста речи, нек закмечи. 
По сле то га је кре ну ла кам па ња, што 
је ло ги чан след ства ри. Ме ђу тим, ре
зул та те и са му кам па њу је сла бо ко 
ви део. 

У ју ну ове го ди не сен за ци о нал но 
је од јек ну ла вест да је до не сен За
кон о финансијској подршци поро
дицамасадецом. Та да су се из не ле 
тврд ње да је по ве ћан ро ди тељ ски 
до да так. Сва кој по ро ди ци ко ја до би је 
пр во де те би ће ис пла ће на јед но крат
на по моћ од 100.000 ди на ра. То је сте 
за и ста од лич на од лу ка, јер је прет
ход ни до да так био око 40.000 ди на
ра. По ро ди це ко је до би ју дру го де те 
две го ди не има ју пра во да при ма ју по 
10.000 ме сеч но, што укуп но из но си 
240.000. До са да је до да так за дру
го де те из но сио око 150.000 ди на ра, 

а по ро ди ца је ме сеч но до би ја ла око 
6.000. Пре ма овом За ко ну, сва ко ко 
до би је  че твр то де те до би ја ће 18.000 
ди на ра сва ког ме се ца, де сет го ди на. 

Сва ком ко је пла ни рао да про ши ри 
сво ју по ро ди цу би ло je лак ше: На по
кон се осе ћаш да ова др жа ва ра ди 
не што у тво ју и сво ју ко рист. 

Ме ђу тим, тог ју на ни јед на реч ни
је из не се на о по ро диљ ском од су ству, 
већ је тај За кон ско ро не при мет но 
ушао на вра та Скуп шти не. Шта до
но си по ред уве ћа ња ро ди тељ ског 
до дат ка овај За кон? До но си из ме не 
у об ра чу ну по ро диљ ског од су ства. 
Из нос пла те у то ку од су ства ра ди не
ге де те та за ви си ће од то га ко ли ко је 
мај ка ра ди ла у то ку 18 ме се ци пре 
отва ра ња бо ло ва ња. То зна чи да би 
же на мо ра ла да бу де у кон ти ну и те ту 

Ма ри ја Чу пић
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за по сле на 18 ме се ци ка ко би има ла 
це лу пла ту за вре ме по ро диљ ског 
од су ства. У Ср би ји је то, при зна ће
те, не мо гу ћа ми си ја. На при мер, ако 
је пла та по ро ди ље би ла 30.000 ди
на ра, а ра ди ла је са мо пет ме се ци, 
ње на по ро диљ ска на кна да  из но си ла 
би 8.333 ди на ра.  У прет ход ном За
ко ну мај ка, ко ја је ра ди ла 12 ме се ци 
до би ја ла је пун из нос пла те. За ма му 
ко ја је би ла за по сле на шест ме се ци, 
за ра да за оста лих шест ме се ци се 
ра чу на ла на осно ву ре пу блич ког про
се ка. На кон све га ово га, мо же се за
кљу чи ти да ове ме ре има ју зна че ње 
- нијешија,неговрат. Узе ће мо вам 
по ро диљ ско, али ће мо вам по ве ћа ти 
ро ди тељ ски до да так. Као раз лог за 
ова кав За кон из не се но је та ко зва но 
фиктивно за по шља ва ње труд ни ца. 
При зна ће те, трудничкамафија је за
и ста оште ти ла бу џет др жа ве. Пи там 
се да ли би се ијед на ма ма фик тив
но за по шља ва ла ка да би има ла нор
мал не усло ве за жи вот и не ки при
сто јан, иоле си гу ран по сао? 

Не за до вољ ство но вим за кон ским 
ре ше њи ма ви ди се и код мај ки са ко
ји ма смо раз го ва ра ли. 

Ма ри ја Чу пић, мај ка че тво ро го ди
шње де вој чи це тре нут но ра ди у јед
ној фир ми у Срем ској Ми тро ви ци. 
На кон по ро диљ ског од су ства, оста ла 
је без по сла. Ка ко и са ма ка же, сма
тра да овај за кон не под сти че на та
ли тет.

– Ове но ве од ред бе не по др жа вам. 
До бро је што је по ве ћан ро ди тељ ски 
до да так, а са дру ге стра не је од у зет 
но вац. Ево, ја имам 33 го ди не и кад 
по ми слим да сво ју по ро ди цу про
ши рим, схва там да то не бих мо гла, 
иако су пруг ра ди. То ни је сти му ла ци
ја и бор ба за дру го де те, ка же Ма ри
ја. 

Ива на Ан ђел ко вић Ва си ље вић је 
мај ка два де ча ка и ра ди као књи го
во ђа. На во ди да је ње на по ро ди ца на 
не ки на чин за о кру же на, али ми сли да 
су по ро ди це оште ће не.

– Мо је ми шље ње је да су по ро ди
ље оште ће не овим но вим За ко ном. 
Об ра чун ко ји је про пи сан је ја ко лош, 
јер по За ко ну оне ће има ти пра во на 
ми ни мал ну за ра ду са мо пр ва три ме
се ца. За тим ће до би ја ти су му, ко ја им 
за пра во ни шта не зна чи. На тај на чин 
се на та ли тет не под сти че. Мо гли су 
ко ри го ва ти не ку дру гу ка те го ри ју за

по сле них ко ји ви ше ко ри сте др жав не 
ре сур се од по ро ди ља. Бу ди мо ре ал
ни, по ро ди ља на кон од су ства углав
ном до би ја от каз, ко ли ко год ра ди ле 
код не ког по сло дав ца, на гла ша ва 
Ива на.

Је ле на По по вић, не за по сле на про
фе сор ка ен гле ског је зи ка и мај ка 
дво го ди шње де вој чи це ка же.

– За ко н је вр ло не по во љан за мај
ке. Сви си гур но по зна је мо или смо 
чу ли за же не ко је су у при вре ме ном 
рад ном од но су и по сло да вац им пре
ки да уго вор на кон го ди ну да на да их 
не би за по слио на нео д ре ђе но. То је 
не пи са но пра ви ло. По ру ка ко ју же на 
до би ја је: или ћеш да ра ђаш или ћеш 
да ра диш, би рај. Же на ма је у овом 
дру штву већ до вољ но те шко да на
ђу ста би лан по сао, а та си ту а ци ја се 
ком пли ку је ка да до би је те де те. Овај 
За кон нас све ста вља у си ту а ци ју да 
ап со лут но не по ве ру је мо у став др
жа ве да је при род ни при ра штај је дан 
од кључ них ци ље ва Вла де. Мо же мо 
да кре не мо и од основ ног ре то рич ког 
пи та ња: Да ли је Вла да икад пре го ва
ра ла са мај ка ма, пи та се Је ле на.

Све у све му, при ча о на та ли те ту 
ни је уоп ште ни јед но став на ни ла ка. 
Ни ти је на та ли тет мо гу ће по ве ћа ти 
ад ми ни стра тив ним ме ра ма. За ви ше 
бе ба, тре ба и ви ше слу ха, не са мо 
др жа ве, не го и по сло да ва ца.

З. По по вић

Же на ма је у овом
дру штву већ до вољ но 

те шко да на ђу
ста би лан по сао,
а та си ту а ци ја се

додатно ком пли ку је 
ка да до би ју де те

Ако је пла та
по ро ди ље би ла 
30.000 ди на ра,
а ра ди ла је са мо 

пет ме се ци, ње на
по ро диљ ска

на кна да  из но си ла 
би 8.333 ди на ра

Је ле на По по вић

Ива на Ан ђел ко вић Ва си ље вић
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Храст је увек имао 
важно место у срп ском 
наро ду. Он је сим

бол дуго веч но сти, чвр сти не, 
моћи. Раз не мито ло ги је су 
га свр ста ва ле у све то дрво. 
Ста ри Сло ве ни су га посве
ти ли богу Перу ну, а у наро ду 
се веру је да се може осе ти ти 
њего ва пози тив на енер ги ја, 
ако се ста не испод кро шње. 
Тако ђе, код пра во слав них 
Срба, гра на хра ста (али и 
цера) кори сти се као бад њак. 

Један такав вели ки и вео
ма стар храст се нала зи у 
дво ри шту вете ри на ра Родо
љу ба Чупи ћа у Сала шу 
Ноћај ском. У овом дво ри шту 
је са сво јом поро ди цом од 
1989. годи не. Кроз раз го вор 
се при се ћа при че коју је чуо 
од свог оца Воје: 

 Овде где се сада нала
зи мо је била њива Чупи ћа, 
пута није било. Све је било 
изјед на. То је нека да била 
њива чуве ног Сто ја на Чупи
ћа. Орао је сво је ора ни це 
са бра том Петром, бра том 
од стри ца. Тада се ора ло 
воло ви ма на сме ну. Прво 
један па дру ги. Јед ном при
ли ком, Сто јан је, док је орао, 
у послед њој бра зди видео 
дука те. При ча каже да је 
нашао ћуп дука та. Сто јан 

се тада нашао у диле ми да 
ли да каже свом бра ту и да 
поде ле злат ни ке. Чуве ни 
Змај од Ноћа ја је свог бра
та ста вио на испит. У јед ну 
бра зду ста вио је неко ли ко 
дука та. Петар је то видео 
док је орао, поку пио и Сто
ја ну није ништа дао, нити је 
рекао. Затим су се њих дво
ји ца посва ђа ли, јер Сто јан 
више није имао пове ре ња 
у Петра. Касни је се Змај од 
Ноћа ја обо га тио тру гу ју ћи 

ХРАСТ СТАР 100 ГОДИНА У ДВОРИШТУ ПОРОДИЦЕ ЧУПИЋ У САЛАШУ НОЋАЈСКОМ

Свето дрво на њиви
Змаја од Ноћаја

Родољуб Чупић 
каже, да посто ји 

тео ри ја да су људи, 
када су кре та ли у 
ратове, на сво јој 

њиви сади ли
хра сто ве

и испод њих
зако па ва ли сво ју 

уште ђе ви ну

Родо љуб Чупић, вете ри нар из Сала ша Ноћај ског
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сви ња ма са Аустро у га ри ма. 
Овај вете ри нар из Сала ша 

Ноћај ског каже, да посто ји 
тео ри ја да су људи, када су 
тада кре та ли у рат, на сво
јој њиви сади ли хра сто ве и 
испод њих зако па ва ли сво ју 
уште ђе ви ну. 

 Веро ват но се све то 
деша ва ло око Првог срп
ског устан ка. Један од тих 
хра сто ва је у нашем дво ри
шту. Први је ра стао 100 годи
на, а затим је посе чен око 
1900. годи не. Веро ват но је 
то ура дио мој пра де да. Овај 
у нашем дво ри шту је никао 
из тог посе че ног лужња ка. 
Можда посто ји и неко бла
го зако па но, кроз смех каже 
Родо љуб. 

 Пла ни рам да га зашти
тим. Има јед на инте ре сант на 
при ча. Дола зи ли су Цига ни и 
нуди ли ми све што има ју, да 
би овде напра ви ли кафа ну. 
Упра во због хра ста кафа ну 
би назва ли Кафанакодтри
жира. Ја ни у луди лу не бих 
при стао, нису паре све, каже 
Родољуб. 

Како сам каже, одлу чио је 
да сагра ди кућу на овом пла
цу баш због овог дрве та.

 Када смо дошли, храст 
је био мањи. Могли смо да 
га обгр ли мо рука ма. Хтео 
сам баш овај плац, јер за 
мене ово дрво пред ста вља 
заштит ни ка, тра ди ци ју и све
до ка јед ног вре ме на. Док сам 
жив, он неће бити посе чен, 
иако ми мало пред ста вља 
про блем око одр жа ва ња. 
Сада су њего ве жиле вели ке, 
кро шња се при бли жа ва кући. 
Успео сам пре неког вре ме
на да га обре жем уз помоћ 
пред у зе ћа Кому нал но. Задо
вољ ство је пре ко лета ужи
ва ти испод њего ве кро шње, 
осе ти се одмах нека добра 
енер ги ја. Када су вели ке вру
ћи не, он је као нека огром на 
кли ма, рас хла ђу је.

Дво ри ште поро ди це Чупић 
је доби ло и при зна ње упра во 
због овог лужња ка:

 Ми смо доби ли 1996. 
годи не од Општи не Срем
ска Митро ви ца, награ ду за 
очу ва ње ста рог хра ста у 
дво ри шту. Јер, то је рет кост 
да има те ову грдо си ју баш 
у дво ри шту. Има један стар 
300 годи на у Рав њу, али није 
у дво ри шту. Пре су ту живе
ле веве ри це, сла ву ји, сове. 
Сада, када је вели ко зага ђе
ње и бука, њих више нема. 
Када је топло, често седим 
са сво јом поро ди цом и уну
ка ма и ужи вам. Он нас ује ди
њу је и оку пља. З. Попо вић 

ШОСО „РАДИ ВОЈ ПОПО ВИЋ“: ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕЂУ НА РОД НИ 
ДАН ОСО БА СА ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Пето го ди шња лицен ца 
за рад Днев ног борав ка

Днев ни бора вак за осо
бе са посеб ним потре
ба ма у окви ру ШОСО 

„Ради вој Попо вић“, Међу на
род ни дан осо ба са инва ли
ди те том, 3. децем бар, обе
ле жио је у духу доби ја ња 
лицен це за рад у наред них 
пет годи на. Тим пово дом, 
истог дана, пред став ни ци 
срем ско ми тро вач ке локал
не само у пра ве оби шли су 
про сто ри је Днев ног борав
ка. 

Пре ма речи ма начел ни ка 
Град ске упра ве за здрав
стве ну и соци јал ну зашти ту, 
Воји сла ва Мир ни ћа, Град 
Срем ска Митро ви ца је увек 
спре ман да води рачу на о 
сво јим нај у гро же ни јим кате

го ри ја ма ста нов ни штва. 
– Град ска упра ва је реши

ла да овај дан, поред низа 
мани фе ста ци ја, обе ле жи 
и пред ста вља њем лицен
це коју је Днев ни бора вак 
добио за оба вља ње сво
је делат но сти из обла сти 
соци јал не зашти те. Дру га 
лепа ствар је пре зен то ва
ње радо ва који су извр ше
ни у послед њих пар месе ци 
– заме на сто ла ри је, кре че
ње, фор ми ра ње тере та не, 
грн чар ске ради о ни це, али 
и пре зен то ва ње ком плет ног 
одр жа ва ња спо ља шњо сти 
днев ног борав ка и њего
ве лет ње баште – рекао је 
начел ник Мир нић.  

Дирек тор ШОСО „Ради вој 

Попо вић“ Него ван Нико лић, 
овом при ли ком се захва лио 
сви ма они ма који су помо гли 
у сти ца њу усло ва за доби
ја ње лицен це и уру чио им 
захвал ни це, а међу њима су 
и Град Срем ска Митро ви ца, 
Казне нопоправ ни завод, 
Цен тар за соци јал ни рад, 
као и дру ге уста но ве и поје
дин ци. 

Истог дана, у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви
ци упри ли че на је и изло жба 
руч них радо ва кори сни ка 
Днев ног борав ка, коју је, 
испред локал не само у
пра ве, отво ри ла заме ни ца 
гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић.

Н. Мило ше вић

Оби ла зак баште Днев ног борав ка

Уче сни ци изло жбе
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У селу позна том по исто и ме ном 
мана сти ру, којег је по пре да њу 
осно вао деспот Змај Огње ни 

Вук у дру гој поло ви ни 15. века, чује 
се само хук ветра, нема деч је гра је, 
ни зву ка трак то ра, мотор не тесте ре... 
Ули ца пра зна као да у месту нема 
живе душе. У 30 кућа оста ло је исто 
толи ко ста нов ни ка, углав ном ста ри и 
немоћ ни. Нема про дав ни це, шко ле, 
амбу лан те, поште, нема шко ла ра ца, 
ни омла ди не, дру гим речи ма, село у 
којем је живот стао.

Ушу шкан у доли ни, коју с јед не стра
не кра се план та же воћа и вино гра ди, а 
са дру ге фру шко гор ске шуме, Грге тег 
се спре ма да уто не у зим ски сан.

 У то мало кућа живи по јед но, нај
ви ше дво је оста ре лих људи. Од поло
ви не тре нут них жите ља, ско ро сви 
ће пре ко зиме оти ћи код сво је деце у 

гра до ве, па ће се на про ле ће вра ти ти  
при ча Невен ка Кунић (81), јед на од нај
ста ри јих у селу, која је зачас набро ја ла 
све ста нов ни ке Грге те га.

 У селу има мо пет мома ка, који ма 
је вре ме за женид бу, а нијед ну девој
ку, све су оти шле за послом и бољим 
живо том, каже Невенка.

