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IZVESTAN
POGLED

OdgO vOr na prO [lO ne deq ni deman ti 
u^e sni ka prO te sta milO[a mile nO vi ]a:

ko pri ~a i onda i kad ga niko 
ni{ta ne pita, a ko kri je svo je 
ime, pred sta vqa ju }i se la`no
kao ~lan mitro va~ kog
Otpo ra i vo|a pro te sta?  

ПоштованигосподинеМиленовићу!
МадаВиусвомреаговањуМновинама,.деман

тујетедастеовомлистудалисвојуизјаву,јаћуВас
подсетитида је нашановинаркадобилавеомашироко
образложењепопитањутрећегпротестапореду,против
актуелневластиунајвећемсремскомграду.Особакоја
намтописмошаље,начинилајезабуну,далинамерно
или „случајно“,рачунајућиначињеницудамногеВаше
колегенезнајуименасвојих„вођа“,јерправаименакри
ју,наводноизнекаквогстраха,штонијеслучајудругим
градовима. Узмимо, дакле, као истиниту Вашу тврдњу
данистедалиникаквуизјавуовомновинару.Али,дане
бихмногопричаоотоме,боље једа јавностипонудим
тексткојијеуВашеимепослатнашојновинаркиЗдрав
киПоповићнаконодржаногтрећегпротестапореду,2.
фебруара.
Ево,дакле,тогтекста:

Здраво,
Прекопиранвамјетекстсанасловнестраницеави

можетескратитипремавашимстандардима.Одржан
јетрећиГрађанскипротест
Небавимосетимеколикојељудибило,нисмополи

тичари али се сваком новом шетњом подупла број
људикојиучествује.Могувамдатисамомишљењео
бројуучесникаидајебило500+аликоликотачнооста
једасенагађа.
ШтосетичеДмитровогкоментара,онјестрашан,

данијестрашанбиобисмешан,овакојесамострашан
итужан.Он јефункционер,његоваречиматежинуи

каотакавтребадабудесвестандаимаиодговорност
кададајеоваквеизјаве.

Поштованиграђани,
Каопрво
Апелујемоналокалнемедиједанеетикетирајународ

данебисутранекогносилинадуши.
Протест је искључиво грађански, свако има демо

кратскоправодаизразисвојенезадовољствоатакав
ћеиостатидокраја.
Нас су недостатак правде, друштвене и социјалне

одговорности, као и глад и празни џепови извели на
улицу.
Протестом независних и политички неопредеље

них грађана 1 од 5 милиона се боримо против сваке
неправде, корупције,мобинга, страначког запошљава
ња,ненаменскогтрошењајавнихсредставаизбуџета
иосталихмалверзација.
Свионикојиједвасастављајукрајсакрајем,немогу

даплаћајурачуне,радеминималноплаћенеипонижава
јућепослове,оникојисунезапослениилисуједностав
ножртвепостојећегрежиматребадапротестујупро
тивопштеграсулаунашемдруштвукакобисесачува
лоономалоштосејошможесачувати.
Грађани Сремске Митровице, уколико сте против

диктатуре малобројне „ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ“, ослобо
дитесестрахазбогодмаздебилокојеврстеиосећа
јаугрожености.Покажимоимсвојуснагуовоммирном
протестномшетњом,какобиостварилипрвугрупуу
низунашихзахтева.

dodu {e, ta~ no je da vi nikad i nig de niste pome nu li da ste „vo|a 
gra |an skog pro te sta“, ali mora te ima ti raz u me va wa i za na{u 
novi nar ku Zdrav ku popo vi}. Za{to? pa, zato {to je ona upr kos 
va{em neo bi~ nom sta vu da ne zove te novi na re na va{e pro te ste, 
ipak bila pri sut na na wima. svi pri sut ni, koji ma se obra }a la u 
`eqi da uzme izja vu od vo|e pro te sta, upu }i va li su je na vas, pa 
je ona tako i napi sa la
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ЗахтевиМитровачкоготпорасуследећи:
1.Дасеукинунакнадезаодборничкемандатеилибар

даселимитирајуна5.000рсдјерсумеђунајвећимудржа
ви!
Само одборници, град годишње коштају око 250.000

еура а за последњих 7 година то износи око 1.250.000
еура,амисепитамозаштокаснеплате,изаштојеград
предстечајем!?
Понижавајућајеизјаваодносноспиновањедаодборници

СНС донирају 800 еура за децу од одборничких накнада,
донирајтегосподоодсвоградаисвојихплата!
Дакледасеукинуилилимитирајуна5.000рсднакнаде

зауправнеодборе,надзорнеодборе,чакстепочелимасно
даплаћатеикојекаквекомисије!!!
Тајновацможедасеискористимногокорисније,рецимо

заповећањемизернихплатапосвимградскимпредузећи
мазаљудеса30.000рсдплатом,Итеплатесуудобром
делуоптерећенекредитима,потврдама,картицама..
Одчегадаплаћамонаметеидакупујемохрану?
Какодавратимодуговања?
2.Тражимодасепоништеодлукеграда,градскогвећаи

градоначелника о поскупљењу услуга, топлификације,
водовода и комуналија, јер раст поскупљења не прати
растпримања,понижавамосесвакидан,одчегадапла
тимо!!!
3.Хитнуисплатусвихзаосталихдуговањапремасвим

предузећима, пре свега мислимо на установе културе,
Али и све остале, нема новца за раднике из културних
установа,вртића,просвете,јерњиховновациденаваша
намирења!
4.Дасеукинеградскаодлукаонаплатипаркингаиспред

болницеидомоваздравља,никотамонеидезатошто
воли!
5.Стоп злоупотреби службених возила и уступање

истихболесницима
#1од5милионаСремскаМитровица

То је тај допис госпо ди не Миле но ви ћу и ако хоће те да 
буде те искре ни онда ћете при зна ти да смо га нови нар ски 
баш иско ри сти ли она ко како тре ба, поми њу ћи при мед бе и 
у вези са одбор нич ким при ма њи ма и у вези са изја вом у 
вези оно га што за јав ност гово ри вој во ђан ски посла ник 
Дми тар Ста ни шић. Нарав но, без вре ђа ња било кога. 

Ако је у тој гун гу ли људи и име на који (која) желе да оста
ну ано ним ни, дошло до наше гре шке, ми Вам се госпо ди не 
Миле но ви ћу изви ња ва мо, јер ника ко нисмо има ли ту наме
ру. 

Доду ше, тач но је да Ви никад и ниг де нисте поме ну ли да 
сте „вођа гра ђан ског про те ста“, али мора те има ти раз у ме

ва ња и за нашу нови нар ку Здрав ку Попо вић. Зашто? Па, 
зато што је она упр кос вашем нео бич ном ста ву да не зове
те нови на ре на Ваше про те сте, и изго ва ра те лажна имена, 
ипак била при сут на на њима. Сви при сут ни, који ма се обра
ћа ла у жељи да узме изја ву од вође про те ста, упу ћи ва ли су 
је на Вас, па је она тако и напи са ла – то јест да сте орга ни
за тор митро вач ког отпо ра. Тај текст сте и Ви, надам се, 
виде ли и про чи та ли, па га је неко (сад више не знам да ли 
гово рим са људи ма који има ју сво је име и пре зи ме, или се 
ради о духо ви ма) усме но и похва ли ли као корек тан. Ни јед
ном реч ју нисте поме ну ли да ви баш и нисте „орга ни за тор 
митро вач ког отпо ра“. Уоста лом ево тог тек ста обја вље ног у 
бро ју од 30. јануара:

СРЕМСКАМИТРОВИЦА:ПРОТЕСТИ
Једанодпетмилиона
Усуботу26.јануара2019.годинеодржанједругипро

тест#1од5милионаСремскаМитровица.Грађанисусе
најпреоко18часоваокупилинаТргуСветогСтефана,а
затимкренулиупротестнуштењу.
Окупљенисуистаклидаих јенаулиценатералакако

градска,такоидржавнавласт,иданећеодустатидок
њиховизахтевинебудуиспуњени.Застрашивање,медиј
скимрак,монопол,сусамоједниодразлога,збогкојихови
људи траже правду на улици. Такође, организатор
митровачкоготпораМилошМиленовићсеобратиогра
ђанима и рекао да су њихови захтеви: хитна исплата
личногдохоткаупојединимпредузећима,којисефинан
сирајуизбуџетаГрадаСремскаМитровица,поништење
одлукаопоскупљењугрејања,комуналијаиводе,преста
нак наплате паркинга у зони градске болнице. Након
тога, више од стотину људи је кренуло у протестну
шетњу, уз поруку, да нећеодустати све док сењихови
захтеви не испуне, да ће их временом бити све више,
кадасепридружеионикодкојихвладастрах. З.П.

Дакле, госпо ди не Миле но ви ћу, ми се изви ња ва мо ако Ви 
нисте дали ника кав текст, одно сно изја ву М нови на ма. 
Здрав ка Попо вић је мени дала да кори стим текст који јој је 
послат као навод но Ваш, елек трон ском поштом. Тај и такав 
текст пун емо ци ја, иско ри стио сам у сво јој рубри ци где 
поми њем и рум ске про те сте, али и неке дру ге ства ри. Што 
се пак тиче Ваше функ ци је, ја Вам се мно го изви ња вам ако 
нисте вођа митро вач ког отпо ра, одно сно не нала зи те се на 
челу про те ста на та. У том слу ча ју молим уче сни ке и Ваше 
коле ге са про те ста да се не игра ју наво де ћи Вас као неког 
ко је нај од го вор ни ји за про те сте. У сва ком слу ча ју се изви
ња вам.   
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ПОСТА ВЉА ЊЕ ПАНЕ ЛА И РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА КЕЈА ТОКОМ ОВЕ ГОДИ НЕ

Реша ва се оба ло у твр да
на Сави

У уто рак, 19. фебру а ра, рас
пи сан је тен дер за изво ђе ње 
радо ва на рекон струк ци ји дела 

кеј ског наси па у Срем ској Митро ви
и ци. У пита њу је 1057 мета ра кри
тич ног дела Сав ског кеја, од насе
ља Ста ри мост до Луч ке капе та ни је. 
Рекон струк ци ју финан си ра ју Вла да 
Репу бли ке Срби је и Свет ска бан ка 
у укуп ној вред но сти од мили он и по 
евра. Ради се о поста вља њу мон та
жних пане ла за слу чај одбра не од 
попла ва и попло ча ва њу кеја уз поста
вља ње новог моби ли ја ра и расве те. 
Овим пово дом су про шле сре де, 20 
фебру а ра, мини стар пољо при вре
де, водо при вре де и шумар ства Бра
ни слав Неди мо вић и гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер оби шли Сав ски 
кеј. По речи ма мини стра Неди мо ви ћа 
Вла да Срби је ради у овом тре нут ку 
на пита њу оба ло у твр де на две лока
ци је, а то су насип на Дре нов цу код 
Шап ца и на Бано вом Бро ду, изме ђу 
Бано вог Поља и Рав ња.  

– На овај начин ми жели мо да уочи 
пето го ди шњи це од попла ва 2014. 
годи не, зашти ти мо нашу држа ву низ
вод но од гра ни це са Хрват ском, јер 
је ту вели ки број мате ри јал них доба
ра. Мислим да је пот пу но нор мал но 
да има мо тај кон ти ну и тет, низ вод но 

од гра ни ца Хрват ске, јер и Хрват
ска и Босна и Хер це го ви на дижу 
наси пе и бра не се. Нор мал но је да 
и ми то ради мо на чита вој дужи ни 
тока реке Саве. Ја мислим да ћемо 
радо ве завр ши ти нај ка сни је до окто
бра месе ца. Не тре ба забо ра ви ти да 

кори то реке Саве сто ји мало наг ну то 
пре ма митро вач кој стра ни у одно су 
на мачван ску. Ура ђе на је про јект на 
доку мен та ци ја и за мачван ски део, 
то је пла ни ра но као сле де ћа фаза. 
Део од Капе та ни је до терет ног моста 
се врло лако бра ни меха ни за ци јом и 

Бра ни слав Неди мо вић Вла ди мир Сана дер

Рекон струк ци ју 
финан си ра ју Вла да 

Репу бли ке Срби је 
и Свет ска бан ка у 

укуп ној вред но сти 
од мили он и по евра.

Ја мислим да ћемо 
радо ве завр ши ти

нај ка сни је до
окто бра месе ца. 

Ура ђе на је про јект на 
доку мен та ци ја и за 

мачван ски део,
то је пла ни ра но

као сле де ћа фаза, 
рекао је министар 

Бранислав
Неди мо вић
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ту нема про бле ма. Нај про бле ма тич
ни ји део је од насе ља Ста ри мост 
до Капе та ни је, наро чи то део од Ста
рог моста до мале цркве, где је река 
за вре ме попла ва над ви си ла 850 
цен ти ме та ра, ниво је дости гао 864 
цен ти ме та ра, ту смо има ли воду на 
џако ви ма, рекао је Неди мо вић.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
је обја снио да су пане ли отпор ни на 
нагли при лив воде и да то пред ста
вља аде кват ну одбра ну од попла ва.

 Од 2014. годи не се раз ми шља 
о томе да се кри ти чан део наси па 
додат но обез бе ди с обзи ром да је 
ту Сава нај у жа и да је прак тич но у 

кори ту. Из тог раз ло га, ми смо ура
ди ли про јект ну доку мен та ци ју која 
под ра зу ме ва да се виси на овог дела 
наси па пове ћа мон та жним пане ли
ма, који ће омо гу ћи ти да се у слу ча ју 
наглог при ли ва воде може пре све
га брзо реа го ва ти, јер они се брзо 
мон ти ра ју на посто је ћи део бетон
ског наси па и буквал но омо гу ћа ва ју 
да се без вели ке коли чи не песка тај 
део наси па бра ни. Нарав но, њихо во 
кори шће ње је нео гра ни че но, самим 
тим су ефи ка сни и финан сиј ски су 
испла ти ви на дужи вре мен ски пери
од. Дру го, пот пу но су без бед ни и 
може мо да гаран ту је мо да кроз њих 
неће доћи до про до ра воде. Ради мо 
у дужи ни од 1.057 мета ра нај кри тич
ни јег дела наси па, после Сава има 
где да се раз ли је и није толи ко опа
сна. Само поста вља ње пане ла неће 
угро зи ти поглед ка реци, рекао је 
Сана дер.

По речи ма гра до на чел ни ка, радо
ви би тре ба ло да поч ну ове годи не, 
док поче так и крај радо ва зави се од 
тен де ра који тра је око 60 дана.

– Радо ви неће тра ја ти пре ду го, 
оче ку јем да ћемо наред не годи
не већ има ти пане ле који ће бити 
спрем ни за мон та жу. Нарав но, гра
ди ће се и обје кат за њихов с ме штај 
у Водо при вред ном пред у зе ћу Сава, 
тако да ће укуп на вред ност били око 
мили он и по евра.  