Невен ка је овде дошла 1973. годи
не, када је у Грге те гу било 130 душа и  
око 35 деце разног узра ста. Само у три 
куће је било 13 деце, а данас, нијед ног  
шко лар ца.

 Једи но се мана стир под мла ђу је, а 
село ста ри и неста је. Тамо је више од 
40 мона хи ња, а овде три де се так ста
нов ни ка. Кроз наше село само про ла зе 
кад иду у ту све ти њу, нико се не задр
жа ва  гово ри ова ста ри ца.

Грге тег нема ни водо вод, мада је 
мре жа ура ђе на пре неко ли ко годи на, 

али вода ника ко да поте че из сла ви
на. И поред наја ва локал не вла сти да 
ће реши ти тај про блем, мешта ни муку 
муче са пија ћом и тех нич ком водом.

 Углав ном се снаб де ва мо водом из 
соп стве них буна ра, али ове годи не у 
њему није било довољ но воде. Онда у 
мана сти ру точи мо воду за пиће  каже 
Невен ка.

Са нама је поде ли ла сећа ња на дав
на вре ме на, када је у селу било доста 
кра ва, про да ва ло се мле ко, гаји ло 
воће, цеди ло вино... Данас су оста ле 
само лепе успо ме не.

 Ноћи тешке и дуге као годи на. Заву
че мо се у куће и само чека мо да сва не, 
да види мо је ли ком ши ја устао, да ли 
је жив? Нисам никад поми сли ла да ће 
тешко бре ме годи на зау ста ви ти живот 
 са сетом каже Невен ка Кунић.

С. Костић

Једи но се мана стир 
под мла ђу је, а село 

ста ри и неста је.
Тамо је више од

40 мона хи ња,
а овде три де се так

ста нов ни ка. Кроз наше 
село само про ла зе кад 

иду у ту све ти њу,
нико се не задр жа ва,
каже Невенка Кунић

Село ста ри и неста је

ГРГЕ ТЕГ: БРЕ МЕ ГОДИ НА 
ЗАУ СТА ВИ ЛО ЖИВОТ

Невен ка Кунић
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УДРУ ЖЕ ЊЕ СПОРТ СКИХ РИБО ЛО ВА ЦА БАРИ ЦА

Први рођен дан удру же ња

Удру же ње спорт ских 
рибо ло ва ца Бари ца, 
осно ва но је у окто бру 

2017. годи не и ове, про сла
вио је први рођен дан. Иако су 
мла до удру же ње, у сво јој био
гра фи ји већ има ју низ оства
ре них резул та та на раз ли
чи тим так ми че њи ма, али не 
само то. Чла но ви овог удру
же ња актив ни су и на дру гим 
пољи ма. Од шко ли це рибо ло
ва, до вели ке акци је чишће ња 
и уре ђе ња језер це та, Бари це 
код Град ског базе на, која је 
поче ла почет ком новем бра 
ове годи не.

Урош Три фу но вић, пред
сед ник удру же ња, исти че да 
су пре почет ка радо ва спро
ве ли вели ку акци ју испу шта
ња језе ра и изме шта ња рибе 
на место где ће без бед но да 
пре зи ми и доче ка завр ше так 
радо ва, када ће се поно во 
вра ти ти у Бари цу. 

– Изме ште но је укуп но 180 
шара на, пре ко 400 бабу шки, а 
у акци ји је уче ство ва ло пре ко 
20 чла но ва УСР Бари ца међу 
који ма су били и наши нај мла
ђи чла но ви, так ми ча ри јуни о
ри и каде ти – каже Три фу но
вић и дода је:

– Вели ку захвал ност дугу је
мо и еки пи из ЈВП Гало ви ца, 
који су са сво јом меха ни за
ци јом умно го ме помо гли ову 
нашу акци ју. Тако ђе, вели ку 
захвал ност дугу је мо Општи ни 
Инђи ја, која је при хва ти ла да 
финан си ра овај огро ман про
је кат ком плет не рекон струк
ци је и уре ђе ња Бари це, као и 
нашим број ним сугра ђа ни ма, 

који су нам на раз не начи не 
при ска ка ли у помоћ.

Под се ти мо да је вред
ност овог про јек та 16 мили
о на дина ра, од тога локал на 
само у пра ва уче ству је са 12 
мили о на дина ра, а оста так 
финан си ра ресор ни покра јин
ски секре та ри јат.

Три фу но вић исти че још и 
да су чла но ви њихо вог удру
же ња били вео ма успе шни у 
прет ход них годи ну дана.

– Наши каде ти су уче ство
ва ли на првен ству Вој во ди не 
и Лиги Вој во ди не, где су нам 
мла ди, до 14 годи на, осво ји
ли дру го место у екип ној кон
ку рен ци ји, док у поје ди нач ној 
кон ку рен ци ји има мо прва ка 
Вој во ди не. У кон ку рен ци ји 
јуни о ра, у екип ном пла сма ну 
је осво је на брон за на меда ља 
и има мо прва ка у поје ди нач
ној кон ку рен ци ји – каже пред

сед ник УСР Бари ца и дода је, 
да су то резул та ти на које су 
нај ви ше поно сни.

– Од шко ла ра ца смо 
напра ви ли вео ма озбиљ не и 
успе шне так ми ча ре, који су 
оства ри ли изу зет но запа же
не резул та те у првој годи ни 
так ми че ња и бавље ња рибо
лов ним спо р том. Поред тога, 
насту пи ли смо и на ква ли фи
ка ци ја ма за држав но првен
ство где смо има ли три так ми
ча ра. Наш нај бо љи пла сман 
је било 12. место и нисмо 
успе ли да се пла си ра мо на 
држав но првен ство али, с 
обзи ром на то да смо нови, и 
ово је вели ки успех– иста као 
је Три фу но вић.

Сени ор ска еки па УСР 
Бари ца у шаран ском рибо ло
ву насту пи ла је на држав ном 
првен ству на Ади Циган ли
ји. Так ми че ње је одр жа но у 

три кола по 56 сати пеца ња и 
пеца ро ши из Инђи је су осво
ји ли убе дљи во прво место. 

– После дру гог кола наши 
пеца ро ши су држа ли убе дљи
во прво место, али их је у тре
ћем сти гао умор, тако да смо 
на кра ју завр ши ли као четвр
ти у држа ви што је, опет, изу
зет но вели ки успех за наше 
удру же ње – рекао је пред
сед ник УСР Бари ца и захва
лио се локал ној само у пра ви 
и Саве зу спор то ва Општи не 
Инђи ја, од којих доби ја ју вео
ма зна чај ну подр шку.

Након овог так ми че ња, 
каже Три фу но вић, усле дио је 
позив селек то ра репре зен та
ци је у шаран ском рибо ло ву, 
да пред ста вља ју Срби ју на 
Бал кан ском првен ству у Сло
ве ни ји.

– Кра јем сеп тем бра отпу
то ва ли смо у Сло ве ни ју, где 
смо на језе ру Мола пеца ли 
72 сата. Поред нас, уче ство
ва ле су еки пе из Хрват ске, 
Сло ве ни је, Црне Горе, Босне 
и Хер це го ви не, Маке до ни је. 
На том так ми че њу смо зау зе
ли 11. место, што није реа лан 
пла сман, али с обзи ром на то 
да нам је ово прва так ми чар
ска сезо на, са тим резул та
том смо доне кле задо вољ ни 
– каже Три фу но вић и за крај 
дода је:

– После тога, лич но сам 
позван од селек то ра, да 
будем логи стич ка подр шка 
наше репре зен та ци је на Свет
ском првен ству, где су наши 
мом ци осво ји ли сед мо место.  

М. Ђ.Радо ви на Бари ци

Са јед ног од так ми че ња
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ССШ „Бран ко Ради че вић“ из Руме 
при сту пи ла је Kонзорцијуму за 
реа ли за ци ју про јек та Буди креа

тиваносигурајсвојубудућност, који 
финан си ра Европ ска Уни ја кроз про
грам Ера смус+ у обла сти коо пе ра ци је 
за ино ва ци је и раз ме ну добре прак се. 

Парт не ри на овом про јек ту су Еко
ном ска и управ на шко ла Оси јек и Умет
нич ка шко ла „Енри ко и Умбе ро Нор дио“ 
из Трста, коор ди на тор про јек та је ново
сад ски Науч ни цен тар за кре а тив ни 
раз вој Иде ал, а про је кат је зва нич но 
запо чео пред ста вља њем 26. новем бра.

При о ри те ти, који би тре ба ло да се 
реа ли зу ју при ме ном про јек та у наред
ном дво го ди шњем пери о ду су: раз вој, 
импле мен та ци ја и про мо ци ја нефор
мал них обра зов них мето да, уна пре ђе
ње пред у зет нич ког сми сла и спо соб но
сти, спрем ност и моти ви са ност уче ни ка 
за инди ви ду ал но и груп но кре а тив но 
раз ми шља ње.

 – Ту је и оспо со бље ност уче ни ка за 
прет ход ну про це ну иде ја, усме ре ност 
уче ни ка на ино ва тив но пред у зет ни
штво, тран сна ци о нал но пове зи ва ње 
уче ни ка и зајед нич ко пред ста вља ње 
иде ја бизнис зајед ни ци на међу на род
ној мани фе ста ци ји – каже Здрав ко 
Жив ко вић, глав ни коор ди на тор про јек
та.

Исто вре ме но, кроз уче шће у овом 
про јек ту се оче ку је да се код уче ни ка 
раз ви је пове ре ње у соп стве не могућ
но сти и вред но сти, осло ба ђа ње од 
ауто цен зу ре, осло ба ђа ње од син дро
ма Глас пресуде, спо соб ност за раз
ми шља ње ван стан дард них шабло на и 
спо соб ност за кре и ра ње и ева лу а ци ју 
ори ги нал них и кори сних иде ја.

– Про је кат је про и за шао из потре
бе да се одго во ри на иза зо ве четвр те 
инду стриј ске рево лу ци је која ће, пре

ма рефе рент ним науч ним сту ди ја ма 
Уни вер зи те та Окс форд, у наред них 10 
15 годи на уки ну ти поло ви ну сада шњих 
зани ма ња, а пред ност у запо шља ва
њу дати кре а тив ним људи ма са висо
ком соци јал ном инте ли ген ци јом, што 
сада шњи систем обра зо ва ња, засно
ван пре те жно на мемо ри са њу чиње ни
ца, неће моћи да обез бе ди – иста као је 
Здрав ко Жив ко вић. 

Уче ник дру гог раз ре да Дејан Сер бе
џи ја, каже да вели ки број ђака ове шко
ле уче ству је у про јек ти ма и да их то 
инте ре су је. 

– Ја сам члан Клу ба толе ран ци је и 
Клу ба кре а тив но сти и ишао сам у Швај
цар ску, а био сам и у про јек ту сарад ње 
са Пор ту га лом – каже Дејан.

Оли ве ра Ами џић, педа го шки ња и 
јед на од чла но ва ради о ни це у овом 
про јек ту, поред про фе со ра Бори сла
ва Дим ко ви ћа и Јасми не Марић, каже 

да су већ били на обу ци у Трсту, која је 
тра ја ла чети ри дана. 

 – Тамо смо зва нич но отво ри ли ради
о ни це, потом и у Оси је ку и сада код нас. 
У првом циклу су који тра је годи ну дана 
пред ви ђе но је да кроз ради о ни це про
ђу сви наши уче ни ци – исти че Оли ве ра. 

Дирек тор Мир ко Зрнић је изра зио 
задо вољ ство што шко ла ула зи у дру ги 
про је кат пре ко Фон да ци је Тем пус про
грам Ера змус+ и што су једи на шко ла 
у Срби ји, која је пре по зна та од Науч ног 
цен тра за кре а тив ни раз вој Иде ал, за 
овај про је кат. 

– Поред нас су ту и шко ле из Оси је
ка и Трста, а про је кат тра је 22 месе ца. 
Морам да кажем да локал на само у пра
ва подр жа ва све ове наше актив но сти 
и про јек те, и дра го ми је да само месец 
дана по окон ча њу јед ног про јек та, ула
зи мо у дру ги и неће мо ста ти на томе – 
рекао је дирек тор Зрнић. 

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је иста као, да је вео ма бит но да 
наше шко ле уче ству ју у про јек ти ма ЕУ 
и пре ко гра нич не сарад ње, јер се тако 
поди жу и капа ци те ти тих уста но ва.

 – То гово рим, јер смо и ми, као 
локал на само у пра ва, из сва ког про јек
та изла зи ли мобил ни ји и спо соб ни ји да 
се суо ча ва мо са про бле ми ма. Ова шко
ла пред ња чи у том погле ду и због тога 
заслу жу је похва ле. Бит на је и тема про
јек та, а то је ства ра ње могућ но сти за 
запо шља ва ње. Упра во кроз ради о ни це 
и про јек те нала зи мо начин, да шко ле 
иду испред вре ме на и оно га што нуде 
зако но дав не могућ но сти. То је ини ци
ја ти ва шко ле и сва ка је добра ако даје 
резул та те, а наша иску ства су пози
тив на – рекао је Сте ван Кова че вић на 
пред ста вља њу новог про јек та у ССШ 
„Бран ко Ради че вић“ у Руми.

С. Џ.

Буди кре а ти ван - оси гу рај 
сво ју будућ ност

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Уче ник Дејан Сер бе џи ја

Пред ста вља ње про јек та
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Путу ју ћи цир кус

При бли жа ва мо се кра ју груп не 
фазе фуд бал ске Лиге шам пи о
на. Оста ло је још јед но коло. 

Ства ри су у већи ни гру па мањевише 
јасне. Гру па у којој је Црве на зве зда је, 
испо ста ви ло се, нај не и зве сни ја, нај
ве ћим делом због изне на ђу ју ће побе
де Бео гра ђа на над Ливер пу лом у 
четвр том колу.

Зве зда је изгу би ла у Напу љу. Без 
обзи ра на еуфо ри ју у Срби ји, оче ки
ван резул тат. Ако смо нешто нау чи ли 
у доса да шњем току так ми че ња, то је 
да срп ска еки па има два лица – јед но 
у гости ма а јед но кад куће. Нису се 
обру ка ли у Напу љу, и то је оно што је 
добро. Оди гра ли су добро дру го полу
вре ме али су их кошта ли голо ви при
мље ни у првом.

Оста ла је још јед на утак ми ца. Париз 
пред дома ћом публи ком. Шан са да се 
напра ви исто риј ски успех и нај ве ће 
изне на ђе ње доса да шњег тока Лиге 
шам пи о на. Зве зди тре ба побе да пред 
сво јом публи ком и нема сум ње да ће 
РајкоМитић горе ти. Спек такл у наја
ви. Тре ба напо ме ну ти и то да Зве здин 
пла сман зави си и од утак ми це изме ђу 
Ливер пу ла и Напо ли ја. Нере ал но је 
оче ки ва ти било шта од овог меча. 
Ипак је са дру ге стра не јед на од нај
ску пљих еки па на све ту. Али, ако су 
негде чуда могу ћа, спорт је сва ка ко то 
пока зао кроз исто ри ју.

Крат ке црти це из дома ћег фуд ба ла. 
Пар ти зан је опет кик снуо. Овог пута 
про тив Мла до сти из Луча на. Зло на
мер ни ци су одмах запе ва ли:Младост
мипролази,срећанедолази,тугане

престаје,снагамеиздаје. 
Шалу на стра ну, Пар ти зан је ове 

сезо не ствар но еки па изгу бље на у 
про сто ру. Може мо сад да нага ђа мо 
који су раз ло зи њихо вог поср та ња. 
Чиње ни ца је да нам је читав дома ћи 
фуд бал један путу ју ћи цир кус. Почев 
од Зве зде и пред сед ни ка јој са потер
ни це, пре ко дру го пла си ра ног Рад нич

ког из Ниша вође ног од стра не Иви це 
Тон че ва и тре не ра Лала то ви ћа који је, 
мало је рећи, бизар на поја ва, па до 
несрећ ног Пар ти за на и Вуче ли не еки
пе.

Ко пра ти наш фуд бал, при ме ти ће да 
сва ке неде ље испли ва неки нови 
скан дал и наме ште на утак ми ца. Човек 
би се питао, има ли сми сла уоп ште 

так ми че ње које је до те мере нере гу
лар но. Врху нац цир ку ске пред ста ве 
се десио пре две неде ље када је Пар
ти зан напу нио Дина мо из Вра ња са 
6:0. Вра њан ци су оста ви ли свог гол
ма на у Бео гра ду и суспен до ва ли због 
свог, пази сад  небра ње ња. Урне бес. 
Руку на срце, несрећ ни гоша је крив за 
само пет голо ва од при мље них шест. 
Пар ти зан је из седам шуте ва дао шест 
кома да. Памет ном доста.