 Т. Сивчев

Пово дом хап ше ња осо ба које су 
уво зи ле воће из Грч ке у нашу земљу 
и као робу срп ског поре кла изво зи ле 
у Руску Феде ра ци ју, мини стар Неди
мо вић је изја вио да ће сва ки поку шај 
угро жа ва ња спо ра зу ма са Руском 
феде ра ци јом бити санк ци о ни сан на 
тај начин.

  Они сви ствар но мисле да се ми 
шали мо. Током ове сада шње акци је, 
која је веза на за про стор Алек син ца 
ухап ше на су 62 лица, док смо 4. 
окто бра има ли акци ју која је била 
усме ре на про тив јед не ком па ни је из 
Бео гра да и било је 50, 60 ухап ше
них. Нама је спо ра зум са Руском 
Феде ра ци јом од изу зет не важно сти 
за извоз воћа и повр ћа, пого то во 
што повр ће сада и расте. Не сме мо 
дозво ли ти ни у јед ном тре нут ку да то 
буде угро же но. Сва ко ко поку ша да 
угро зи ово про ћи ће на исти начин, 

као и ови досад. Ми смо пре се кли 
овај ланац и то ради мо коор ди ни са
но са поли ци јом, цари ном, Поре ском 
упра вом и Мини ста р ством пољо при
вре де. С руским коле га ма смо стал
но у кому ни ка ци ји и нама је стра те
шки, држав на ствар да очу ва мо овај 
спо ра зум. То што поје дин ци мисле 
да укра ду мили он евра, или сто 
хиља да евра или два де сет да ће на 
тај начин нешто добро за себе пости
ћи, можда је на кра так рок, на дужи 
ћемо их сти ћи сигур но. Ово се све 
види, све је у папи ри ма, само је 
пита ње докле их пусти те, у сми слу 
када ћете пре се ћи, када има те 
довољ но дока за да може те то и да 
про це су и ра те. Ако смо уха пси ли 
дирек то ра Упра ве за аграр на пла ћа
ња, ја мислим да то довољ но пока
зу је да се не игра мо са ова квим 
ства ри ма, пору чио је Неди мо вић.

Нема угро жа ва ња спо ра зу ма
са Руском Феде ра ци јом

Будући изглед митровачког кеја
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СКУП ШТИН СКА СЕД НИ ЦА

Пове ћа н буџе т за
360 милиона динара

Због изве сно сти да ће се 
у овој годи ни реа ли зо ва
ти три про јек та, од тога 

два вели ка, одбор ни ци СО 
Ириг, на сед ни ци одр жа ној 19. 
фебру а ра, усво ји ли су први 
реба ланс буџе та за 2019. 
годи ну.

Дакле, ради се о доби ја њу 
сред ста ва са дру гих нивоа 
вла сти, као и потре би да се 
изме не апро при ја ци је код 
поје ди них кори сни ка буџе та, 
како би се омо гу ћи ло њихо во 
несме та но функ ци о ни са ње. 

Реба лан сом је општин
ски буџет пла ни ран у укуп
ном изно су од 1.124.395.000 
дина ра. Под се ти мо, у децем
бру про шле годи не је усво јен 
буџет за ову годи ну, у виси ни 
од око 750 мили о на дина ра.

 – Поред про је ка та Ста
за здравља у Врд ни ку, ту је 
и рекон струк ци ја Гре бен ског 
пута, чија је вред ност 170 
мили о на дина ра. Зна чи, Упра
ва за капи тал на ула га ња Вој
во ди не пре ба цу ју ком пле тан 
износ сред ста ва од 318 мили
о на дина ра на рачун Општи
не, пошто је ири шка општи на 
инве сти тор. Ту је укал ку ли сан 
и про је кат Природниселфнес, 
18 мили о на дина ра из сред
ста ва ЕУ који се реа ли зу је у 
овој и сле де ћој годи ни, потом 

и крат ко роч ни кре дит, ако 
бисмо га узи ма ли 20 мили о
на дина ра и још 1,8 мили о на 
дина ра које смо доби ли од 
Коме са ри ја та за избе гли це и 
мигра ци је, за адап та ци ју кућа 
са окућ ни цом које су доби је не 
рани је, као и неке дру ге, мање 
став ке. Реба лан сом је буџет 
укуп но пове ћан за 360 мили
о на дина ра – обра зло жио је 
одбор ни ци ма основ не раз ло
ге за реба ланс Или ја Јоцић, 
шеф Слу жбе за финан си је, 
утвр ђи ва ње и напла ту јав
них при хо да и инспек циј ске 
посло ве.

Сте ван Кази ми ро вић, пред

сед ник ири шке општи не, исти
че да су доби је на сред ства за 
про је кат Стаза здравља у 
Врд ни ку 148 мили о на као и за 
сани тар не чво ро ве у врти ћу 
Вила у Врд ни ку три мили о на 
дина ра. 

– Та два про јек та су про
шла код Упра ве за капи тал на 
ула га ња, а сада сле де набав
ке. Завр ше ни су и посло ви 
веза ни за екс про при ја ци ју 
земљи шта за поме ну ту ста
зу. У реба лан су је обу хва ћен 
и про је кат рекон струк ци је 
Гре бен ског пута од Ири шког 
вен ца до Зма јев ца, који запо
чи ње сре ди ном годи не. Реба

лан сом зна чај но пове ћа ва мо 
буџет, јер само ова два вели ка 
про јек та изно се око 320 мили
о на дина ра – каже Кази ми ро
вић.

На 28. сед ни ци, одбор ни ци 
СО Ириг су доне ли и одлу ку о 
екс тер ној реви зи ји завр шног 
рачу на за 2018. годи ну.

Име но ван је и Општин ски 
савет роди те ља, на осно ву 
пред ло га које су доста ви ле 
све шко ле, а што је и закон ска 
оба ве за свих локал них само
у пра ва.

Доне та је и одлу ка о мре жи 
основ них шко ла на тери то
ри ји ири шке општи не, којом 
се потвр ђу је сада шња орга
ни за ци ја. Наи ме, посто је 
две основ не шко ле: „Доси теј 
Обра до вић“ у Ири гу са под
руч ним оде ље њи ма у Риви
ци, Кру ше до лу, Шатрин ци ма и 
Нера ди ну, и ОШ „Мили ца Сто
ја ди но вић Срп ки ња“ у Врд ни
ку, која има под руч но оде ље
ње у Јаску.

На овој сед ни ци је, због 
исте ка ман да та, раз ре ше на 
доса да шња в. д. дирек тор
ка Дома здра вља у Ири гу, 
др Биља на Мило ше вић, а за 
дирек то ра је на пери од од 
чети ри годи не, име но ван др 
Небој ша Ацин.

С. Џ.

Сед ни ца СО Ириг

Или ја Јоцић др Небој ша Ацин
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Сред ства за Стазу
здравља и вртић
Међу 41ом локал ном само у пра

вом, чијим је пред став ни ци ма 
18. фебру а ра у Новом Саду, 

пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић, уру чио уго во ре са одо бре
ним сред стви ма за реа ли за ци ју про је
ка та, нала зи се и ири шка општи на.

Ири жа ни су доби ли 114,5 мили о на 
дина ра од Упра ве за капи тал на ула га
ња за реа ли за ци ју про јек та Стаза
здравља у дужи ни од 2,8 кило ме та ра 
која ће пове зи ва ти Врд ник, од хоте ла 
Премиер Аква до Врд нич ке куле, на 
тра си где сада посто ји земља ни пут. 

Радо ви под ра зу ме ва ју асфал ти ра
ње, бан ки не, постав ку јав не расве те и 
сао бра ћај не сиг на ли за ци је на путу 
којим ће се кре та ти пеша ци, бици кли
сти и мотор на вози ла. 

Пут је пред ви ђен као дво сме ран, 
про мен љи ве шири не од 3,5 до пет 
мета ра, а на њего вом почет ку, код 
хоте ла у Врд ни ку у дужи ни од 230 
мета ра, биће поста вље на каме на коц
ка, док ће пре о ста ли део бити асфал
ти ран. 

Како сазна је мо, спре ма се доку мен
та ци ја за спро во ђе ње поступ ка јав не 
набав ке, док се пот пи си ва ње уго во ра 
са иза бра ним изво ђа чем пла ни ра за 
поче так маја. По про јек ту, радо ви би 
тре ба ло да се окон ча ју за 60 кален
дар ских дана, што зна чи да се њихов 
завр ше так оче ку је за крај јуна.

Пред ра чун ска вред ност поме ну те 
ста зе здра вља је 148 мили о на дина ра.

Ири шка општи на је доби ла и сред
ства за дру ги про је кат, у виси ни од 2,4 

мили о на дина ра, за сана ци ју сани тар
них чво ро ва у врти ћу Вилау Врд ни ку. 

Пот пи си ва њу уго во ра у Новом Саду 
је при су ство вао Мио драг Бебић, заме
ник пред сед ни ка Општи не. С. Џ.

Мио драг Бебић са уго во ри ма

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

200 милиона за нову школу

Пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро вић и дирек тор Упра
ве за капи тал на ула га ња АП 

Вој во ди не Недељ ко Кова че вић су 18. 
фебру а ра уру чи ли уго во ре о пре но су 
сред ста ва за реа ли за ци ју 56 про је ка та 
на тери то ри ји 41 општи не и гра да  АП 
Вој во ди ни у вред но сти од укуп но 3,4 
мили јар де дина ра. Про јек ти одо бре
ни на кон кур си ма Упра ве за капи тал на 
ула га ња Вој во ди не одно се се на обла
сти водо снаб де ва ња и зашти те вода, 
локал ног и реги о нал ног еко ном ског 
раз во ја, сао бра ћај не инфра струк ту
ре, енер гет ске ефи ка сно сти, кул ту ре, 

пред школ ског и основ ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња и у обла сти раз во ја спор
та.

Путем овог кон кур са за радо ве на 
дру гој фази изград ње новог објек
та Основ не шко ле „Јован Попо вић“ 
у Срем ској Митро ви ци издво је на су 
сред ства у виси ни од 200 мили о на 
дина ра. Уго вор о доде ље ним сред
стви ма уру чи ли су гра до на чел ни ку 
Вла ди ми ру Сана де ру покра јин ски пре
ми јер Игор Миро вић, као и дирек тор 
Упра ве за капи тал на ула га ња Недељ
ко Кова че вић у про сто ри ја ма Покра
јин ске вла де. По речи ма гра до на чел

ни ка Срем ске Митро ви це Вла ди ми ра 
Сана де ра, завр ше так изград ње шко ле 
оче ку је се до кра ја ове, евен ту ал но 
почет ка наред не годи не, а Град ће уче
ство ва ти са 50 мили о на дина ра.

За изград њу фекал не кана ли за ци
је у Бања луч кој ули ци у митро вач
ком насе љу Мала Босна обез бе ђе на 
су сред ства у изно су од 4,3 мили о на 
дина ра. Поче так радо ва се оче ку је у 
мају месе цу, након завр шет ка јав не 
набав ке за изво ђа ча, док укуп на дужи
на ули це у којој ће се ради ти кана ли за
ци ја изно си 250 мета ра.  

Т. С.

Са доде ле уго во ра
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ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА УГО СТИ ЛА ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈУ  ИЗ СЛО ВАЧ КЕ

Сарад ња два
сло вен ска наро да

У општи ни Ста ра Пазо
ва бора ви ла је деле
га ци ја из Сло вач ке 

и мини стар ка кул ту ре ове 
земље. Нај пре је у сре ду 
20. фебру а ра пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва, 
уго стио пот пред сед ни ка 
Жилин ског окру га и посла
ни ка у сло вач ком пар ла
мен ту Мила на Лау рен чи ка 
и пред сед ни ка Општи не 
Бела, Мату ша Крај чи ја.

Пот пред сед ник Жилин
ског окру га и посла ник у 
Народ ној скуп шти ни Репу
бли ке Сло вач ке Милан Лау
рен чик, изме ђу оста лог је 
пред ло жио  сарад њу у обла
сти ликов не умет но сти.

– Кон крет но сам пред
ло жио сарад њу у обла сти 
ликов не умет но сти, зато 
што има мо вели ки број 
гале ри ја где бисмо могли да 
орга ни зу је мо изло жбу сли ка 
или скулп ту ра, како би наши 
људи били бога ти ји за умет
ност која наста је упра во у 
Ста рој Пазо ви – рекао је 
Лау рен чик.

Пред сед ник Општи не 
Бела, Матуш Крај чи иста као 
је зна чај ова квих посе та.

– Основ сарад ње је јача
ње веза изме ђу два сло
вен ска наро да, раз ви ја мо 
при ја тељ ства и вео ма ми је 
дра го што може мо и за Ста
ру Пазо ву да каже мо да је 

ово место где се осе ћа мо 
као код куће – казао је Крај
чи.

На при је му код пред
сед ни ка Општи не Ђор ђа 
Ради но ви ћа, где су били и 
њего ви сарад ни ци, пред
став ни ци Месне зајед ни це 
Ста ра Пазо ва и одбор ни ци 
локал ног пар ла мен та, гости
ма из Сло вач ке је при ка зан 
филм о потен ци ја ли ма ста
ро па зо вач ке општи не, док 
су се дома ћи ни путем фил
ма упо зна ли са Жилин ским 
окру гом. 

Ста ра Пазо ва као мул ти
ет нич ка сре ди на, посве ће на 
је сарад њи са Сло вач ком, 
иста као је први човек ста ро

Наша сарад ња 
поче ла је пре 

три годи не,
а Жилински 

реги он
пред ста вља

зна ча јан
инду стриј ски, 

логи стич ки, 
тури стич ки
и кул тур ни

цен тар, што
омо гу ћа ва 

дубљу сарад њу 
на свим

пољи ма изме ђу
Сло ва ка који 

живе у Ста рој 
Пазо ви, и у
Сло вач кој,

рекао је
Ради но вић

Ђор ђе Ради но вић Љибу шка Лака тош Љуби ца Лаша ко ва
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па зо вач ке Општи не Ђор ђе 
Ради но вић.

– Циљ раз го во ра са 
гости ма из Сло вач ке био 
је про ши ре ње већ посто је
ће сарад ње изме ђу наше 
општи не и општи не Бела 
и про ши ре ње исте на цео 
Жилин ски реги он. Наша 
сарад ња поче ла је пре три 
годи не, а поме ну ти реги он је 
тре ћи по вели чи ни у Сло вач
кој, и пред ста вља зна ча јан 
инду стриј ски, логи стич ки, 
тури стич ки и кул тур ни цен
тар, што омо гу ћа ва дубљу 
сарад њу на свим пољи ма 
изме ђу Сло ва ка који живе у 
Ста рој Пазо ви, и у Сло вач
кој – рекао је Ради но вић.

Са седам општи на у Сло
вач кој, са који ма Ста ра 
Пазо ва сара ђу је, реа ли зо
ван је вели ки број кул тур
них и спорт ских актив но сти 
и обе стра не веру ју у њену 
даљу успе шност и про ду
бљи ва ње, закљу чак је рад
не посе те.