Репре зен та ци ја је доби ла рива ле 
у ква ли фи ка ци ја ма за Европ ско 
првен ство. Издва ја ју се Пор ту

гал и Укра ји на као јаче еки пе. Литва
ни ју и Лук сем бург не тре ба узи ма ти за 
озбиљ но. Тежак пут за нашу селек ци
ју. На сре ћу, посто ји опци ја ква ли фи
ко ва ња пре ко Лиге наци ја. Биће зани
мљи во.

И за крај, јед на вест која нема везе 
са фуд ба лом. Наи ме, ватер по ли сти 
Пар ти за на нема ју пара за гре ја ње. 
Тре ни ра ју у хлад ном базе ну. За то се 
не би ни чуло веро ват но да им Јеле на 
Кар ле у ша није упла ти ла сома еура и 
одмах се похва ли ла сво јим вели ко ду
шним гестом на дру штве ним мре жа
ма. Ништа нео бич но и ништа ново, 
рекло би се. Овде ми јед на дру га 
ствар боде очи. Ресор ни мини стар 
Вања Удо ви чић је бив ши ватер по ли
ста. Није нашао за сход но да помог не 
нашим ватер по ли сти ма. Ово је спорт 
у којем смо нај бо љи на све ту, па опет, 
људи нема ју основ не усло ве за тре
нинг. Сра мо та. Бата ли те тај спорт 
децо, учи те шко лу, наву ћи ће те неки 
назеб.

Вра њан ци су оста ви ли 
свог гол ма на у Бео гра ду

и суспен до ва ли због свог, 
пази сад - небра ње ња. 
Урне бес. Руку на срце, 
несрећ ни гоша је крив
за само пет голо ва од

при мље них шест.
Пар ти зан је из седам 

шуте ва дао шест кома да. 
Памет ном доста

Пар ти зан - Дина мо Вра ње
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ОДР ЖАН 12. ДАН МАН ГУ ЛИ ЦЕ

Нај ве ћа нава ла на чвар ке

Спе ци јал ни резер ват при ро де 
Засавица се поно си мани фе ста
ци јом Дан ман гу ли це која се 

сва ке годи не одр жа ва 1. децем бра. То 
је једи ни дан у годи ни када може да се 
купи све же месо, те ову мани фе ста ци
ју радо посе ћу ју гости из свих кра је ва 
земље, наро чи то из Бео гра да и Новог 
Сада.  У пла ну за сле де ћу годи ну је да 
десет хиља да Нема ца посе ти Засави
цу, 140 дана током годи не, у 40 тура 
днев но по два ауто бу са, те су тог дана 
међу гости ма били и пред став ни ци.   

– Резер ват Заса ви ца је успео да 
спа се расу црне ман гу ли це од неста ја
ња и да их про ши ри по целој Срби ји. 
Све ман гу ли це сре мач ке, црне, под 
нази вом ласе којих у нашој земљи има 
пет до десет хиља да су од нас. Нарав
но, уз помоћ меди ја смо успе ли да 
про ши ри мо при чу о њеном ква ли те ту, 
ниском холе сте ро лу, уку сном месу, о 
исто риј ски зна чај ном про дук ту који је 
Срби ји донео вели ке кори сти у послед
њих 150 годи на, каже Сло бо дан 
Симић, управ ник СПР Заса ви ца.

Ласа ста ман гу ли ца је наста ла 1833. 
годи не у  Мађар ској од мађар ских и 
срби јан ских сви ња, шума дин ке. Кнез 
Милош је покло нио 1833. годи не десет 
шума дин ки јед ном мађар ском гро фу 
који је укр шта ју ћи их са полу ди вљим 
врста ма напра вио прву савре ме ну 
сви њу по Евро пи, а то је ман гу ли ца. 
Она се про ши ри ла по целој Аустро у
гра ској, вра ти ла у Срби ју и сто годи на 
је била врхун ски про из вод који се 
изво зио из Срби је, тач ни је, Тур ске у то 
доба. 

– Држа ле су се по шума ма, хра ни ле 
жиром и при род ном хра ном и после 
две три годи не су тера не, живе, пре ко 
Саве, до Пеште и Беча и то је тада 

доно си ло вели ки финан сиј ску добит. 
Већ 1888. годи не се из овог дела 
Срби је, Мачве, те годи не изве зло у 
Аустро у гар ску, пре ко Саве 90 хиља да 
сви ња, десет хиља да уго је них воло ва 
и две сто ти не хиља да сит не сто ке. 
Зна чи, један од врхун ских про из во да 
Срби је. Она је нарав но неста ла у кон
ку рен ци ји белих сви ња после Дру гог 
свет ског рата, с обзи ром да је код ње 
нај ва жни ја маст и сла ни на који су лети 
могли без замр зи ва ча и фри жи де ра да 
се одр же. Касни је су дошле ове месна
ти је сви ње и она је ско ро пот пу но 
неста ла. Ми смо уз помоћ про фе со ра 
Гаји ћа успе ли да је опо ра ви мо, да 
пока же мо људи ма да је укус тог меса 
изу зе тан и зато је данас овај сусрет 
дан када про да је мо све же месо и све 
наше про из во де. Дола зе гости из целе 
Срби је, куп ци, нава ла на чвар ке је 

огром на и то мора мо да огра ни чи мо 
пошто их никад нема мо довољ но. 
Гулаш од ман гу ли це и сал чи ћи су 
незао би ла зни, обја шња ва Симић. 

– Ја сам пре за до во во љан. Народ 
нам веру је, а ми смо се већ дока за ли, 
што људи цене, каже Ђор ђе Бело мар
ко вић, кувар.

Зоран Недић, шеф фар ме и рад ник 
резер ва та Заса ви ца, који тако ђе ради 
на свим мани фе ста ци ја ма каже да 
добро иде про да ја. 

– Ми смо се лепо спре ми ли, закла но 
је три де се так кома да. Од годи не до 
годи не нема вели ких осци ла ци ја, али 
сва ка ко буде боље кад нас вре ме 
послу жи, каже Зоран

 – Ја сам пре за до во во љан. Народ 
нам веру је, а ми смо се већ дока за ли, 
што људи цене, каже Ђор ђе Бело мар
ко вић, кувар. Т.  С.

Сло бо дан Симић

Ђор ђе Бело мар ко вић 

Зоран Недић
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СВИ ЊО КОЉ У ВОГ ЊУ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ДУГА ПРЕ КО ЧЕТВРТ ВЕКА

Паприкаш се кува натенане
Послед њег дана новем

бра запо че ла је у Вог
њу тра ди ци о нал на 

мани фе ста ци ја, по којој је 
ово село позна тосви њо
кољ, а ове годи не је одр
жа на по 26. пут. Про грам је 
почео при вред ном три би
ном у холу сео ске шко ле, 
али цен трал ни део је био 1. 
децем бра у цен тру села, где 
су се оку пи ли уче сни ци који 
су се так ми чи ли у сви њо ко
љу и кува њу папри ка ша од 
свињ ског меса. 

Знат но је више било оних 
који су дошли да погле да ју, 
про ба ју так ми чар ске папри
ка ше, купе неки од сухо ме
сна тих про из во да, загре ју се 
кува ним вином или раки јом 
и про ве се ле уз там бу ра ше.

Томас Вуч ко вић, један од 
орга ни за то ра, исти че да је 
задо во љан како је про те
као 26. срем ски сви њо кољ. 
Било је по шест так ми чар
ских еки па у кла њу сви ња и 
у кува њу папри ка ша. 

– У кла њу сви ња су се так
ми чи ле три наше дома ће, 
као и еки пе из Шаши на ца, 
Беше но ва и Сте ја но ва ца. 
Сви посе ти о ци су доби ли 
бес пла тан папри каш и кува
ну раки ју, а деца по пље ска
ви цу. Посе ће ност је врло 
добра. Морам да кажем 
да је Вогањ деве де се тих 
годи на био село са нај ве
ћим узго јем товље ни ка, по 
50.000 товље ни ка је било, а 

сада је тај број спао на десе
так хиља да, али и даље 
одр жа ва мо ову мани фе ста
ци ју – рекао је Вуч ко вић.

Сви њо кољ орга ни зу је МЗ 
Вогањ, али ове мани фе ста
ци је не би било без подр шка 
локал не само у пра ве, дода је 
Вуч ко вић и наја вљу је да ће 
се ова тра ди ци ја сви њо ко
ља наста ви ти.

 – Сва ко село у Сре му има 
неку сво ју мани фе ста ци ју, 
ово је наш бренд који тра је 
и мислим да се неће пре ки
да ти. Дола зе људи са стра

не, ту су и наши при ја те љи 
из Сло ве ни је, Али бу на ра, 
Осе чи не – каже Томас Вуч
ко вић.

Дра ган Бра до њић, члан 
Удру же ња Котлић из Осе
чи не, так ми чио се у кува њу 
папри ка ша. 

– Пра вим га само од 
свињ ског меса, немам ту 
неких вели ких тај ни, тре ба 
само то да волиш и куваш 
срцем. Тре ба вам лук, месо, 
зачи ни, вино, ја ста вљам 
розе и сенф. Код нас се тако 
пра ви са сен фом. Папри каш тре ба кува ти дуго и на тихој 

ватри – откри ва Дра ган, па 
тако овај папри каш може мо 
увр сти ти у сада трен дихра
ну, slow coo king, зна чи спо ро 
кува ну хра ну.

Вла ди цу Сава но ви ћа из 
Вог ња смо зате кли како при
пре ма сла ни ну од тек закла
не сви ње. 

– Ја сам узга ји вач живе 
сто ке, ту су и сви ње. Сви ња 
немам мно го, два де се так 
кома да, стал но око тог бро
ја. И пен зи о нер сам, пре жи
вља ва мо нека ко. Мно го је 
мање сви ња у Вог њу него 
што је било рани је, цена 
нам се сва ког месе ца мења, 
па је про из вод ња неиз ве сна 
– каже нам Вла ди ца.

У забав ном делу про гра
ма орга ни зо ва на је шаљи ва 
трка, а уче ство ва ло је и КУД 
Вогањ. Орга ни за тор је, уз 
помоћ локал не само у пра ве, 
МЗ Вогањ. С. Џ.

Томас Вуч ко вић

Дра ган Бра до њић

Вла ди ца Сава но вић са мла ђим помоћ ни ком
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ 

Књи га о 70 срп ских херо и на
Оне су промениле Србију – изу

зетне српкиње је назив књи ге 
која је пред ста вље на у пре пу ној 

чита о ни ци Град ске библи о те ке „Ата на
си је Стој ко вић“ у Руми. 

Реч је о књи зи Татја не Лош и Миле не 
Мар ко вић, а изу зет на посе ће ност  на 
пред ста вља њу књи ге и не чуди, јер је 
мла да Татја на Лош Румљан ка. Упра
во зато, прва про мо ци ја ове књи ге је и 
одр жа на у Руми.

Реч је о про јек ту, у којем су пред ста
вље не био гра фи је 70 срп ских херо и
на. То су херо и не и у вре ме ну у којем 
су живе ле, а још више у овом у коме 
им, овом књи гом, иска зу је мо почаст и 
дивље ње, иста кле су саме аутор ке на 
кори ца ма књи ге. 

Од Јеле не Анжуј ске до Ане Ива но
вић, распон је осам веко ва, али за све 
те жене је карак те ри стич но да су биле 
испред свог вре ме на.  Оне нису, без 
обзи ра на жртве, а нека да и тра гич не 
суд би не, оду ста ја ле од сво јих жеља и 
сно ва.

Изда вач књи ге је Ком па ни ја Ново сти 
у којој аутор ке раде као нови нар ке, а 
уред ни ца Јеле на Јово вић је иста кла 
да је ово књи га са миси јом, о жена ма 
које су оста ви ле траг.

 – То су вели ке, неу стра ши ве, жене 
са визи ја ма, биле су несхва ће не и ана
те ми са не, али оне ника да нису оду ста
ле. Оне има ју сво ју зао став шти ну, о 
којој ми нисмо зна ли, али када сазна
мо, оне нас про ме не – рекла је на про
мо ци ји Јеле на Јово вић.

Нови нар ка Татја на Лош, која је напи
са ла 52 од 70 био гра фи ја, рекла је да 
је ово био жен ски поду хват, јер су у 

про је кат биле укљу че не само жене.
 – Било је тешко напра ви ти селек ци

ју, сва ка жена је била херо и на испред 
свог вре ме на и мења ла га је. Не бих 
посеб но издва ја ла, али ипак да кажем 
да је упра во Иси до ра Секу лић, прва 
жена ака де мик јед но вре ме живе ла 
у Руми. Тра гич на је суд би на Ксе ни је 
Ата на си је вић, која и није толи ко позна
та, а била је прва жена док тор нау ка, 
која је док то ри ра ла 1922. годи не са 
28 годи на. Њена био гра фи ја и суд би
на ме је заи ста потре сла, са коли ко се 
про бле ма и сапли та ња суо чи ла само 
зато што је жена. Не зна се ни где је 
њен гроб. Мно ге жене су забо ра вље
не, а можда је упра во миси ја ове књи

ге да не буду забо ра вље не – рекла је 
сво јим сугра ђа ни ма Татја на Лош. 

– Сва ка при ча има пору ку после 
које поста је мо бољи. Бит но је и што 
су неке од тих при ча постиг ну те захва
љу ју ћи подр шци поро ди це које су те 
жене има ле – ука за ла је дру га аутор ка 
Миле на Мар ко вић.

Сва ку био гра фи ју срп ских херо и
на пра ти и њихов пор трет, а све их је 
ура ди ла сли кар ка Воји сла ва Танур џић 
Белић. 

 – Био је иза зов за мене, да уђем 
у њихо ву сушти ну и биће ми дра го, 
ако бар јед ним делом ова књи га зна
чи вама, коли ко зна чи нама – рекла је 
Воји сла ва Танур џић Белић. С. Џ.

Татја на и Миле на, аутор ке књи ге

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА РУМ СКИХ СОЦИ ЈА ЛИ СТА 

Јед но гла сна подр шка Иви ци Дачи ћу
У окви ру при пре ма за 10. 

кон грес СПС, рум ски соци
ја ли сти су одр жа ли сво ју 

10. кон фе рен ци ју на којој су јед
но гла сно, подр жа ли пред лог да 
Иви ца Дачић буде једи ни кан ди
дат за пред сед ни ка СПС. Кон фе
рен ци ју су рум ски соци ја ли сти 
одр жа ли 30. новем бра у Кул тур
ном цен тру, а при су ство ва ли су 
јој и члан Пред сед ни штва СПС 
др Павле Буда ков и пред сед ник 
Окру жног одбо ра за Срем Или ја 
Мили но вић.

Свој десе ти кон грес соци ја ли
сти ће одр жа ти 22. децем бра, на 
дан када је осно ва на Прва про
ле тер ска бри га да и дан који је 
дуго обе ле жа ван као Дан ЈНА. 

– СПС је данас, 28 годи на од 
осни ва ња и даље оно што је 
била на почет ку. След бе ник иде

је соци јал не прав де и леви це, 
као нај бо ље поли тич ке опци је, 
али смо и пар ти ја која је узи да
на у темељ сва ке држа во твор не 
одлу ке Репу бли ке Срби је – каже 
Вла ди мир Мале тић, пред сед ник 
ОО СПС Рума.

Рум ски соци ја ли сти, као и сви 
соци ја ли сти Вој во ди не, увек су 
били носи о ци поли ти ке сво је 
пар ти је. Данас, уз коа ли ци о не 
парт не ре из СНСа соци ја ли
сти су актив ни уче сни ци у успе
шном вође њу рум ске при вре де 
и општи не, што је води ља за још 
јаче парт нер ство у будућ но сти – 
чуло се на кон фе рен ци ји. На овој 
кон фе рен ци ји соци ја ли сти су 
под се ти ли да њихо ва сна га лежи 
у људи ма и кадро ви ма, које су 
има ли од локал ног до репу блич
ког нивоа. С. Џ.  Вла ди мир Мале тић
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У орга ни за ци ји Уста но ве за него ва ње 
кул ту ре Срем и Саве за умет нич ког ства ра
ла штва ама те ра Вој во ди не, а уз подр шку 
Покра јин ског секре та ри ја та за кул ту ру и 
одно се са вер ским зајед ни ца ма и срем ско
ми тро вач ке локал не само у пра ве, у Гале
ри ји „Лазар Воза ре вић“ у Срем ској Митро
ви ци, у субо ту, 1. децем бра, отво ре на је 
19. Смо тра ликов них умет ни ка ама те ра 
Вој во ди не. 