Дан касни је, 21. фебру
а ра Ста ру Пазо ву је посе
ти ла мини стар ка кул ту ре 
у Репу бли ци Сло вач кој 
Љуби ца Лаша ко ва, у окви
ру тро днев не рад не посе
те Срби ји, при ли ком које је 
посе ти ла и Кова чи цу и Нови 
Сад. У прат њи мини стар ке 
кул ту ре била је и амба са
дор ка Сло вач ке у Срби ји 
Даг мар Реп че ко ва. 

При јем је нај пре орга ни зо
ван у Сло вач ком кул тур но – 
умет нич ком дру штву „Херој 
Јан ко Чме лик” у Ста рој 
Пазо ви, где ју је доче ка ла 
пред сед ни ца овог дру штва, 
и од недав но прва жена 
Наци о нал ног саве та сло
вач ке наци о нал не мањи не 
Љибу шка Лака тош, која је и 
ини ци ра ла посе ту, зајед но 
са пред став ни ци ма локал
не само у пра ве, кул тур ног 
живо та ове сре ди не и сло

вач ких инсти ту ци ја у општи
ни.

Дома ћи ни су је упо зна
ли са исто ри јом и кул тур
ним потен ци ја ли ма, али и 
са сужи во том два народ на 
у овој сре ди ни, након чега 
је при су ство ва ла про би нај
мла ђих чла но ва СКУДа 
„Херој Јан ко Чме лик” и посе
ти ла про сто ри је овог кул тур
ног зда ња. Лаша ко ва је овом 
при ли ком изра зи ла задо
вољ ство.

– За ова два дана мог 
борав ка уви де ла сам да 
насле ђе наших пре да ка, који 
су се наста ни ли на ове про
сто ре пре 250 годи на, живи и 
данас. Често имам ути сак да 
ни ми у Сло вач кој не негу је
мо тра ди ци ју, песме, везо ве 
и позо ри ште у таквом обли
ку, као што је то слу чај овде 
– закљу чи ла је мини стар ка. 

Љибу шка Лака тош је посе
ту оце ни ла вео ма успе шном.

– Са мини стар ком кул ту
ре је дого во ре на сарад ња 
на пољу позо ри шне умет но
сти, тако да ће у наред ном 
пери о ду наше позо ри шне 
пред ста ве госто ва ти у Сло
вач кој, а неће зао ста ти ни 
чла но ви фол клор них гру па 
нашег дру штва, који ће се 
пред ста ви ти нашем наро ду 
у Сло вач кој, рекла је Лака
то ше ва.

Циљ тро днев не посе те 
мини стар ке кул ту ре Репу
бли ке Сло вач ке је про ши ре
ње сарад ње у обла сти кул
ту ре и подр шка Репу бли ке 
Сло вач ке очу ва њу кул ту ре 
Сло ва ка који живе у Срби
ји, те је у том прав цу и дого
во ре на кон крет на раз ме на 
кул тур них про гра ма. Сарад
ња са Сло вач ком је вео ма 
зна чај на за ста ро па зо вач
ку општи ну, али и на нивоу 
две ју држа ва, сло жи ли су се 
уче сни ци раз го во ра.

З. К.

Матуш Крај чи Милан Лау рен чик

Пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић уру
чио је уго во ре пред став ни
ци ма 41 локал не само у пра
ве, вред не 4,1 мили јар ду 
дина ра, за реа ли за ци ју 56 
про је ка та на тери то ри ји АП 
Вој во ди не у обла сти ма 
водо снаб де ва ња и зашти те 
вода, локал ног и реги о нал
ног еко ном ског раз во ја, 
сао бра ћај не инфра струк ту
ре, енер гет ске ефи ка сно
сти, кул ту ре, пред школ ског 
и основ ног обра зо ва ња и 
вас пи та ња и у обла сти раз

во ја спо р та. У окви ру Јав
ног кон кур са за финан си ра
ње и суфи нан си ра ње про
је ка та у обла сти раз во ја 
спо р та, Општи ни Ста ра 
Пазо ва доде ље но је око сто 
мили о на дина ра за дру гу 
ета пу изград ње спорт ске 
хале у Ста рим Банов ци ма. 
Од укуп ног изно са сред ста
ва, Покра јин ска вла да је 
пре ко Упра ве за капи тал на 
ула га ња АП Вој во ди не 
обез бе ди ла 3,4 мили јар де 
дина ра.

С. С.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Изград ња
спорт ске хале

Пре да ва ње на тему где 
гре ши мо у про из вод њи 
биља, сетва куку ру за и 
пред се тве на при пре ма 
земљи шта, инте грал на 
зашти та биља и про ме на 
роко ва и усло ва за суб вен
ци о ни са ње тов них грла, и 
про ме не у Пра вил ни ку који 
се одно си на реги стра ци ју и 
обно ву реги стра ци је пољо
при вред них газдин ста ва, 
одр жа ло се у Вој ки и Ста рој 
Пазо ви у орга ни за ци ји 
Пољо при вред не струч не 
слу жбе у Срем ској Митро
ви ци. Куку руз је током про
шле годи не био засе јан на 
нешто више од 40 посто од 
укуп них повр ши на пољо
при вред ног земљи шта у 
ста ро па зо вач кој општи ни. 
Сетва куку ру за и пред се
тве на при пре ма земљи шта, 

била је јед на од тема пре
да ва ња орга ни зо ва ног за 
пољо при вред ни ке у Вој ки и 
Ста рој Пазо ви. На пре да ва
њу је било речи и о томе 
где пао ри нај ви ше гре ше и 
како гре шке да избег ну. 
Било је речи и о ИПА РД 
про гра му, у окви ру којег је 
током про шле годи не 
65годи шња Ста ро па зов
чан ка успе ла да доби је суб
вец ни ју за набав ку трак то
ра. За раз ли ку од 2017. 
годи не када је суша десет
ко ва ла при но се соје и куку
ру за на тери то ри ји општи
не, про шле годи не оства ре
ни су рекорд ни при но си 
када се гово ри о овим кул
ту ра ма, па је тако про из ве
де но пре ко 152 хиља де 
кило гра ма мер кан тил ног 
куку ру за. И. П.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Припреме за сетву
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На јав ну пре зен та ци ју изла же се Урба ни стич ки про је кат  
са урба ни стич ко – архи тек тон ском раз ра дом лока ци је за 
изград њу  послов ног објек та (про дав ни ца метал не робе) у 
Сала шу Ноћај ском на ката стар ским пар це ла ма бр. 206, 
207/1, 207/3 и 207/4 к.о. Слаш Ноћај ски Град Срем ска 
Митро ви ца. Под но си лац зах те ва за потвр ђи ва ње Урба ни
стич ког про јек та је METAL KO S&M, Дру штво за про мет и 
услу ге из Дубља.

2.Пози ва ју се сва заин те ре со ва на прав на ифи зич ка лица 
да извр ше увид у Урба ни стич ки  про је кат, као и да у току 
тра ја ња јав не пре зен та ци је доста ве сво је при мед беи суге
сти је у писа ном обли ку  Град ској упра ви за урба ни зам,  
про стор но пла ни ра ње  и  изград њу  обје ка та  у  Срем ској  
Митро ви ци,  ули ца  Све тог   Дими три ја број 13.

3. Лице овла шће но од стра не Град ске упра ве за урба ни
зам, про стор но пла ни ра ње и изград њу обје ка та за дава ње 

оба ве ште ња о садр жа ју јав не пре зен та ци је је дипл. инж. 
арх. Вла ди сла ва Нова ко вић.