Пре ма речи ма секре та ра Саве за умет
нич ког ства ра ла штва ама те ра Вој во ди не, 
Саве Мучи ба би ћа, Савез се кон стант но 
тру ди да очу ва и подиг не изво ђач ке стан
дар де у кул тур ноумет нич ком ама те ри зму. 

–Тако је исто и у ликов ном ства ра ла
штву. Пре 19 годи на осно ва ли смо ову смо
тру и сва ке годи не око 1.000 сли ка ра изла
же сво је радо ве у гале ри ја ма у сво јим 
општи на ма. Ове годи не, у шест реги о нал
них смо три има ли смо 364 рада, а ода бра
на су 123 рада. Жири на овој  смо три у 
Срем ској Митро ви ци, награ дио је 31 рад. 
Сигур ни смо да је ово нај ве ћа ликов на 
мани фе ста ци ја у Вој во ди ни. На овој мани
фе ста ци ји увек види мо неке нове тен ден
ци је, јер ама те ри често иско ра че из уоби
ча је них фор ми, мада су нај че шће окре ну ти 
реа ли зму. Смо тра је и рани је била у Срем
ској Митро ви ци, и сада се након Пали ћа у 
њу вра ти ла – рекао је Саво Мучи ба бић. 

Отва ра њу смо тре при су ство вао је вели
ки број Митров ча на, љуби те ља ликов не 
умет но сти, а за музич ки део про гра ма био 
је заду жен Там бу ра шки орке стар Срем. 
Сви заин те ре со ва ни изло жбу ће моћи да 
посе те до пет ка, 7. децем бра.

 Н. М.

Мета мор фо за је назив прве само
стал не изло жбе Румља ни на 
Душа на Чави ћа Чаве која је 

отво ре на 1. децем бра у гале ри ји Кул
тур ног цен тра. Може мо рећи, да је 
отва ра ње изло жбе  био један од нај по
се ће ни јих дога ђа ја у овом про сто ру.

Душан Чавић је при ка зао заи ста 
вели ки број сво јих сли кар ских радо ва, 
раз ли чи тих фор ма та, а орга ни зо ва ње 
само стал не изло жбе је, у ства ри, део 
прве награ де, коју је Душан осво јио 
про шле годи не на Рум ском ликов ном 
сало ну за сво је сли ке.

 – Човек је умет ни ку исхо ди ште, али 
и пола зи ште. Њего во сли кар ство носи 
јед но став ну фор му, човек се бори са 
морем сила, али успе ва да изро ни. 
Таква пору ка се не може пре не ти без 
сна жног кон тра ста боја, без повр ши на, 
које нагла ша ва ју струк ту ру мате ри је, и 
ком по зи ци је, које чвр сто држе све 
ликов не еле мен те у хар мо нич ној цели
ни – рекла је о Чави ним сли ка ма ака

дем ска вајар ка Љиља на Вој во дић.
Мили ја на Јуца Јова но вић, исто ри

чар ка умет но сти, је прво изра зи ла 
задо вољ ство што отва ра њу изло жбе 
при су ству је вели ки број мла дих људи, 
али и бро јем изло же них сли ка.

 – Њего ве сли ке су ком пакт не и раз
ли чи те, доми ни ра боја, лини ја.  Он је 
увек на иви ци апстрак ци је и реал но
сти. У сли ке је аутор унео доста сво јих 
емо ци ја, а добро је да он, и поред тога 
што у поро ди ци има два сли ка ра, није 
под ле гао њихо вим ути ца ји ма, већ је 
нашао свој пут и сво ју пое ти ку, пуну 
живо та и фило зо фи је. Ове сли ке про
сто плам те од боја, а не зна се које су 
леп ше, мањи или већи фор ма ти. Он је 
човек који посе ду је тале нат, вели ку 
вољу и енер ги ју – иста кла је Мили ја на 
Јова но вић.

Душан Чавић се потом захва лио 
сви ма који су му помо гли да при пре ми 
ову сво ју прву само стал ну изло жбу и 
која има про дај ни карак тер. С. Џ.

У четвр так, 29 новем бра, у 
Библи о те ци „Гли го ри је Воза
ро вић“ одр жа но је доку мен

тар но вече  под нази вом Нека куца 
срце мога Сре ма.

Ради се о еми си ји, која је еми то
ва на пуних 13 годи на на Ради ју М, 
а при пре мао је и водио проф. мр 
Жив ко Попов. То је била обра зов но
забав на еми си ја која је упо зна ва ла 
слу ша о це са бога том башти ном 
Сре ма, посеб но Срем ске Митро ви
це, од нај ста ри јих вре ме на па све 
до сре ди не два де се тог века.

Проф. мр Жив ко Попов је Зави

чај ном оде ље њу Библи о те ке 
покло нио аудио запи се еми то ва них 
еми си ја Нека куца срце мога Сре
ма, који слу же као осно ва за реа ли
за ци ју овог про гра ма.

Тема ово га пута су били вино, 
бећа ри и бећар ци. У музич ком 
делу про гра ма уче ство вао је Там
бу ра шки састав Срем под умет нич
ким руко вод ством Зори це Опа чић, 
сти хо ве о вину   гово ри ли  глум ци 
Душан ка Аној чић и Нико ла Јано
ше вић. Про грам је реа ли зо ва ла и 
води ла виши библи о те кар Морав ка 
Тодић.

ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Смо тра ликов них
ама те ра Вој во ди не

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Самостална изло жба Душа на Чави ћа

МИТРОВАЧКА БИБЛИ О ТЕ КА

Нека куца срце
мога Сре ма
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МИТ И ИСТИ НА О ПРО КЛЕ ТОЈ ЈЕРИ НИ

Кад Јери на Сме де ре во гра ди …

Јери на је про кле та, како због град ње Сме де ре ва, њеног стра ног поре кла, тако и 
због пре да ва ња деспо то ве мези ми це Маре у руке сул та на Мура та

Деспот Ђурађ Бран ко вић је био син 
Вука Бран ко ви ћа и Маре, кћер ке 
кне за Лаза ра. Након смр ти деспо

та Сте фа на Лаза ре ви ћа, на трон је сту
пио Ђурађ. Пода так о деспо то вом сту
па њу на пре сто оста вља Кон стан тин 
Фило зоф у ЖитијудеспотаСтефана
Лазаревића. „Бла го ча сти во га деспо та 
Сте фа на хва та ше све више ножна 
болест од које одав но стра да ше. Зато, 
вео ма се побо јав ши смр ти, посла по 
сво га сестри ћа, госпо ди на Ђур ђа, и 
овај дође у место зва но Сре бр ни ца; и 
ту (деспот) сазва са патри јар хом сабор 
од часних архи је ре ја и бла го род них 
сви ју вла сти и сви ју иза бра них и на 
сабо ру бла го сло ви њега (Ђур ђа) на 
господ ство, гово ре ћи: ,Од сада ово га 
сма трај те госпо ди ном место мене’”. 
Ђурађ Бран ко вић је био вла дар „неких 
три де сет годи на и то не само када су 
земљом крста ри ле маџар ске и тур ске 
чете него и кад се земља изгу би ла и 
пет годи на била поро бље на, а деспот 
Ђурађ био изгна ник“ (Пур ко вић). Исто
ри ча ри су често изри ца ли врло непо во
љан суд о деспо ту Ђур ђу Бран ко ви ћу. 
Деспот је бивао ети ке ти ран и као издај
ник, те се запа жа да је у ВилиСловин
ки, делу из 1614. годи не, Јуриј „сми дер
ски госпо дин, деспо том прво зван, вој
во де Вука син“ (Bara ko vić) сме штен у 
сам пакао и осу ђен на веч не муке. 
Истра жи ва ња Чедо ми ља Мија то ви ћа 
1880. годи не пока за ла су да је „карак
тер Ђур ђев у вели ким и глав ним и 
сушта стве ним црта ма сво јим: чист, 

пле ме нит и пошто ва ња досто јан“. 
Чиње ни ца је да „народ није видео ону 
нерав ну бор бу сла бе Срби је са стал
ном Тур ском царе ви ном, ни деспо та 
Ђур ђа који је саго ре вао у тој бор би и 
који је био несре ћан исто толи ко коли ко 
и његов народ“ (Пур ко вић). Уз име 
деспо та Ђур ђа Бран ко ви ћа, сто је мно
го број ни, непо вољ ни дога ђа ји са који ма 
се сме де рев ски деспот хра бро и саве
сно носио. Деспот Ђурађ Бран ко вић је 
делао као хра бар и бес по го вор но одан 
вла дар. Овом при ли ком важно је скре
ну ти пажњу и на речи сме де рев ског 
бесед ни ка, који је на изу зе тан начин 
укра сио лик и дело нашег сред њо ве
ков ног срп ског вла да ра. У Надгробној
речи деспо ту Ђур ђу Бран ко ви ћу, изме
ђу оста лог, сто ји: „А ридај и сада за 
нај пра вед ни јим и нај бла же ни јим и све
тим нашим госпо ди ном Геор ги јем, 
деспо том свих Срба ља, толи ко све ште
ном и часном, нај бла го ра до сни јем 
дому, сви ма хра ни те љем и све ти те
љем“.

Деспот Ђурађ Бран ко вић се женио 
„нај ма ње два пута, а нај ду же је про жи
вео и нај ви ше поро да имао с Грки њом 
Јери ном (Ири ном) Кан та ку зин, с којом 
је скло пио брак кра јем 1414, када је 
имао гото во 40 годи на“ (Спре мић). 
Јери на је Ђур ђу пода ри ла сино ве Сте
фа на, Гргу ра и Лаза ра, и кћер ке Ката
ри ну и Мару. Народ на тра ди ци ја је 
Ђур ђе ву жену упам ти ла као Про кле ту 
Јери ну. Чуве на град ња Сме де ре ва, 
ства ра ње нове пре сто ни це након губит

ка Бео гра да, пре ма народ ној пое зи ји, 
про ти че у крва вим мука ма и то захва
љу ју ћи деспо ти ци Јери ни:

„Кад ме питаш пра во да ти кажем:
јест ми било за нево љу љуту;
Ако мореш зна ти и пам ти ти
Кад Јери на Сме де ре во гра ди,
Па, наре ди мене у арга тлук.
Арга то вах три годи не дана,
И ја вукох дрвље и каме ње,
Све уз моја кола и воло ве;
И за пуне до три годи ни це,
Ја не сте кох паре ни дина ра,
Нит’ заслу жих на ноге опан ке“!

Због Про кле те Јери не и њене неми
ло срд не град ње Сме де ре ва, Ста ри на 
Новак бежи у хај ду ке (СНП, Вук, III, 1). 
Про кле та Јери на ће погу би ти мно ге вој
во де, шта ви ше, на мол бе Облак Радо
са ва да осло бо ди Бије ли ћа и Зла то ко
си ћа, одвра ти ће: 

„Нос’ те ђаво, Обла чи ћу Раде!
И тебе ћу сју тра обје си ти
Са уну ком Змајдеспо тим Вуком“ (СНП, 
II, Вук, 83).

Као нај ве ћи Јери нин грех узи ма се 
дава ње кћер ке Маре тур ском цару за 
жену:
„Даде кћер ку за Ото ма но ви ћа.
И с њом даде земљу и гра до ве“ (СНП, 
II, Вук, 80).

Наи ме, у Ђур ђе вој жељи да се оја ча 

Сме де рев ска твр ђа ва
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осла бље на земља, Ката ри на бива уда
та за гро фа Урли ха II Цељ ског, а Мара 
за Мура та. Јери на је, дакле, про кле та, 
како због град ње Сме де ре ва, њеног 
стра ног поре кла, тако и због пре да ва
ња деспо то ве мези ми це Маре у руке 
сул та на Мура та. Доно ше ње ова ко 
тешке одлу ке и Мавро Орбин је при пи
сао Јери ни: „Да би га уми ло сти вио и с 
њиме се изми рио, Ђурађ му је послао 
покли са ра, с обе ћа њем да ће му дати 
харач коли ки буде хтео и да ће извр ши
ти све што му наре ди. На то Мурат 
посла Ђур ђу Сара џипашу са свог дво
ра да тра жи редо ван харач, као и сул
та ну за жену деспо то ву кћер Мари ју. То 
је јако ража ло сти ло Ђур ђа, није му 
било кри во да пла ти харач, али му је 
било вео ма тешко да му даде кћер за 
жену. На кра ју савла дан речи ма сво је 
жене Јери не, или (како је дру ги зову 
Ире не), даде му је у нади да ће се с тим 
срод ством сасвим поми ри ти с Мура
том, али испа де дру га чи је…” 

Овај мотив је често пре о ку пи рао 
пажњу лите рар них ствaралаца, те овом 
при ли ком скре ће мо пажњу на суд би ну 
драм ске јуна ки ње Милу ти на Боји ћа. У 
овој дра ми Мара дела као већ уве ли ко 
сул та но ва жена. Мара је одлуч на и спо
соб на жена, заштит ни ца је сво је мај ке 
и бра ће. Упр кос томе, видљи во је да је 
Мара и дубо ко несрећ на жена, чија 
душа носи тежак терет. Живот са тур
ским сул та ном, за мла ду Мару је нај го
ри кошмар:

Ох, шта ћу, мај ко дра га. Ни овде 
добро није,

Али ми дивљи сул тан на дому крв цу 
пије;

Овде бар имам тво је пољуп це слат
ке, мед не,

Сул та но ви су гор ки, усни це су му 
лед не,

Не чујем тво је гла се, не чујем речи 
јед не

— За пољуп ци ма тво јим усне ми 
тамо жед не;

Загр ља ји су топли кад тво је грле 
руке.

У нежном гла су тво ме божан ске слу
шам зву ке,

А када Тур чин грли, срцем ми вла да 
стра ва,

Уздрх ти сла бо тело, бесве сно кло не 
гла ва.

У тре ну ци ма у који ма се при се ћа ла 
коб ног дана, када је зарад мира са Тур
ци ма била дата сул та ну у руке, Мара је 
сво ју мај ку опо ме ну ла и поста ви ла јој је 
потре сно пита ње:

„Има ли спа са тамо где суза сузу сти
же,

Да ли се, мај ко, дво рац на вла жној 
земљи диже?“ 

Вред ни поме на јесу и сти хо ви дра ме 
ЂурађБранковић Мом чи ла Наста си је
ви ћа: 

„Кра љи ме про се и бани,
госпо да хри шћан ска;

не дај ме Тур чи ну, бабо, 
мај ка ме Јери на да“. 

Чиње ни ца је да су у народ ној тра ди
ци ји, која је у зна чај ној мери послу жи ла 
као пред ло жак мно го број ним срп ским 
писци ма, жене из поро ди це Бран ко вић 
често биле осли ка ва не као демо ни зо
ва не, зле и бес кру пу ло зне жене. Јери
на и њена кћер Мара, непра вед но су 
окри вље не чак и за крах срп ске деспо
то ви не. Пре ма вари јан ти из збир ке 
Луке Мар ја но ви ћа „цари ца (зато што је 
дала кћер Тур чи ну) и њена кћер (зато 
што је осле пи ла бра ћу) кри ве [су] ’што 
је нај при рат постао’, што је, у осно ви, 
ана лог но библиј ском окри вљи ва њу 
жене за изгон из раја“ (Пеши кан
Љушта но вић). Посеб но тре ба под ву ћи 
неве ро ват ну тран сфор ма ци ју Мари ног 
лика – „од ода не Ђур ђе ве кће ри спрем
не да се жртву је за спас сво је домо ви
не, до зле сестре која осле пљу је бра ћу“ 
(Томин). Ипак, сме де рев ски бесед ник 
није забо ра вио жртву Мари ну, те ју је 
пред ста вио као Ђур ђе ву „нај све ти ју 
кћер, која лепо ту и вре ме тела истро ши 
због пра ве вере пре ма Богу и побо жно
сти, роди тељ ске љуба ви и доброг 
пови но ва ња, а Дими три је Кан та ку зин 
као жену која „духов ном пле ме ни то шћу 
пре ва зи ла зи теле сну“.

Деспот Ђурађ и деспо ти ца Јери на 
Бран ко вић не само да су били при мо
ра ни да руку сво је кћер ке пре да ју Мура
ту II, сул тан је наре дио осле пље ње 
њихо вих сино ва, Гргу ра и Сте ва на. О 
овом тра гич ном дога ђа ју Кон стан тин 
Миха и ло вић из Остро ви це је кази вао: 
„Сти гав ши у Једре не, цар наре ди да се 
оба деспо то ва сина поша љу у там ни цу 
на море у град који се зове Токат, а 
сестра њихо ва, Мура то ва жена, није им 
могла ништа помо ћи. Послао је тако ђе 
гла сни ка, потај но да њего ва жена о 
томе не зна, да обо ји ци изва ди очи. А 
кад она ово сазна де, паде му к нога ма, 
моле ћи и пре кли њу ћи да не хита тако 
мно го, гово ре ћи му: ’И тако су тво ји 
сужњи и заро бље ни ци; и после ћеш 
моћи да учи ниш што будеш хтео.‛ Цар 
одмах посла гла сни ка да се то не извр
ши. Гла сник без одла га ња, брзо јашу ћи 
и мења ју ћи коње, није могао ово да 
спре чи. Већ су им биле очи изва ђе не“. 
Даћа Ран ка Мла де но ви ћа несум њи во 

на извр стан начин опи су ју деспо то ве 
муке: „Висо ке каме не куле ћуте, и као 
да пла чу. Ништа их не сру ши!... Ока ме
ни ле се од туге: јер уну тра, сакри вен од 
сви ју, као да је још ту ста ри деспот, и 
потре сен грли сво ја два мла да сле па 
сина, што су се ско ро вра ти ла са Исто
ка, где су им очи изго ре ли уси ја ним 
шип ка ма. Он их грли ста рач ким рука ма, 
а поте кле му сузе кли зе по упа лим 
обра зи ма. Дан про ти че мукло, сет но, 
бол но. Дунав ски вали бију о дебе ле 
зиди не, а нешто тај но, тужно, под зем но 
и стра шно про ху ји кроз њих и потре се 
све. Слу шај те... То отац пла че! То 
деспот дубо ко грца за сво јом про па
лом, напа ће ном земљом“.

Важно је напо ме ну ти да је Кон стан

Раз ли чи та су тума че ња 
због којих је деспо ти ца 
Јери на озло гла ше на.

Нај пре, током изград ње 
„пуну годи ну, ако не и 

више, ван сво јих домо ва, 
Срби су доно си ли оно 

огром но, тешко каме ње 
које је тре ба ло диза ти с 

нека да шњих рим ских 
варо ши Монс-Ауре у са, 

Мар гу ма и
Вими на ци ју ма; они су 
сва ка ко гаси ли креч,

пра ви ли мал тер
и зида ли; али они се ни

за шта нису пита ли,
и можда ништа од све га 

тога неви ђе на посла
нису пои ма ли

Ста туа про кле те Јери не
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тин Миха и ло вић из Остро ви це оста вио 
пода так о јед ном дога ђа ју који је Јери ну 
пред ста вио у посве дру га чи јем све тлу, 
не као про кле ту, но као пожр тво ва ну и 
бри жну супру гу, која спа ша ва живот 
сво ме мужу. Након бор бе са Михај лом 
Сила ђи јем, запо вед ни ком бео град ским 
и шура ком Хуња ди ја, Ђурађ губи два 
прста на руци и бива спро ве ден у Бео
град. „А после две неде ље Миха и ло 
Сила ђи иза ђе из Бео гра да са неко ли ко 
сто ти на коња ни ка и уда ри на деспо та 
ноћу и одсе че му два прста на десној 
руци и ухва ти га, а његов син Лазар 
ума че. Одне ли су тада деспо та у Бео
град, тамо су изра чу на ли да тре ба да 
им да сто хиља да злат ни ка и морао им 
је оста ви ти као јем ство сво ју жену по 
име ну Јери ну“. Краљ Вла ди слав био је 
заслу жан за Јери ни но осло ба ђа ње. „И 
тако краљ Вла ди слав наре ди да деспо
то ва жена буде пуште на без ика квог 
зло ста вља ња, и пуште на је.“ Како наво
ди Све тла на Томин, Јери ну, бес по го
вор но ода ну и вер ну жену која је била и 
те како све сна озбиљ но сти ситу а ци је и 
желе ла је да помог не свом мужу Ђур ђу, 
те је оти шла у бео град ску твр ђа ву као 
талац и заме ни ла воље ног, који је био 
зато чен од стра не Миха и ла Сила ђи ја, 
народ на тра ди ци ја непра вед но пре тва
ра у про кле ту Грки њу. 

Раз ли чи та су тума че ња због којих је 
деспо ти ца Јери на озло гла ше на. Нај
пре, током изград ње „пуну годи ну, ако 
не и више, ван сво јих домо ва, Срби су 
доно си ли оно огром но, тешко каме ње 
које је тре ба ло диза ти с нека да шњих 
рим ских варо ши МонсАуре у са, Мар гу
ма и Вими на ци ју ма; они су сва ка ко 
гаси ли креч, пра ви ли мал тер и зида ли; 
али они се ни за шта нису пита ли, и 
можда ништа од све га тога неви ђе на 
посла нису пои ма ли. Што је још горе, 
како исти че Спре мић „зида ри и њихо ва 
послу га мора ли су руши ти гро бо ве сво
јих нај ми ли јих што је по народ ном пре
да њу био грех“. При томе, глав ни над
зор ник је био Тома, мла ђи Јери нин 
брат. Ства ра ње нега тив не сли ке о 
Јери ни, али и њеној кћер ки Мари у срп
ском и јужно сло вен ском усме ном 
песни штву, несум њи во је било „усло
вље но и одно сом пре ма сво ме и туђем, 
[...] а обли ко ва ло се и као рефлекс 
амби ва лент ног, гло бал но пре вла ђу ју
ћег, мушког одно са пре ма жени, који се 
у фол кло ру уоп ште пои ма као потен ци
јал но опа сно, угро жа ва ју ће биће [...] 
Овде се, по свој при ли ци, суо ча ва мо и 
са спе ци фич ним одно сом пре ма жена
ма које су – а то је исто риј ски засве до
че но – иза шле из доме на куће“ (Пеши
кан Љушта но вић).

Са Јани ћи јем Дроб ња ком, у срп ској 
драм ској књи жев но сти се поја вљу је 
лик Ђур ђе ве жене, који је ублажиo 
нега тив ну сли ку, коју је о њој непра вед
но ство ри ла народ на књи жев ност. Реч 
је о дра ми под нази вом Потоњи
деспот, које за тему има конач но осва
ја ња Сме де ре ва. Јери на, не само да 
није про кле та, она је мудра, часна и 
непо ко ле бљи ва вла дар ка, али и 

несрећ на мај ка која губи живот због 
сино вље вог вла сто љу бља. Назив Боји
ће ве три ло ги је под нази вом Деспотова
круна, на сим бо ли чан начин упу ћу је да 
ће се цен трал ни сукоб засни ва ти упра
во на опсе сив ној тежњи за кру ном и 
вла шћу. Попут Дроб ња ка и Бојић је 
драм ски уоб ли чио кон флик те у вла дар
ској поро ди ци Бран ко вић и лик деспо
ти це Јери не је укра сио све тлим боја ма:

„Да мене овде нема, утва ра тур ска 
гад на

Двор би нам пору ши ла, изгна ла наше 
људе, 

Одве ла пред сул та на, маче ви да им 
суде.

[...]
За ово крат ко вре ме Срп ству сам 

мно го дала,
Несрећ ни ка сам доста од тур ских 

спа сла зала“.

Oкружен поро ди цом, Јери нин муж је 
пре ми нуо на Бад њи дан 1456. у Сме де
ре ву. Након деспо то ве смр ти, титу лу ће 
насле ди ти нај мла ђи син његов, Лазар, 
а неду го затим ће усле ди ти суко би уну
тар вла дар ске поро ди це Бран ко вић. 
Нова ко вић чак оста вља могућ ност да је 
„у раз ло му деспо та Лаза ра са мај ком и 
с нај бли жим родом њего вим игра ла 
неку уло гу и Јеле на, жена њего ва“. 

Како каже Јире чек, „деца деспо та Ђур
ђа, после очи не смр ти, не мога хе ника
ко да се сло же. Јери на је за живо та још 
као мати могла да сти ша несу гла си це. 
Али чим она зау век скол пи очи у Руд ни
ку, побе го ше још исте ноћи из Руд ни ка, 
са сво јим дра го це но сти ма и бла гом, 
сле пи Гргур, нај ста ри ји син деспо тов, 
сестра му Мара, бив ша тур ска цари ца 
и брат Јери нин, Тома Кан та ку зин. На 
Пор ти их доче ка ше нај љу ба зни је. У 
Срби ји је остао само сле пи Сте фан“. 
Кри то вул при ча како је „после смр ти 
оче ве Лазар лишио мај ку сва ког ути ца
ја и стал но је узне ми ра вао и на њу 
нава љи вао, тра же ћи део оче вог насле
ђа и бла га који је она била сакри ла. А 
она не трпе ћи њего ве прет ње, побе же 
кри шом са ћер ком еми ри сом и сле пим 
сином Гргу ром, носе ћи са собом грд но 
бла го. Лазар сазнав ши за ствар, поју ри 
за њима, и затек не их у јед ној од сво јих 
твр ђа ва. Али су сул та ни ца и Гргур угра
бив ши да побег ну бла го вре ме но и нео
па же но од њега, успе ли да побег ну на 
тур ско земљи ште, а били су при мље ни 
од цара са радо шћу и са пошто ва њем. 
Мати, пак, оста ла је ту због сла бо сти и 
ста ро сти, а мало доц ни је, сло мље на од 
туге и боле сти, свр ши ла је ту свој 
живот и била ту сахра ње на“. Орбин ће 
оти ћи и корак даље, те ће за Јери ни ну 
смрт окри ви ти Лаза ра: „Ђурађ је у заве
шта њу одре дио да њего ва жена Јери на 
упра вља држа вом њего вих сино ва. Али 
Лазар, неза до во љан тиме, желе ћи да 
поста не пот пу ни госпо дар, не маре ћи 
за страх бож ји, отро вао је мај ку отро
вом усу тим у сала ту“.

Након смр ти деспо та, несум њи во је 
поср ну ла не само поро ди ца Бран ко ви
ћа, но и чита ва срп ска деспо то ви на, а 
речи Милу ти на Боји ћа можда на нај а
де кват ни ји начин осли ка ва ју поме ну ти 
суно врат. Из раз го во ра Боји ће вих јуна
ка, сазна је се: 

Сур ва се пре сто срп ски, неста де срп
ских лава;

Раз ва ле само сто је, вре ме их раз о ра
ва.

Та зар наш отац јад ни учи ни мале 
жртве

Те да о њима при че у гро бу кре ћу 
мртве?

Доби ли нешто тиме? Ништа. То само 
зна чи

Да се спас срп ске земље у понор 
смр ти свла чи.

[...]
У самом дому нашем несло га нађе 

ста на
И језо ви то кре чи: ’Сре ћа је зако па на!’ 
Уз смех се стра шни виде самр ти 

оштри зуби,
Која коси ром гла ве као у боју руби.
Јед на по јед на душа Богу се горе 

сели,
К њему се кре ћу бед ни, охо ли, смер

ни, сме ли.
И Ђурађ к небу оде. Не пре жа ли смо 

њега,
Што смр ћу начи ни сво јом пада ње 

срп ског сте га“.
Др Снежана Булат

Са Јани ћи јем
Дроб ња ком, у срп ској 
драм ској књи жев но сти 

се поја вљу је лик
Ђур ђе ве жене, који

је ублажиo нега тив ну 
сли ку, коју је о њој 

непра вед но ство ри ла 
народ на књи жев ност.

Реч је о дра ми под
нази вом Потоњи

деспот, које
за тему има конач но
осва ја ња Сме де ре ва. 

Јери на, не само да није 
про кле та, она је мудра, 
часна и непо ко ле бљи ва 

вла дар ка, али и
несрећ на мај ка која губи 
живот због сино вље вог

вла сто љу бља. Назив
Боји ће ве три ло ги је под 

нази вом Деспотова
круна, на сим бо ли чан 
начин упу ћу је да ће се 

цен трал ни сукоб
засни ва ти упра во на
опсе сив ној тежњи за

кру ном и вла шћу
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ЧОР ТА НОВ ЦИ: ВИЛА СТАН КО ВИЋ ЈЕДАН ОД НАЈ ЛЕП ШИХ ДВО РА ЦА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Рези ден ци ја нека да,
данас теа тар на отво ре ном

На месту где се пру жа пре леп 
поглед на Дунав, кар ди о лог и 
осни вач Меди цин ског факул те

та у Бео гра ду, др Раден ко Стан ко вић 
1930. годи не сагра дио је јед ну од нај
леп ших рези ден ци ја у нашој земљи. 
Вила је изгра ђе на у вре ме када је 
Стан ко вић био на функ ци ји кра ље вог 
наме сни ка, а по про јек ту чуве ног срп
ског архи тек те Дра ги ше Бра шо ва на. 
По жељи вла сни ка др Раден ка Стан
ко ви ћа, обје кат је сагра ђен у сти лу 
срп ских сред њо ве ков них зам ко ва, по 
угле ду на зам ко ве у Лом бар ди ји. Вила 
је сме ште на у чор та но вач кој шуми, на 
има њу које обу хва та 35 јута ра рас по
ре ђе них на шест нивоатера са. 

 Док тор Стан ко вић, док је још био на 
сту ди ја ма у Бечу, слу шао је да изме ђу 
Ковиљ ског рита и Фру шке горе дува 
локал ни ветар  фру шко го рац. Упра
во то стру ја ње вазду ха, позна ти је као 
ружа ветр о ва, при ву кла је буду ћег 
наме сни ка да, на месту где се обич
но гра де бол ни це за плућ не боле сни
ке, подиг не вилу  иста као је Живан 
Пашић, локал ни хро ни чар.

Како Пашић исти че, на спољ ном 
делу запад ног зида виле, угра ђен је 
рељеф ни фраг мент, на коме је при
каз жене са дете том која у десној руци 
држи штап са вино вом лозом и гро
здом. Овај фраг мент, про на ђен при
ли ком копа ња теме ља, пред ста вља 

оста так рим ске виле и све до чи, да 
је овај про стор још у рим ском пери о
ду слу жио одмо ру при пад ни ка висо ке 
кла се.

 Стан ко вић је био и мини стар про
све те за вре ме вла да ви не кра ља Алек
сан дра I и наме сник кра ља Петра II 
Кара ђор ђе ви ћа. Вилу, која је изгра ђе на 
као њего ва лет ња рези ден ци ја, окру
жи вао је пре леп врт и про стра но има
ње, на ком је др Стан ко вић, у жељи да 
обно ви изгу бље не врсте вина и раки је, 
узга јао вино ву лозу и раз не врсте воћа. 

Од пажљи во узга ја ног гро жђа пра вио 
је бело вино, које је слу же но на Белом 
дво ру Кара ђор ђе ви ћа  каже Пашић.

По завр шет ку Дру гог свет ског рата, 
нове вла сти хап се др Стан ко ви ћа и 
осу ђу ју га на 12 годи на роби је због 
сарад ње са Нем ци ма. Вилу кон фи ску
ју 1952. годи не, а први на листи нових 
вла сни ка је био МУП Срби је. Касни је је 
вила при ла го ђе на уку су Јоси па Бро за 
Тита, а у њој су често бора ви ли нај ви ши 
држав ни функ ци о не ри. Поред мар ша
ла, нај че шћи гости су били Алек сан дар 
Ран ко вић и Сло бо дан Пене зић Крцун. 
После је вила пре шла у над ле жност 
покра јин ске вла сти, која и данас упра
вља овим објек том, под се ћа Пашић.

 Данас је у функ ци ји обје кат виле, а 
накнад но су догра ђе ни бун га ло ви за 
сме штај, базен, тени ски тере ни и терен 
за мали фуд бал.

 Захва љу ју ћи др Стан ко ви ћу, мешта
ни Чор та но ва ца доби ли су желе знич ку 
ста ни цу, пут и стру ју, због чега су га 
вео ма цени ли, пошто ва ли и воле ли. 
Изград њом виле, др Стан ко вић није 
само ство рио про стор за себе, него је 
и ста нов ни ци ма Чор та но ва ца и општи
не Инђи ја, пода рио изу зет но место на 
коме се данас орга ни зу ју разна кул тур
на деша ва ња попут Шек спир  фести
ва ла, Твр ђа ва теа тра и дру гих  рекао 
је Живан Пашић, локал ни хро ни чар.

М. Ђ.

По завр шет ку Дру гог 
свет ског рата, нове

вла сти хап се
др Стан ко ви ћа због 

сарад ње са Нем ци ма. 
Вилу кон фи ску ју 1952. 