4. Јав на пре зен та ци ја Урба ни стич ког про јек та ће бити 
одр жа на од 27.02.2019. до 06.03.2019. годи не сва ког рад
ног дана у вре ме ну од 7,00 до 14,00 часо ва. Место одр жа
ва ња јав не пре зен та ци је је у холу нове згра де град ске куће 
Гра да Срем ска Мито ви ца, ули ца Све тог Дими три ја број 13.

5. Јав на пре зен та ци ја Урба ни стич ког про јек та ће се одр
жа ти у тра ја њу од седам дана и то од  27.02.2019. до 
06.03.2019. годи не 

6. Про стор обу хва ћен Урба ни стич ким про јек том чине 
пар це ле бр. 206, 207/1, 207/3 и 207/4 к.о. Слаш Ноћај ски  у 
Сала шу Ноћај ском у окви ру гра ђе вин ског под руч ја насе
ље ног места Салаш Ноћај ски.

НАЧЕЛ НИК,
 Весна Вуја но вић,  дипл. прав ник,

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АУТО НОМ НА ПОКРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА
ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УРБА НИ ЗАМ
ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА
Број: 350-58/2019-VI
Дана: 27.02.2019. год.
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Град ска упра ва за урба ни зам, про стор но пла ни ра ње и изград њу обје ка та Гра да Срем ска Митро ви ца у скла ду са 
чла ном 63. став 2. Зако на о пла ни ра њу и изград њи (“Слу жбе ни гла сник РС”, број: 72/2009 и 81/2009 – исправ ка, 
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012,42/2013УС, 50/2013УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018),

ОГЛА ШАВА
ЈАВ НИ  ПОЗИВ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УРБА НИ СТИЧ КОГ  ПРО ЈЕК ТА

са урба ни стич ко – архи тек тон ском раз ра дом лока ци је за изград њу  послов ног објек та
(про дав ни ца метал не робе) у Сала шу Ноћај ском на ката стар ским пар це ла ма бр. 206, 20771, 207/3 и 207/4 к.о. 

Слаш Ноћај ски, Град Срем ска Митро ви ца

ПЛА КЕ ТА СВЕ ТЛОСТ

Нај бо љи у кул ту ри

Наслов нај бо љег колек ти ва у кул ту ри 
Општи не Ста ра Пазо ва за 2018. годи ну 
поне ло је КУД „Бран ко Ради че вић“ Ста ра 
Пазо ва, док су Сте фан Стан ко вић, инстру
мен та ли ста ОКУДа „Све ти Сава“ из Нове 
Пазо ве и Рудолф Цети нић, вајар УЛУ Лео
нардо, Нови Банов ци, нај бо љи поје дин ци. 
Пла ке ту Све тлост за вели ки јуби леј, 65 
годи на од осни ва ња и него ва ње ама те ри
зма, доби ло је КУД Мла дост из Нове Пазо
ве, док је спе ци јал но при зна ње за дуго го ди
шњи пре дан ама тер ски рад при мио Вла ди
мир Бако, из тех нич ке сек ци је СКУД „Херој 
Јан ко Чме лик“. За уче шће на репу блич ким 
смо тра ма уру че не су чети ри злат не пла ке
те и то реци та то ру Андре ју Симен ди ћу, две 
КУД–у „Бран ко Ради че вић“ из Ста ре Пазо
ве и КУД–у „Мла дост“ из Нове Пазо ве. На 
доде ли нај пре сти жни јег при зна ња у кул ту
ри, које доде љу ју Општи на Ста ра Пазо ва и 
Савез ама те ра, уру че но је још 17 сре бр них 
за осво је на при зна ња и 28 брон за них Пла
ке та и дипло ма за пла сман на покра јин ске 
смо тре и фести ва ле. Све ча ност је одр жа на 

16. фебру а ра у позо ри шној сали, уз при го
дан про грам који су при пре ми ли кул тур ни 
после ни ци ове сре ди не. З. К.

ЛОКАЛ НА САМО У ПРА ВА

Поре з на имо ви ну
Вла сни ци гра ђе вин ског земљи шта на 

коме нема објек та више не пла ћа ју порез 
као да има ју плац за град њу. То је глав на 
изме на Зако на о поре зи ма на имо ви ну, која 
је сту пи ла на сна гу 15. децем бра про шле 
годи не, а са при ме ном поче ла првог дана 
2019. годи не. Од 1. јану а ра ове годи не 
земљи ште на коме нема град ње, а које се 
кори сти искљу чи во за гаје ње биља ка или 
шума, локал на само у пра ва опо ре зу је по 

мини мал ним сто па ма. У Ста рој Пазо ви, 
такве повр ши не земљи шта већ су у бази 
пода та ка, а уко ли ко неко од гра ђа на није 
под нео при ја ву то може учи ни ти у сва ком 
тре нут ку на шал те ру број  седам, у шал тер 
сали општин ске упра ве од 7:30 до 15 часо
ва. Цена ква драт ног метра пољо при вред ног 
земљи шта, које се нала зи у гра ђе вин ској 
дру гој зони сада изно си 98 дина ра, одно сно 
86 дина ра у тре ћој зони, док је пре сту па ња 

на сна гу ове изме не, исто земљи ште било 
опо ре зи ва но по цени од 180 дина ра. Дру га 
важна изме на зако на о поре зи ма одно си се 
на објек те који се гра де пре ко 500 м2 . Уко
ли ко је од Оде ље ња за урба ни зам и гра ђе
ње доби јен про ду же так рока град ње, гра ни
ца се поме ра на мак си мал них седам годи
на. После тог пери о да обје кат ула зи у 
посту пак опо ре зи ва ња, без обзи ра на то 
што није у пот пу но сти изгра ђен. И. П.

АУТО БУ СКИ ПРЕ ВОЗ

Лицен ца за услу ге

Четр де сет пет про фе си о нал них воза ча 
сва ко га дана пали 59 ауто бу са који су на 
рас по ла га њу Рад ној једи ни ци Сао бра ћај ног 
пред у зе ћа ЛастаСрем, заду же ној за ауто
бу ске ста ни це у Ста рој Пазо ви и Инђи ји. 
Кон тро ла тех нич ке исправ но сти ауто бу са 
врши се сва ко днев но, исти чу над ле жни, и 
дода ју да се ком плет ни тех нич ки пре гле ди 
оба вља ју на сва ких шест месе ци. Са ауто
бу ских ста ни ца у Ста рој Пазо ви и Инђи ји 
днев но се реа ли зу је 233 пола ска. Под се ти
мо, током про шле годи не обе ста ни це доби
ле су лицен це за пру жа ње ста нич них услу
га. С. С.
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ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ СА ПОКРА ЈИН СКОМ ВЛА ДОМ

За две улице 50 мили о на дина ра

Игор Миро вић, пред сед ник Покра
јин ске вла де, уру чио је 18. фебру
а ра уго во ре пред став ни ци ма 41 

локал не само у пра ве вред не 4,1 мили
јар ду дина ра. 

Ова сред ства су опре де ље на за реа
ли за ци ју 56 про је ка та на тери то ри ји 
АП Вој во ди не у обла сти ма: водо снаб
де ва ња и зашти те вода, локал ног и 
реги о нал ног еко ном ског раз во ја, сао
бра ћај не инфра струк ту ре, eнергет ске 
ефи ка сно сти, кул ту ре, пред школ ског и 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и у 
обла сти раз во ја спор та.