годи не, а први на листи 
нових вла сни ка је био 
МУП Срби је. Касни је је 

вила при ла го ђе на уку су 
Јоси па Бро за Тита, а у 
њој су често бора ви ли 

нај ви ши држав ни
функ ци о не ри. Поред 

мар ша ла, нај че шћи 
гости су били

Алек сан дар Ран ко вић
и Сло бо дан

Пене зић Крцун
Вила Стан ко вић у Чор та нов ци ма

Др Раден ко Стан ко вић
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ВЕСНА ЧИП ЧИЋ, ГЛУ МИ ЦА

На мене је нај ви ше
ути ца ло позо ри ште
Весна Чип чић је наша 

позна та филм ска, 
теле ви зиј ска и позо ри

шна глу ми ца, која је дипло
ми ра ла на Факул те ту драм
ских умет но сти у Бео гра ду 
1977. годи не. Широј публи
ци сва ка ко је нај по зна ти ја 
по сери ји Врућветар, где је 
игра ла поред Љуби ше 
Самар џи ћа, а сери ја се при
ка зи ва ла дав не 1980. годи
не. Весна је прва ки ња Бео
град ског драм ског позо ри
шта, у којем је члан од 1979. 
годи не, али је оства ри ла и 
запа же не уло ге госту ју ћи у 
Народ ном позо ри шту и Југо
сло вен ском драм ском позо
ри шту.

Упра во у пред ста ви овог 
позо ри шта, Зашто је полу
деогосподинР, могли смо је 
недав но виде ти и у рум ском 
Кул тур ном цен тру.

М нови не: Дуго го ди шња 
сте чла ни ца и прва ки ња 
Бео град ског драм ског 
позо ри шта. Сада игра те у 
пред ста ви Заштојеполу
део господин Р, Југо сло-
вен ског драм ског позо ри-
шта, а могли смо да Вас 
пре пар месе ци види мо и 
у само стал ном про јек ту 
са Цецом Бој ко вић.

ВЕСНА ЧИП ЧИЋ: Да, нас 
две смо игра ле Женскераз
говоре, то је про је кат који 
ми саме игра мо и саме смо 
га ради ле, а игра мо га већ 
35 годи на на сце ни. Вече ра
шња пред ста ва, којом госту
јем у ЈДП, ми је вели ко 
задо вољ ство зато што сам 
сре ла таквог јед ног врсног 
реди те ља као што је Бобо 
Јел чић. Вели ко је задо вољ
ство и увек је посе бан дожи
вљај за глум ца када се нађе 
у новом ансам блу, новој 
сре ди ни, новом позо ри шту. 
Ја сам прва ки ња БДП и 
играм седам пред ста ва у 
мом позо ри шту, а ово ми је 
било посеб но задо вољ ство, 
јер не деша ва се често да 
се на оку пу у јед ном про јек
ту нађе тако кохе рент на 
еки па, такав ода бир глу ма
ца, реди те ља, сарад ни ка, 
да је све нека ко као да сам 

сама бира ла. Од тога нарав
но зави се и крај њи резул та
ти, тада се деси пред ста ва, 
која је успе шна, добра, јед
на озбиљ на пред ста ва.

Нај ши рој публи ци, као и 
оној мла ђој - због репри-
за, позна ти сте по сери ји 
Врућветар. Шта за глум-
ца пред ста вља јед на 
таква сери ја, да ли је то 
нека пре крет ни ца у живо-
ту, пого то во када се уло га 
доби је одмах по завр шет-
ку ака де ми је?

Нарав но, мада џаба би 
било те сери је, да ја после 
ње нисам ради ла и оно што 
сам ура ди ла. На фор ми ра
ње моје глу мач ке лич но сти, 
ипак је пре вас ход но важно 
позо ри ште, а то што сам 
напра ви ла на ТВ у тим 
неким сери ја ма, то је уто ли
ко добро што сам иза шла из 
ано ним но сти.

Да ли уло га у некој попу-
лар ној сери ји уву че глум-

ца у фах, да му се касни је 
нуде слич не уло ге?

Углав ном то код нас тако 
иде, на жалост. Нека ко нас 
вазда на сли чан или исти 
начин бира ју и виде, а 

запра во је нај ве ће задо вољ
ство глум цу кад игра нешто 
што је дале ко од њега, 
нешто што није на прву лоп
ту и што је дале ко од наших 
неких при ват них осо би на. 

Весна Чип чић у пред ста ви (фото: Л. Јер гић)

Весна Чип чић (фото: М. Попо вић)

M NOVINE :
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Чај у 8

Кон цер том две вио ли
нист ки ње, Соње Кала
јић и Алек сан дре Кури

лић, које насту па ју као Дуо
So cookie, завр шен је 29. 
новем бра ово го ди шњи, 
јесе њи циклус музич ког про
гра ма рум ског Кул тур ног 
цен тра Чају8.

Дуо је фор ми ран пре две 
годи не и на репер то а ру има 
дела кла сич не музи ке и тан
га. 

Алек сан дра Кури лић је 
завр ши ла сту ди је вио ле на 
Кијев ском Држав ном Кон
зер ва то ри ју му, била је и 
чла ни ца јед ног пор ту гал ског 
орке стра, бави ла се педа го
шким радом, а сада је чла
ни ца Бео град ске фил хар мо
ни је и камер ног орке стра 
Нема ње Раду ло ви ћа Double
sens, са којим има тур не је 
широм Евро пе. 

Соња Кала јић је маги
стри ра ла вио ли ну на ФМУ у 
Бео гра ду. Насту па широм 
земље и ино стран ства, са 
квар те том и три ом Sensarti

ka којег су и Румља ни има
ли при ли ке да чују. Поред 
вио ли не, сви ра каста ње те, 
за које се уса вр ша ва ла у 
Бар се ло ни и тесте ру, коју је 
учи ла да сви ра код Родри га 
Гере, пре сти жног инстру
мен та ли сте на овом инстру
мен ту у Арген ти ни.

Током јесе њег циклу са 
упри ли че но је седам кон це
ра та, а први је био 18. окто
бра. То је био кон церт Елек
трич ног гудач ког три ја Dina
mica music из Бео гра да, 
потом су Румља ни има ли 
при ли ке да чују, по први пут 
зајед но, сво је сугра ђа не 
Вла ди ми ра Дамја но ви ћа и 
Иго ра Садри ју, затим квар
тет Bilitis, кла вир ски реси
тал Ната ше Пене зић, кла
сич ни дуо Вла ди ми ра Гли го
ри ћа и Алек сан дру Мила но
вић и пија ни сту Косту Јеф
ти ћа.

Про лећ ни циклус музич
ког про гра ма Чају8 оче ку је 
рум ску публи ку на про ле ће 
2019. годи не. С. Џ.

Дуо So coo kie

То је увек зани мљи ви је, али 
и теже, али тај тежи пут увек 
даје и боље резул та те

Про шло је гото во чети-
ри деце ни је од те сери је, 
да ли је гле да те када су 
репри зе и са каквим емо-
ци ја ма?

Неис кре на бих била када 
бих рекла да не посто је те 
неке лепе емо ци је и то неко 
лепо сећа ње, зато што је то 
био један озби љан посао, у 
окру же њу фан та стич них, 
див них глу ма ца под дири
гент ском пали цом таквог 
реди те ља какав је био 
Алек сан дра Ђор ђе вић и у 
усло ви ма бољим од свих 
дана шњих усло ва. Тако да 
је при род но и нор мал но да 
се ја тог свог посла и сво је 
уло ге сећам и дан данас, а 
када се поја вим у било ком 
реги о ну наше бив ше СФРЈ, 
људи се радо сећа ју те 
сери је. 

Шта је то што пре ваг не 
да неку уло гу при хва ти те 
или одби је те?

То јесте при ви ле ги ја и ми 
глум ци нисмо баш у ситу а
ци ји да бира мо и иза бе ре
мо шта би игра ли у одре ђе
ном тре нут ку или годи на ма. 
Да вам искре но кажем, 
вели ка при ви ле ги ја је и то 
не при хва ти ти све што ти 
се нуди. Ја, сад када гле
дам уна зад, поче сто сам 
има ла ути сак да сам више 
одби ла него при хва ти ла 
уло га. Мени није само 
важно каква је то уло га, јако 
ми је важно са ким сам у 
про јек ту, ко је мој парт нер, 
реди тељ, да нађем задо
вољ ство у све му томе и тек 

онда при хва там уло гу.

Ваша ћер ка Ања се 
тако ђе бави глу мом.

Ја сам могла само да јој 
будем подр шка, јер не могу 
да забо ра вим како су мене 
моји роди те љи подр жа ва ли 
и коли ко ми је то зна чи ло. 
Ања је живе ла и одра ста ла 
поред роди те ља глу ма ца, 
она је била у ситу а ци ји да 
види и нега тив не стра не 
наше про фе си је, а не само 
лепу, тако да је то иза бра ла. 
Ја сам зна ла да је то њена 
озбиљ на одлу ка и да ће 
бити вред на и посве ће на 
томе. Мој син Иван је упи
сао режи ју, он је на тре ћој 
годи ни у Новом Саду. Питам 
се и ја сама нека да, коли ко 
су иза бра ли про фе си је које 
ће их оства ри ти и бити задо
вољ ни, а онда опет поми
слим да је нај ва жни је да они 
то воле, па како буде  биће, 
сва ко вре ме има сво је 
добре и лоше стра не, па и 
ово сад.

Да ли сте јој, сем подр-
шке, можда и нај о штри ји 
кри ти чар? 

Ања и ја кући има мо однос 
мај ке и кћер ке, а на сце ни 
смо про фе си о нал но две 
коле ги ни це, ста ри ја и мла
ђа. Коли ко дозво ља вам да 
дам савет или кри ти ку јем 
било коју мла ду глу ми цу, 
толи ко је то слу чај и са 
мојом кћер ком. 

Као осо ба, да ли неке 
важне одлу ке одмах реа-
ли зу је те или одла же те, у 
сми слу то ћу ради ти од 
сле де ће неде ље, месе ца 
или у новој годи ни, пошто 
нам се бли жи и крај ове 
годи не?

Одмах реа гу јем. Ја сам 
пре пар дана реши ла, да 
Нову годи ну про ве дем у 
Мађар ској, у Еге ру, одмах 
сам дого во ри ла да ћу напра
ви ти тамо и сво ју изло жбу 
клов но ва и то ће тако и 
бити! 

Да овај раз го вор у 
сусрет Новој годи ни завр-
ши мо и при год ним пита-
њем, шта бисте поже ле ли 
сво јој публи ци и нашим 
чита о ци ма? 

 Поже ле ла бих јед ну весе
ли ју, ведри ју, успе шни ју 
Нову годи ну, са мно го мање 
поли тич ких абе ра који нам 
се шаљу са екра на и оства
ре ње свих жеља, коли ко је 
то могу ће.

С. Џ.

Пово дом Међу на род ног 
дана инва ли да, 3. децем
бра, у про сто ри ја ма Међу
оп штин ске орга ни за ци је 
сле пих и сла бо ви дих у 
Руми, орга ни зо ван је бес
пла тан пре вен тив ни пре
глед за чла но ве ове орга
ни за ци је, као и дис тро фи

ча ре и пара пле ги ча ре.
Том при ли ком, запо сле

ни у Цен тру за пре вен ци ју 
рум ског Дома здра вља, 
мери ли су густи ну кости ју, 
ниво шеће ра у крви и про
це ну ризи ка за поја ву 
дија бе те са.

С. Џ.

Међу на род ни
дан инва ли да
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LOST PRO FES SORS: МИТРО ВАЧ КИ Б(Р)ЕНД

Екс пе ри мент који се наста вља

Из жеље и потре бе да 
се там бу ра изве де из 
стан дард них окви ра у 

који ма се углав ном везу је за 
народ ну, кафанску, музи ку, 
роди ла се иде ја да се про ба 
нешто до тад неу о би ча је но, 
ново, дру га чи је, да се напра
ви спој там бу ре и елек трич
не гита ре. Тако је 2010. 
годи не настао дуо Lost pro
fes sors  Изгу бље ни про фе
со ри у пре во ду. Ђор ђе 
Орло вић, митро вач ки про
фе сор там бу ре, који се у 
том тре нут ку бавио радио 
нови нар ством и Нема ња 
Вели ми ро вић, сада шњи 
гита ри ста гру пе E–play, кре
ну ли су са обра да ма кла
сич них ком по зи ци ја у 
модер ном мани ру, као и 
свет ски позна тих нуме ра, да 
би потом пре шли на џез. 

Њихо во аутен тич но изво
ђе ње је про шло запа же но 
на интер не ту. Годи не 2011. 
поста ју трио, 2012. годи не 
пре ра ста ју у квар тет. У 
поста ви коју су тада чини ли 
Ђор ђе Орло вић  прим там
бу ра, Вук Мушки ња  гита ра, 
Милош Матић  кон тра бас и 
Иштван Чик  пер ку си је, пот
пу но се усред сре див ши на 
аку стич но музи ци ра ње, уче
ство ва ли су на сед мом по 
реду реду Jazz&Blu es 

фести ва лу у Срем ској 
Митро ви ци, мар та 2012. 
годи не. Исте годи не су побе
ди ли на кон кур су Фести ва ла 
улич них сви ра ча у Новом 
Саду и сви ра ли у Като лич кој 
пор ти пред око две и по 
хиља де људи. Са њима је 
насту па ла Ката ри на Думан
чић.

Фронт мен бен да Ђор ђе 
Орло вић је там бу ру почео 
да сви ра са девет годи на.

 – Први сам упи сао ту 
сред њу шко лу када се тек 
отво ри ла, 1995. годи не у 

Пан че ву. У међу вре ме ну 
сам сви рао са таму ра шким 
орке стри ма, са разним 
пева чи ма Цуне том, Мери
мом Њего мир, Тозов цем, 
Миро сла вом Или ћем, 
насту па ли смо у Дому син
ди ка та на кон цер ту Цунеи
пријатељи. Сви рао је пан
че вач ки Там бу ра шки орке
стар. После завр ше не 
сред ње шко ле сам почео 
да радим овде у Митро ви
ци, након две до три годи не 
оти шао у вој ску. Из вој ске 
сам оти шао опет у Пан че

во, тамо сам осно вао први 
одсек за ман до ли ну у Срби
ји. После чети ри, пет годи
на сам се опет вра тио у 
Митро ви цу. Сви ра ју ћи код 
куће и екс пе ри мен ти шу ћи 
дошао сам на иде ју да 
напра вим нешто дру га чи је, 
па смо Вели ми ро вић и ја 
осно ва ли бенд, каже Орло
вић.

Где год да су насту па ли 
локал би био пун, а атмос
фе ра сјај на. Увек је посто јао 
добар однос са публи ком, 
која би пева ла док они сви
ра ју. У Митро ви ци има ју 
доста при ја те ља, али било 
је одлич но и на насту пи ма у 
окол ним гра до ви ма, као и у 
Босни, Црној Гори. Упр кос 
томе што би прва реак ци ја 
увек била изне на ђе ње на 
такав спој инстру ме на та.

– Идеј но је било да се 
фор ми ра репер то ар пре ма 
инте ре со ва њи ма публи ке, 
зато смо се тру ди ли да то 
буду свет ски позна те нуме
ре, од  Мај кла Џек со на па 
даље. Сви ра ли смо и неке 
стан дар де џеза, нешто што 
људи могу да пре по зна ју на 
првих пар так то ва. Све је то 
један вели ки екс пе ри мент, и 
даље екс пе ри мен ти шем. 
Сва ки пут кад сам оку пљао 
нову поста ву, тежио сам да 

Пра ви џезер: Ђор ђе Орло вић

Lost pro fes sors
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сви ра мо нов, дру га чи ји 
репер то ар. Није лако про
ме ни ти чла на бен да, јер он 
увек доне се нешто сво је. Са 
сва ком про ме ном мораш 
све испо чет ка. Али није 
било неу спе ха, све што смо 
ради ли, било је инте ре сант
но публи ци, при ча Ђор ђе.

На јутју бу има ју доста спо
то ва. Ђор ђе каже да га 
фасци ни ра рад у сту ди ју, те 
да није било тешко не спа
ва ти по неко ли ко дана и 
ноћи док не буду пот пу но 
задо вољ ни учин ком. Чак и 
тад је посао био игра.

– Обзи ром да је данас 
музич ка ситу а ци ја у Срби ји 
ката стро фал на, јако је 
тешко доспе ти на теле ви зи
ју и пре зен то ва ти нешто 
дру га чи је. Зато нам је јутјуб 
био удар на игла и ти музич
ки спо то ви које смо ради ли, 
каже Ђор ђе. 

Про шле годи не је бенд је 
насту пао у позо ри шном 
спек та клу. Ђор ђе је ком по
но вао музи ку за деч ју пред
ста ву Петрарка, о којој су М 
нови не већ писа ле и то му је 
био први уплив у аутор ске 
воде.

– Деца су јако добро реа
го ва ла, пого то во она ста ри
ја. Тема ти ка је анти рат на, 
где један мрав не жели да 
буде рат ник, већ песник. 
Петрар ка је лик који про мо
ви ше песни штво, кул ту ру, 
пљу је кисе ли ну којом мра ви 
рату ју, не жели да је има 
уоп ште. Било је јако лепо и 
зани мљи во, први пут сам 
радио са људи ма који по 
про фе си ји нису музи ча ри. У 
неким ситу а ци ја ма је било 
тешко напра ви ти пра ви спој, 
наћи модус ако неко има 
про бле ма са инто на ци јом, 
да се не отпе ва ју фал ше ви, 
пуно вежба ти, али јако 
добро је испа ло на кра ју, 
при ча Ђор ђе о овом зна чај
ном излету.   

Као и у сва ком послу и у 
овом је финан сиј ски моме
нат јако битан. Они су про
фе си о нал ци који цене соп
стве ни рад и труд, иза чијих 
насту па сто ји пуно вре ме на 
уло же ног у вежба ње. Уз 
неми нов не тро шко ве, обзи
ром да  жице за там бу ру 
кошта ју 40 евра, за кон тра
бас 150, и слич но, нису увек 
у при ли ци да при хва те да 
бес плат но сви ра ју. С дру ге 
стра не, као код мно гих бен
до ва нашег под не бља који 
не сви ра ју пре те ра но комер
ци јал ну музи ку, није увек 
био засту пљен кон ти ну и тет 

насту па, што је јед ним 
делом ути ца ло на оси па ње 
и честу про ме ну чла но ва. 

– Сад сам се окре нуо 
аутор ској музи ци. Већ има
мо сни мље но неко ли ко ком
по зи ци ја, то су јако лепи 
инстру мен та ли. Почео сам 
да запи су јем музи ку, што 
нисам радио рани је, али 
запи су јем из раз ло га да би 
сва ко, ко је музич ки писмен, 
могао да одсви ра. Надам се 
да ће сле де ћи кон церт бити 
чисто аутор ски, уз пар неких 
свет ски позна тих ком по зи
ци ја, каже Ђор ђе.

Раз го во ру се при кљу чио и 
баси ста Милош Матић. Кроз 
шалу се при се ћа свог ула
ска у бенд.

– Пошто сам ја био ту 
морао је да буде кон тра бас 
у бен ду. Тра жио се широк 
спек тар, да има прим, гита
ра, бас, неки мали бубањ, 
при ча Милош, потом обо ји
ца наста вља ју, допу њу ју ћи 
се:

–  После је елек трич на 
гита ра заме ње на аку стич
ном и дода ли смо кахон, 
тако да смо од елек трич ног 
бен да напра ви ли аку стич ни. 
Био је добар звук, ком би но
ва ли смо рок, џез и етно, 
као и неке аутор ске ства ри. 
Прво су гита ра и там бу ра 
биле зани мљи ва вари јан та, 
али ишло се ка томе да се 
про ши ри звуч на сли ка и 
доби ли смо ком пле тан бенд.  

Обо ји ца има ју при но ве у 
поро ди ца ма, али због роди
тељ ских оба ве за није запо
ста вљен ни њихов посао 
про фе со ра у музич кој шко
ли, који с годи на ма није пре
шао у рути ну. Милош је 
дипло ми рао и маги стри рао 
на Ака де ми ји умет но сти у 
Новом Саду на инстру мен ту 
кон тра бас.

–  Деца воле разну музи ку, 
упи ја ју све и сва шта. Мно ги 
од њих су ту зато што то 
ствар но воле, не раз ми
шља ју о после ди ца ма умет
нич ког или педа го шког 
живо та и уме ли би то да 
раде у живо ту, кажу уз 
осмех.       

У овом момен ту, док су 
посве ће ни сво јим поро дич
ним оба ве за ма, ради се на 
оку пља њу нове поста ве и 
наста вља рад на аутор ској 
музи ци. Уз добру орга ни за
ци ју ништа није немо гу ће. 
Почеле су прве про бе, при
пре ма ју се за ула зак у сту
дио као и за нове насту пе, 
већ с про ле ћа. 

 Т. С.

Рум ска публи ка је има
ла при ли ку да ужи ва 
у изу зет ном насту пу 

позна тог вио ли ни сте Јова
на Колун џи је, који је сви рао 
уз кла вир ску прат њу сво је 
сестре Наде. Овај кон церт, у 
скло пу њего ве вели ке тур не
је по гра до ви ма Срби је, одр
жан је 28. новем бра у вели
кој сали Кул тур ног цен тра. 
На про гра му су била дела 
ЖанМари Лекле ра, Геор
ги ја Гур ђи је ва, Камиј Сен 
Сан са и Ско та Пен де ра.

Јован Колун џи ја је наш 
вио ли ни ста свет ског гла
са, који је маги стри рао на 
Музич кој ака де ми ји у Бео
гра ду у кла си про фе со ра 
Петра Тошко ва, а потом се 
уса вр ша вао код чуве ног 
вио ли ни сте Хен ри ка Шерин
га. Иза себе има пре ко 4.000 
кон це ра та у земљи и све ту. 

Насту пао је у нај по зна
ти јим свет ским кон церт ним 
дво ра на ма, као што су Кар

неги хол у Њујор ку, дво ра
на Чајковски у Москви, Гаво 
у Пари зу, а тре ба ло би нам 
пуно про сто ра да побро ји мо 
све њего ве награ де. 

 Колун џи јин Цен тар лепих 
умет но сти Гварнериус, осно
ван 2001. годи не одлу ком 
Вла де Срби је из 2013. годи
не је добио ста тус уста но ве 
кул ту ре од наци о нал ног зна
ча ја. Пре ра стао је у њего ву 
умет нич ку заду жби ну, где 
Јован усме ра ва и учи мла де 
тален те. 

Рум ска публи ка је ужи ва ла 
у кон цер ту, али наш позна ти 
вио ли ни ста није јој могао 
удо во љи ти и одсви ра ти још 
неку ком по зи ци ју на бис, 
јер је имао про блем са јед
ном вио лин ском жицом, због 
чега се и изви нио публи ци.  
Јован Колун џи ја сви ра на 
вио ли ни Пјетро Гварнери 
из Вене ци је, која дати ра из 
1754. годи не.

С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Изу зе тан наступ 
Јова на Колун џи је

Јован и Нада Колун џи ја

МИТРОВАЧКА БИБЛИ О ТЕ КА

Завршен фото кон кур с
У петак, 30. новем бра, 

Библи о те ка „Гли го ри је 
Воза ро вић“ у Срем ској 
Митро ви ци про гла си ла је 
побед ни ке ово го ди шњег 
фото кон кур са Лето са књи
гом. Ове годи не, тре ће 
место осво ји ла је Сања 
Рибић, дру го место при па
ло је Ради ци Стан ко вић, а 
прво место осво јио је раз

ред III4 Митро вач ке гим на
зи је, са раз ред ним ста ре
ши ном Ђор ђем Дома зе том.  

Побед ни ци су овом при
ли ком осво ји ли по књи гу и 
члан ску кар ту библи о те ке 
за годи ну дана. Нај бо ља 
фото гра фи ја биће изло же
на на бил бор ду на цен трал
ном град ском тргу у Срем
ској Митро ви ци.  Н. М.
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Запле на хео ри на
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва – Упра ве гра нич не поли ци је, на 
Гра нич ном пре ла зу Батров ци на изла зу из 
Срби је запле ни ли су 3,6 кило гра ма херо и
на и ухап си ли С. Ц. (1974) и Е. Ц. (1981) из 
Новог Паза ра, због посто ја ња осно ва сум
ње да су извр ши ли кри вич но дело нео вла
шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет 
опој них дро га.

Херо ин је откри вен у ауто мо би лу пасат 
алек си нач ких реги стар ских озна ка, којим 
је упра вљао С. Ц. док је на месту суво за ча 
био Е. Ц. У спе ци јал но изра ђе ном бун ке ру 
про на ђе но је седам паке та са 3.612 гра ма 
херо и на. 

Тако ђе, поли ци ја је код Е. Ц. про на шла 
мању коли чи ну кока и на и табле те са листе 
пси хо ак тив них суп стан ци.

Осум њи че ни ма је по нало гу вишег јав
ног тужи о ца одре ђе но задр жа ва ње до 48 
часо ва након чега ће, уз кри вич ну при ја ву, 
бити спро ве де ни тужи ла штву у Срем ској 
Митро ви ци.

Недо зво ље но 
држа ње оруж ја

При пад ни ци Мини ста р ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли 
су О. М. (1967) због посто ја ња осно ва сум
ње да је извр шио кри вич но дело недо зво
ље на про из вод ња, држа ње, ноше ње и 
про мет оруж ја и екс пло зив них мате ри ја. 
При ли ком пре тре са про сто ри ја које осум
њи че ни кори сти про на ђе не су две ауто
мат ске пушке, три окви ра за ауто мат ску 
пушку, један ауто мат ски пиштољ шкор пи
он, један пиштољ мар ке gеpgyar RT 37, 
један пиштољ мар ке РГ 9, један нож  бајо
нет за ауто мат ску пушку, две руч не бом бе 
офан зив не и три руч не бом бе дефан зив
не, као и 205 кома да муни ци је раз ли чи тог 
кали бра. 

Осум њи че ни је, уз кри вич ну при ја ву, 
при ве ден Вишем јав ном тужи ла штву у 
Срем ској Митро ви ци. 

Наси ље у поро ди ци
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

пословa у Срем ској Митро ви ци ухап си ли 
су М. Ј. (1982) због посто ја ња осно ва сум
ње да је извр шио кри вич на дела наси ље у 
поро ди ци и недо зво ље на про из вод ња, 
држа ње, ноше ње и про мет оруж ја и екс
пло зив них мате ри ја.

Он се сум њи чи да је сво јој супру зи и 
мало лет ној кће рки задао више уда ра ца 
нога ром од сто ла и рука ма, при чему су 
обе задо би ле повре де и том при ли ком 
пре тио им бом бом коју је држао у руци. 

Пре тре сом куће и дру гих про сто ри ја у 
вла сни штву осум њи че ног, поли ци ја је про
на шла руч ну бом бу М75.

Осум њи че ни је, уз кри вич ну при ја ву, 
при ве ден Основ ном јав ном тужи ла штву у 
Руми.

Угро жа ва ње
сигур но сти

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
пословa у Срем ској Митро ви ци ухап си ли 

су С. Н. (1992) због посто ја ња осно ва сум
ње да је извр шио кри вич но дело угро жа ва
ње сигур но сти.

Осум њи че ни је у алко хо ли са ном ста њу 
у јед ном уго сти тељ ском објек ту у Руми 
пре тио вла сни ку да ће му запа ли ти локал 
и кућу, као и да ће уби ти њега и њего ву 
супру гу. Он је тако ђе осум њи чен и да је 
упу тио прет ње рад ни ку објек та.

Осум њи че ни је, уз кри вич ну при ја ву, 
при ве ден Основ ном јав ном тужи ла штву у 
Руми.

Пол но
узне ми ра ва ње

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци, по нало гу 
Основ ног јав ног тужи ла штва у том гра ду, 
под не ли су кри вич ну при ја ву про тив осам
на е сто го ди шњег мла ди ћа због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио кри вич но 
дело пол но узне ми ра ва ње.

Сум ња се да је он пет на е сто го ди шња ки
њи из Срем ске Митро ви це теле фо ном 
слао про во ка тив не пору ке.

Крађа возила
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Ста рој Пазо ви ухап си ли су П. К. 
(24) из Инђи је, због посто ја ња осно ва сум
ње да је извр шио три кри вич на дела нео
вла шће но кори шће ње туђег вози ла.

Сум ња се да је нео вла шће но ушао у 
ауто мо бил мар ке заста ва и возио га док 
није  остао без гори ва, а затим пре шао у 
фијат, који је возио док није сле тео са пута. 
Тако ђе се сум ња да је нео вла шће но одве
зао ком би пред у зет ни ка за којег је повре
ме но радио, али га је након пози ва вра тио.

Сва три вози ла била су неза кљу ча на, са 
оста вље ним кљу че ви ма за стар то ва ње.

Након задр жа ва ња до 48 часо ва, П. К. је 
уз кри вич ну при ја ву саслу шан у Основ ном 
јав ном тужи ла штву у Ста рој Пазо ви. 

Продавао дрогу
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Ста рој Пазо ви ухап си ли су У. Л. 
(23) са под руч ја Ста ре Пазо ве, због посто
ја ња осно ва сум ње да је извр шио кри вич
но дело нео вла шће на про из вод ња и ста

вља ње у про мет опој них дро га. При ли ком 
пре тре са њего вог ста на, поли ци ја је про
на шла 70,33 гра ма мари ху а не и јед ну 
диги тал ну ваги цу за раз ме ра ва ње опој не 
дро ге. 

Након задр жа ва ња до 48 часо ва, У. Л. је 
уз кри вич ну при ја ву, саслу шан у Вишем 
јав ном тужи ла штву у Срем ској Митро ви ци.

Злоупотреба
плат них кар ти ца

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Шиду ухап си ли су А. Б. (22), 
држа вљан ку Босне и Хер це го ви не, због 
посто ја ња осно ва сум ње да је извр ши ла 
чети ри кри вич на дела кра ђе, фал си фи ко
ва ња и зло у по тре бе плат них кар ти ца.

Сум ња се да је она истог дана, за непу
на два сата, у току рад ног вре ме на ушла у 
кан це ла ри је три фир ме где је из чети ри 
жен ске тор би це укра ла нов ча ни ке са нов
цем, доку мен ти ма и плат ним кар ти ца ма. 

Потом је, како се сум ња, са бан ко ма та 
поку ша ла да подиг не новац са свих плат
них кар ти ца, али није успе ла. 

Поли ци ја  је брзом и ефи ка сном акци јом 
А. Б. ухап си ла убр зо по извр ше њу кри вич
них дела и про на шла три нов ча ни ка са 
нов цем, доку мен ти ма и плат ним кар ти ца
ма и вра ти ла вла сни ца ма. 

Након саслу ша ња у над ле жном тужи ла
штву, реше њем суди је за прет ход ни посту
пак, А. Б. је  кажње на затвор ском казном. 

Неле гал на
кла ди о ни ца

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Руми откри ли су у изнајм ље ном 
уго сти тељ ском објек ту на под руч ју Пећи
на ца неле гал ну спорт ску кла ди о ни цу, без 
потреб ног реше ња Мини стар ства финан
си ја  Упра ве за игре на сре ћу, за одо бре
ње при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу. Поли ци ја 
је при вре ме но оду зе ла три апа ра та са 
јед но стру ким уло гом, рачу нар, штам пач за 
спорт ске тике те и спорт ске листе за кла ђе
ње. 

Про тив два де сет пе то го ди шњег вла сни
ка оду зе те опре ме биће под не та кри вич на 
при ја ва за кри вич но дело нео вла шће но 
орга ни зо ва ње ига ра на сре ћу, над ле жном 
тужи ла штву. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Хероин у пасату
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БАЗЕН ПИН КИ

Митро ви ца град
без непли ва ча

У окви ру про јек та под нази вом 
Митро ви ца – град без непли ва ча, 
од 30. новем бра на Базе ну „Пин

ки“ у Срем ској Митро ви ци орга ни зо ва на 
је бес плат на обу ка за децу непли ва че 
из под руч них оде ље ња основ них шко
ла. Про је кат је орга ни зо ван у сарад њи 
Град ске упра ве за обра зо ва ње кул ту ру 
и спорт, Спорт ског саве за Гра да Срем
ска Митро ви ца, као и Послов носпорт
ског цен тра „Пин ки“. Тим пово дом, у 
четвр так, 29. новем бра, у Град ској кући 
у Срем ској Митро ви ци орга ни зо ва на је 
кон фе рен ци ја за меди је. 

На кон фе рен ци ји је било речи о зна
ча ју овог про јек та за физич ку актив ност 
деце, као и упо зна ва ње мали ша на из 
митро вач ких села са кул ту ром одла ска 
на базен. О овим тема ма гово ри ли су 
начел ник Град ске упра ве за обра зо ва
ње, кул ту ру и спорт Или ја Недић, секре
тар Спорт ског саве за Гра да Нема ња 
Црнић, дирек тор ПСЦ „Пин ки“ Васиљ 
Шево, као и тре нер митро вач ког пли вач
ког клу ба Алек сан дар Гаври ло вић. 