Покра јин ска вла да, пре ко Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не обез
бе ди ла је од поме ну тог укуп ног изно са 
3,4 мили јар де дина ра.

Миро вић је иста као да се и у овој 
годи ни наста вља реа ли за ци ја нај ва
жни јих инфра струк тур них про је ка та. 
Ради ће се на уре ђе њу сао бра ћај ни ца, 
постро је ња за пре чи шћа ва ње пија
ће и отпад не воде, инду стриј ске зоне, 
врти ћа, али и обје ка та спорт ске инфра
струк ту ре, уз напо ме ну да је циљ да 

сва ка локал на само у пра ва у Вој во ди ни 
има спорт ски обје кат. 

Игор Миро вић је додао да се овим 
про јек ти ма покре ће нови вели ки инве
сти ци о ни циклус у Покра ји ни.

Међу про јек ти ма који ће се финан си
ра ти нала зе се и они из Руме, а уго во ре 
је пот пи сао Сла ђан Ман чић, пред сед
ник Општи не.

Наи ме, са 50 мили о на дина ра Покра
јин ска вла да ће пре ко Упра ве за капи
тал на ула га ња, финан си ра ти радо ве 
на рекон струк ци ји две ули це у гра ду, 

Ули ци Мило ша Црњан ског и Срем ској 
ули ци.

Радо ви ма ће бити обу хва ће на ком
плет на рекон струк ци ја ових ули ца, што 
под ра зу ме ва изград њу сао бра ћај ни ца, 
уре ђе ње тро то а ра, изград њу кана ли
за ци о не мре же и поста вља ње јав не 
расве те. 

Пред сед ник Сла ђан Ман чић исти че 
да је укуп на вред ност ових радо ва 67 
мили о на дина ра, а оста так сред ста ва 
обез бе ђен је у општин ском буџе ту.

С. Џ.

Сла ђан Ман чић са уго во ром

Покра јин ска вла да ће 
пре ко Упра ве за капи тал-
на ула га ња финан си ра ти 
радо ве на рекон струк ци-
ји две ули це у гра ду, Ули-
ци Мило ша Црњан ског и 
Срем ској ули ци

СЕД НИ ЦА СО РУМА

Кра так днев ни ред

Сед ни ца СО Рума, 21. по реду, одр
жа на 22. фебру а ра сва ка ко је по 
тра ја њу нај кра ћа у послед њих 

неколико годи на, буду ћи да је тра ја ла 
само 25 мину та. Раз лог за то је кра так 
днев ни ред, јер  су се рум ски одбор ни ци 
изја шња ва ли о све га шест тача ка и све 
су усво је не без при мед би и рас пра ве.

Тако су одбор ни ци доне ли одлу ке 
о анга жо ва њу екс тер ног реви зо ра за 
реви зи ју завр шног рачу на општин ског 
буџе та за про те клу годи ну, као и стра
те ги ју упра вља ња ризи ци ма за пери од 
до 2021. годи не.

Усво је на је и одлу ка о доно ше њу 
пла на детаљ не регу ла ци је за Источ ну 
рад ну зону 2, у Руми, коју је сачи нио 
ЈУП План Рума.

На овој сед ни ци одбор ни ци су доне ли 
одлу ку о накна да ма за кори шће ње јав
них повр ши на, као и изме не и допу не 
одлу ке о локал ним кому нал ним так са
ма. Раз лог за то је, како је иста као Сте
ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума, 
ускла ђи ва ње са новом закон ском регу
ла ти вом, а није дан износ накна де није 
пове ћан, па су изно си оста ли на нивоу 
утвр ђе ном још 2013. годи не.

Одбор ни ци СО Рума су због исте ка 
ман да та дирек то ра у неко ли ко јав них 
пред у зе ћа, прво раз ре ши ли, потом 
име но ва ли врши о це дужно сти за пери
од од шест месе ци, а реч је о истим 
дирек то ри ма.

Вла ди сла ва Ста ме но вић, дипло ми
ра на прав ни ца је име но ва на за в. д.  

дирек тор ку  ЈКП Пар кинг и инфра струк
ту ра, Рада Мара вић, дипло ми ра ни еко
но ми ста је име но ван за в. д.  дирек то
ра ЈП Гас – Рума, Мил ка Павло вић, 
дипло ми ра ни архи тек та пеј за жне архи
тек ту ре је в. д.  дирек тор ка ЈУП План, 
Добри ца Маку ље вић, дипло ми ра ни 
еко но ми ста је в. д. дирек тор у Спорт
ском цен тру Рума.

Сход но дого во ру у Саве зу за Срби
ју, одбор ни ци стра на ка и покре та који 
чине овај савез у Руми, нису при су
ство ва ли овој скуп штин ској сед ни ци. 

То су одбор ни ци Демо крат ске стран
ке, као и два само стал на одбор ни ка, 
који су рани је били чла но ви Покре та 
Достајебило.

С. Џ.

• Одбор ни ци СО Рума су због исте ка ман да та дирек то ра у неко ли ко јав них пред у зе-
ћа, прво раз ре ши ли, а потом име но ва ли врши о це дужно сти за пери од од шест месе ци

• Доне та је одлу ка о анга жо ва њу екс тер ног реви зо ра за реви зи ју завр шног рачу на 
општин ског буџе та за про те клу годи ну
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У пор ти рум ског Хра ма Сила ска Све
тог духа на апо сто ле, у току су радо
ви на поста вља њу бакар ног кро ва 

на Спо менчесми. 
Ова чесма је посве ће на Све том Сте фа

ну Дечан ском и сагра ђе на је про шле годи
не, у знак сећа ња на сто го ди шњи цу одр
жа ва ња Вели ког народ ног збо ра у Руми, 
где је доне та одлу ка о при са је ди ње њу 
Сре ма Кра ље ви ни Срби ји. Зва нич но је 
спо менчесма осве ће на 24. новем бра 
про шле годи не, када је обе ле жен и јуби
леј при са је ди ње ња, али и сла ва гра да, 
Све ти Сте фан Дечан ски.

 – Тада није било усло ва да се завр ши 
кров, а потом нам на руку нису ишле ни 
вре мен ске при ли ке, тако да су 20. фебру
а ра запо че ли радо ви. У овој годи ни наста
вља ју се и радо ви на ком плет ној рекон
струк ци ји Хра ма. Циљ нам је да завр ши мо 
осли ка ва ње уну тра шњо сти цркве и када 
се то завр ши,  вра ћа мо све што је било 
у њој, сто ли це, тро но ве, пев ни це…Све  се 
упо ре до реста у ри ра, иде пола ко, јер су 

то дели кат ни посло ви – гово ри за наше 
нови не, јереј Душан Више кру на, ста ре
ши на Хра ма.  

У пор ти Хра ма изгра ди ће се и обје кат, 
где ће бити пали о ни це све ћа, како се све
ће више не би пали ле уну тар цркве, упра
во због фре са ка, а потом кре ћу радо ви 
на фаса ди, чиме се ови обим ни радо ви 
завр ша ва ју.

Има мно го посла и радо ви су ску пи, зато 
се и жури. Обно ва иде сво јим током, како 
би се  цркви вра тио пре ђа шњи изглед, јер 
је она под зашти том Заво да за зашти ту 
спо ме ни ке кул ту ре.