– Овај про је кат тре ба да допри не се 
томе да деца из под руч них раз ре да 
основ них шко ла има ју јед нак трет ман у 
кори шће њу базе на у Срем ској Митро ви
ци као и деца из град ске сре ди не. Вели
ки број наших сугра ђа на сва ко днев но се 
јавља са жељом да нау чи да пли ва и то 
су гене ра ци је Митров ча на које су пре

ско чи ле нешто у свом живо ту да би ура
ди ли нешто добро за ква ли тет свог 
живо та. Поред саме вешти не пли ва ња, 
пре ма истра жи ва њи ма рађе ним у Срем
ској Митро ви ци, вели ки про блем пред
ста вља муску лар ни ста тус код наших 
нај мла ђих сугра ђа на, који је нару шен. 
Гото во 50 посто мла дих Митров ча на 
има неки дефор ми тет, кич ме ног сту ба, 
спу ште на сто па ла, или дефор ми тет 
груд ног коша. То су пора жа ва ју ћи пода
ци, а изград њом базе на ство ри ли су се 
усло ви за обу ку пли ва ча, као и пове ћа
ње ква ли те та живо та мла дих. То је био 
и мотив због којег смо кре ну ли у овај 
про је кат, а циљ нам је да за неких пет
шест годи на све гене ра ци је Митров ча на 
зна ју да пли ва ју – изја вио је тре нер 
Пли вач ког клу ба Срем ска Митро ви ца, 
Алек сан дар Гаври ло вић. 

Пре ма речи ма дирек то ра ПСЦ „Пин
ки“ Васи ља Шева, нај ва жни је је то да се 
овај про је кат одно си на децу са села, а 
за све заин те ре со ва не обез бе ђен је и 
бес пла тан пре воз. 

– Њихо ви роди те љи се баве земљо
рад њом или неким дру гим послом, и 
нису у могућ но сти да их дово де редов
но. Ово је пра ва ствар за ту децу. Ми 
бисмо да их изјед на чи мо са децом која 
су из гра да. ПСЦ „Пин ки“ у зад ње вре ме 
кон ци пи ра свој рад нај ви ше на раду са 
децом – иста као је Васиљ Шево. Н. М.

Детаљ са кон фе рен ци је

Борац – Будућ ност 1:2; Инђи
ја – Нови Пазар 5:0; ОФК Бечеј 
1918 – Мета лац 1:1; Рад нич ки 
1923 – Бежа ни ја 1:0; Сло бо да 
– Син ђе лић 2:1; Теле оп тик – 
Зла ти бор 0:1; Тсц – ОФК Жар
ко во 2:0; Тра јал – Јавор Матис 
1:3.

01. Инђи ја 20 13 3 4 34:11 42
02. Зла ти бор 20 13 2 5 33:16 41
03. Јавор 20 12 4 4 42:19 40
04. ТСЦ 20 11 7 2 39:17 40
05. Син ђе лић 20 9 7 4 22:13 34
06. Рад нич ки 20 10 3 7 23:21 33
07. Мета лац 20 8 8 4 28:22 32
08. Бежа ни ја 20 9 2 9 25:24 29
09. Бечеј 20 7 3 10 26:30 24
10. Тра јал 20 7 3 10 15:23 24
11. ОФК Жар ко . 20 6 5 9 23:29 23
12. Борац 20 5 6 9 18:26 21
13. Теле оп тик 20 5 6 9 14:23 21
14. Будућ ност 20 4 6 10 16:26 18
15. Сло бо да 20 3 4 13 10:34 13
16. Н. Пазар 20 0 7 13 5:39 7

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

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

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 18 16 2 0 47:10 50
02. Рад нич ки 18 12 5 1 35:14 41
03. Пар ти зан 18 10 7 1 28:8 37
04. Чука рич ки 18 10 5 3 33:16 35
05. Напре дак 18 8 8 2 27:16 32
06. Мла дост 18 7 5 6 22:21 26
07. Про ле тер 18 7 4 7 24:19 25
08. Вој во ди на 18 7 4 7 15:14 25
09. Мачва 18 6 2 10 10:18 20
10. Рад ник 18 5 4 9 10:20 19
11. ОФК Бач ка 18 4 5 9 14:26 17
12. Спар так ЖК 18 3 7 8 15:25 16
13. Вождо вац 18 4 4 10 11:23 16
14. Земун 18 3 6 9 15:26 15
15. Рад 18 4 3 11 12:24 15
16. Дина мо 18 2 1 15 7:45 7

САВА ТЕ БОКС 

Годи на јуби ле ја 
и меда ља

На КУПу Вој во ди не у асо сава теу, које је 
2. децем бра одр жа но у Срп ској Црњи, чла
но ви СБК Рума су осво ји ли седам злат них 
и три сре бр не меда ље, док је Стра хи ња 
Јоц ко вић про гла шен за нај бо љег так ми ча
ра у кате го ри ји пио ни ра.

 – Наш клуб је на покра јин ским так ми
че њи ма у овој годи ни осво јио укуп но 16 
злат них, седам сре бр них и чети ри брон
за не меда ље. СБК Рума је поно во првак 
држа ве за 2018. годи ну, а на држав ним 
првен стви ма је осво јио укуп но 20 злат них, 
18 сре бр них и две брон за не меда ље. Били 
смо успе шни и на међу на род ним так ми че
њи ма, где смо осво ји ли седам злат них, 
две сре бр не и јед ну брон за ну меда љу – 
каже тре нер и осни вач овог клу ба Мио драг 
Ракић.

Он дода је да је ово нај у спе шни ја годи на 
клу ба у којој је осво је но укуп но 77 меда
ља, а нај ви ше злат них, 43. Ово је годи
на у којој је обе ле жен и јуби леј, а то је 35 
годи на посто ја ња и успе шних так ми че ња. 
Сви чла но ви СБК Рума има ју три бес плат
на тре нин га недељ но, а покро ви тељ рада 
клу ба је рум ска општи на и Савез спор то ва 
Општи не Рума. 

С. Џ.

Стра хи ња Јоц ко вић и Мио драг Ракић
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ОВАН: Неко вам 
даје до зна ња да 
тра жи емо тив ну 
сигур ност и пове ре

ње, а не нове интри гант не 
ситу а ци је.  Не про во ци рај те 
сво ју сре ћу. Пажљи во раз ми
шља те о нечи јим речи ма пре 
него што се упу сти те у нову 
аван ту ру која може да вам 
доне се мате ри јал ни губи так. 
Нема потре бе да пре це њу је те 
лич не могућ ност. 

БИК: Упор но поку
ша ва те да намет не
те сво је мишље ње 
воље ној осо би или 

да при ву че те нечи ју пажњу, 
али недо ста је вам добра при
ли ка. Важно је да се затек не те 
у пра вом тре нут ку и на пра вом 
месту, како бисте у пот пу но сти 
оства ри ли сво је послов не 
циље ве. Ужи вај те у ситу а ци ја
ма које делу ју под сти цај но на 
ваше рас по ло же ње. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је
те задо вољ но: Код 
вас про ве ја ва 
роман тич но рас по

ло же ње и сен ти мен тал на нота, 
а парт нер искре но жели да вам 
уго ди. Нема потре бе да се рас
пра вља те о раз ли чи тим 
послов ним визи ја ма и инте ре
си ма. На вама је да спро ве де
те у дело нечи је иде је. При у
шти те себи неку оми ље ну 
заба ву, као под сти цај за добро 
рас по ло же ње. 

РАК: Парт нер жели 
да вам иза ђе у 
сусрет, али има 
погре шну про це ну. 

Про го во ри те са више емо ци ја 
пред бли ском осо бом. Пре те
ру је те у зах те ви ма и у потре би 
да се упли ће те у нечи је пла но
ве. Пожељ но је да под сти че те 
пози тив ну атмос фе ру у сво јој 
око ли ни. Важно је да кон тро ли
ше те уну тра шње кон флик те. 

ЛАВ: Нема потре бе 
да игно ри ше те нечи
је емо тив не сиг на
ле. Парт нер делу је 

врло зано сно и жели да се 
нала зи у цен тру ваше пажње. 
Неко поку ша ва да вас под стак
не на дру га чи ји начин раз ми
шља ња или да про ши ри ваше 
види ке. Нала зи те се у сјај ној 
пси хо фи зич кој фор ми. 

ДЕВИ ЦА: У при ват
ном живо ту, немој те 
спу та ва ти нечи ју 
сло бо ду или пра во 

на избор. Не буди те непра вед
ни пре ма парт не ру. На осно ву 
нових инфор ма ци ја нала зи те 
се у доброј при ли ци да про це
ни те рас по ло же ње које вла да у 
вашој око ли ни. Важно је да 
сачу ва те при себ ност духа и 
само кон тро лу. 

ВАГА: Веће емо тив
но зна че ње има ју 
дета љи које пре ћут
ку је те, него ства ри 

које саоп шта ва те љубав ном 
парт не ру. Нечи ја при ча по 
вашем мишље њу делу је неу
бе дљи во и пре у ве ли ча но, тако 
да се осла ња те на лич ну про
це ну и спо соб но сти. Потреб но 
је да побољ ша те сво ју пси хо
ло шку кон ди ци ју.  

ШКОР ПИ ЈА: Избе
га вај те ривал ство 
или емо тив но дока
зи ва ње у сусре ту са 

јед ном нео бич ном осо бом.  
Буду ћи да сте се упе тља ли у 
раз ли чи те ситу а ци је, сада тра
жи те излаз из све га што вас 
непо треб но опте ре ћу је. Осо ба 
до које вам је ста ло пока зу је 
инте ре со ва ње за вас. Иско ри
сти те при ли ку која вам се ука
зу је. При ја ће вам одмор и 
релак са ци ја. 

СТРЕ ЛАЦ: У одно су 
са бли ском осо бом 
избе га вај те ривал
ске одно се. Увек 

посто ји могућ ност да ускла ди
те сво ја инте ре со ва ња и жеље. 
Посто је ства ри које чини те у 
тај но сти, што лоше ути че на 
вашу кон цен тра ци ју. Потреб но 
је да пре у зме те одго вор ност за 
сво је поступ ке. Осе ћа те пси хо
ло шко олак ша ње након искре
ног раз го во ра. 

ЈАРАЦ: Не може те 
да се осло бо ди те 
ути ска о јед ној осо
би. Често раз ми

шља те о ства ри ма које су вам 
недо ступ не из сада шње пер
спек ти ве. Потреб но је да одло
жи те неке послов не дого во ре. 
Посто је ства ри које зах те ва ју 
кре а тив но раз ми шља ње и 
фазу ства ра лач ке инку ба ци је. 
Опу сти те се, при ја ће вам 
релак са ци ја. 

ВОДО ЛИ ЈА: Не 
воли те да вас неко 
држи у неиз ве сно
сти, али не може те 

да про ме ни те сво ју емо тив ну 
пози ци ју. Зане ти сте иде ја ма о 
вели ком добит ку, а нечи ја при
ча вас наво ди на поми сао о 
успе шној сарад њи. Ипак, сва ку 
инфор ма ци ју тре ба пажљи во 
про ве ри ти. Нема потре бе да 
пре це њу је те лич не могућ но сти. 

РИБЕ: На сре ћу, 
воље на осо ба добро 
позна је ваш укус и 
уме да вам уго ди на 

раз ли чи те начи не. Ужи вај те у 
свом све ту инти ме. Потреб но 
је да кон тро ли ше те сво ју пси
хич ку тен зи ју кроз поја ча ни 
рад ну актив ност или кре та ње. 
При ја ће вам шет ња или нека 
спорт ска актив ност. 

VREMEPLOV
5. де цем бар

1934. Же не у Тур ској до би ле 
пра во гла са. 
1945. То ком ве жби, пет бом бар
де ра САД по ле те ло из ва зду
шне ба зе у Фло ри ди и ни ка да 
се ни је вра ти ло. Прет по ста вља 
се да је Изгубљенаескадрила 
не ста ла у Бер муд ском тро у глу. 

6. де цем бар
1877. Аме рич ки про на лазач 
То мас Еди сон у Вест Орин џу у 
Њу Џер си ју де мон стри рао пр ви 
звуч ни сни мак, пе сму МариХад
аЛитлЛамб. 
1921. Ве ли ка Бри та ни ја пот пи
са ла ми ров ни спо ра зум са 
Ир ском. Ус по ста вље на Ир ска 
Сло бод на Др жа ва као чла ни ца 
Бри тан ског ко мон вел та. 

7. де цем бар
1941. Ја пан ски ави о ни на па ли 
аме рич ку по мор ску ба зу у Перл 
Хар бу ру на Ха ва ји ма и уни шти
ли ве ли ки број ави о на и бро до
ва, што је убр за ло од лу ку САД 
да се укљу че у Дру ги свет ски 
рат. 
1988. Со вјет ски пред сед ник 
Ми ха ил Гор ба чов у Ује ди ње ним 
на ци ја ма об ја вио уни ла те рал но 
сма ње ње со вјет ских тру па, тен
ко ва, бор бе них ави о на и ар ти
ље ри је. 

8. де цем бар
1925. Об ја вље на је књи га 
Адол фа Хи тле ра МајнКампф, у 
ко јој је из ло же на кон цеп ци ја 
Но вог по рет ка и ра сне су пре ма
ци је Не ма ца. 
1980. У Њу јор ку је уби јен бив
ши члан Битлса Џон Ле нон. 
Убио га је мен тал но по ре ме ће
ни обо жа ва лац Марк Деј вид 
Чеп мен, ко ји је ка сни је осу ђен 
на до жи вот ни за твор.

9. де цем бар
2000. СР Ју го сла ви ја и бив ша 
ју го сло вен ска ре пу бли ка Сло
ве ни ја ус по ста ви ле су ди пло
мат ске од но се. 
2002. Аме рич ка ави он ска ком
па ни ја Ју нај тед Ер лајнс под не
ла је зах тев за бан крот, што је 
нај ве ћи слу чај бан крот ства у 
исто ри ји авиоин ду стри је. 

10. де цем бар
1936. Аб ди ци рао је бри тан ски 
краљ Едвард VIII, јер ни је 
же лео да се од рек не же нид бе 
са Аме ри кан ком Во лис Симп
сон, ка ко је то од ње га тра жио 
пре ми јер Стен ли Бол двин. 
По сле аб ди ка ци је до био је 
ти ту лу вој во де од Винд зо ра. 
На сле дио га је Џорџ VI. 
1948. Ге не рал на скуп шти на УН 
је усво ји ла Уни вер зал ну де кла
ра ци ју о пра ви ма чо ве ка. Овај 
да тум обе ле жа ва се као Дан 
људ ских пра ва.

11. де цем бар
1894. У Па ри зу је отво ре на 
пр ва свет ска ауто мо бил ска 
из ло жба на ко јој се пред ста ви
ло де вет про из во ђа ча. 
1941. Не мач ка и Ита ли ја су 
об ја ви ле рат САД, а Кон грес 
САД је истог да на об ја вио рат 
тим две ма зе мља ма. 

HOROSKOP

Сре да, 5. децем бар
(22. новем бар)

Св. апо сто ли Фили мон, Архип и 
Апфи ја; Св. муч. Кики ли ја

Четвр так, 6. децем бар
(23. новем бар)

Св. Амфи ло хи је Ико ниј ски; Св. 
Гри го ри је ; Св. Алек сан дар Нев
ски

Петак, 7. децем бар
(24. новем бар)

Све та вели ко му че ни ца Ека та
ри на

Субо та, 8. децем бар
(25. новем бар)

Све ти све ште но му че ник Кли
мент (Ода ни је Ваве де ње)

Неде ља, 9. децем бар
(26. новем бар)

Пре по доб ни Алим пи је Столп
ник 

Поне де љак, 10. децем бар
(27. новем бар)

Све ти муче ник Јаков Пер си ја
нац; Све ти Јаков Ростов ски

Уто рак, 11. децем бар
(28. новем бар)

Пре по доб но му че ник Сте фан; 
Све ти муче ник Хри сто

Crkveni
kalendar

• Мењам соб ну лам пу за 
дво соб ну!
• Успех је ако зба риш 
жен ску, а неу спех ако ти 
заго ри!
• Декол те је рас хлад ни 
уре ђај за загре ва ње. 

Бели мињон
Састој ци: 350 г шеће ра, 1 дл 

воде, 120 г мар га ри на, 200 г мле
ве ног кек са, 200 г мле ве них ора ха, 
300 г шеће ра у пра ху, мало воде. 

При пре ма: Ушпи нуј те шећер па 
додај те мар га рин. Кад се исто пи 
додај те кекс и ора хе, изме шај те па 
уме си те и пре ба ци те на тац ну 
обло же ну папи ром. Раз ву ци те на 
око 1, 5 цм дебљи не и оста ви те у 
фри жи дер да се стег не. Затим 
кору пре лиј те фон да ном који сте 
напра ви ли од шеће ра у пра ху и 
врло мало воде. Фон дан тре ба да 
буде густ. Оста ви те да се добро 
стег не, укра си те по жељи и сеци те 
на коц ки це.Ако  има те вре ме на и 
воли те дета ље, прво исе ци те коц
ки це па их онда пре ли вај те фон да
ном, како би кола чи ћи били пре
кри ве ни гла зу ром са свих стра на.