– Ста ти ка Хра ма, што је било јако бит
но, ком плет но је завр ше на. Зидо ви су 
мно го попу ца ли, то нам је оду зе ло пуно 
вре ме на и мате ри јал них сред ста ва, а 
сада је све сани ра но. У зидо ве је, на при
мер, уба че но пре ко 1.000 мета ра арма
ту ре и они су нам били нај ве ћи про блем. 
Ова ко обим ни радо ви су први после сто и 
више годи на, и зато и има мо вели ку одго
вор ност да Хра му вра ти мо изглед који је 

имао. У прет ход не две годи не, од општи
не смо доби ли 14 мили о на дина ра  што 
су вели ка сред ства, а до сада је утро ше но 
око 40 мили о на дина ра.  Сва раз ли ка је 
покри ве на дона ци ја ма гра ђа на, вер ни ка, 
као и из редов них сред ста ва цркве. Заи
ста дугу је мо захвал ност локал ној само у
пра ви, али и вер ном наро ду, који је пре
по знао наш труд да обно ви мо овај Храм. 
Без њих не бисмо ни пола овог ура ди ли 
– иста као је Више кру на.

Храм Сила ска Све тог духа на апо сто
ле је у пот пу но сти завр шен 1851. годи не, 
а у пери о ду 1904  1905. годи не је обно
вљен ком плет но, када је добио дана шњи 
изглед. 

Тада  је позна та рум ска поро ди ца Мак
си мо вић, кти тор ским при ло зи ма обно
ви ла овај Храм. Ура ђе на је и крип та и 
ико но стас, нај вред ни ји део Хра ма, којег 
је осли као Урош Пре дић. Од тада није 
било озбиљ ни јих радо ва на обно ви, сем 
мањих, а послед њи су били деве де се тих 
годи на про шлог века.  С. Џ.

РАДО ВИ  У ПОР ТИ ХРА МА СИЛА СКА СВЕ ТОГ ДУХА НА АПО СТО ЛЕ 

Вра ћа се ста ри сјај Грч кој цркви

Јереј Душан Више кру на испред Спо мен-чесме

СЕД НИ ЦА СОЦИ ЈАЛ НО – ЕКО НОМ СКОГ САВЕ ТА

Локал не кому нал не так се остале исте
Чла но ви Соци јал но – еко ном ског 

саве та, на сед ни ци одр жа ној 18. 
фебру а ра,  су дали сагла сност на 

пред лог одлу ке о накна да ма за кори шће
ње јав не повр ши не, на изме не и допу не 
одлу ке о локал ним кому нал ним так са ма 
и Локал ни акци о ни план за запо шља ва
ње, у рум ској општи ни за теку ћу годи ну.

Одлу ка о накна да ма за кори шће ње 
јав не повр ши не се првен стве но доно си 
да би се ускла ди ла са новим закон ским 
про пи си ма, а виси на накна да није пове
ћа ва на од 2013. годи не. 

Јеле на Бркљач, шефи ца Оде ље ња 
за урба ни зам и гра ђе ње је обја сни ла 
да су изно си дале ко испод про пи са них 

зако ном, па је тако за кори шће ње јав не 
повр ши не по осно ву зау зе ћа гра ђе вин
ским мате ри ја лом мак си ма лан износ 180 
дина ра, док по локал ној одлу ци, накна да 
изно си 10 дина ра по ква драт ном метру. 

Тако ђе, по осно ву кори шће ња про
сто ра на јав ној повр ши ни у послов не и 
дру ге свр хе зако но да вац је мак си мал но 
пред ви део 122 дина ра, док је у рум ској 
општи ни за прву зону накна да 12 дина ра 
по ква драт ном метру. 

Пове ћа ња нема ни код одлу ке о локал
ним кому нал ним так са ма.

На овој сед ни ци о ЛАПу за запо шља
ва ње, гово ри ла је шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и пољо при вре ду 

Биља на Дамља но вић. 
Она је инфор ми са ла да је локал на 

само у пра ва за теку ћу годи ну опре де ли
ла 15 мили о на дина ра за финан си ра
ње струч не прак се и јав них радо ва и то 
струч не прак се са 10 мили о на, а јав не 
радо ве са пет мили о на дина ра.

На сед ни ци Соци јал но  еко ном ског 
саве та је било речи и о акту ел ној при
вред ној ситу а ци ји у рум ској општи ни, а 
пред се да ва ју ћи Дра го Тешић је позвао 
ком па ни је које овде раде, да узму веће 
уче шће у соци јал ном дија ло гу, буду ћи да 
је то у инте ре су како рад ни ка и локал не 
само у пра ве, тако и самих посло да ва ца.
 С. Џ.
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Награ да за јав ност у раду

У окви ру про јек та Уна пре ђе ње 
доброг упра вља ња на локал
ном нивоу, у Бео гра ду су 21. 

фебру а ра доде ље не награ де, дају 
их Мини стар ство држав не упра ве и 
локал не само у пра ве и Стал на кон
фе рен ци ја гра до ва и општи на,  и то у  
чети ри кате го ри је: ефи ка сност и дело
твор ност, тран спа рент ност и јав ност у 
раду, одго вор ност и вла да ви на пра ва 
и рав но прав ност и одсу ство дис кри ми
на ци је. 

Одлу ку о награ да ма је доне ла 
Kомисија за избор нај бо ље прак се 
у обла сти при ме не прин ци па добре 
упра ве на локал ном нивоу, и то за оне 
који су нај ви ше допри не ли раз во ју и 
при ме ни прин ци па добре упра ве на 
сво јој тери то ри ји.

У кате го ри ји Тран спа рент но сти и 
уче шћа јав но сти у раду локал не само
у пра ве, прву награ ду је међу 12 гра до
ва и општи на, осво ји ла рум ска општи
на, а награ ду је при мио пред сед ник, 
Сла ђан Ман чић. Посеб на при зна ња 
у истој кате го ри ји при па ла су гра ду 
Пиро ту, и општи на ма Вели ко Гра ди
ште и Нова Варош.

Бран ко Ружић, мини стар држав не 
упра ве и локал не само у пра ве, изја вио 
је на доде ли награ да да је добро упра
вља ње кључ но за сти ца ње пове ре ња 
гра ђа на. Он је под се тио да је про шле 
годи не усво јен Закон о локал ној само
у пра ви, којим је гра до ви ма и општи на
ма про пи са на оба ве за да кон сул ту ју 
гра ђа не око инве сти ци о ног дела буџе

та, одно сно да их пита ју где и шта гра
ди ти.

– Рума је ово при ме ни ла на вео ма 
све о бу хва тан начин, од сагле да ва ња 
потре ба до гла са ња о инве сти ци ја ма, 
и дока за ла да прин цип тран спа рент но
сти и уче шћа јав но сти у раду локал не 
само у пра ве у Срби ји, сле ди мо и да га 
се све више држи мо – рекао је Ружић, 
о награ ди коју је Рума доби ла у овој 
кате го ри ји.

Пред сед ник Општи не Сла ђан Ман
чић је иста као да је рум ска општи на 
дока за ла да је прин цип тран спа рент
но сти и уче шћа јав но сти у раду оно, 
о чему локал на само у пра ва води све 
више рачу на.

 – Ова награ да нам мно го зна чи, јер 
смо пока за ли да оно што ми ради мо, 
по пита њу тран спа рент но сти, и укљу
че ња јав но сти у рад локал не само у
пра ве при кре и ра њу и избо ру одре ђе
них про је ка та који се финан си ра ју из 
локал ног буџе та, има сми сла. Потвр
ди ли смо, да смо по том пита њу лиде
ри у Срби ји, јер такву прак су при ме њу
је мо већ чети ри годи не. Сва ке годи не 
се све више заин те ре со ва них гра ђа на 
укљу чу је у тај про цес – иста као је Ман
чић. 

Овај про је кат део је ширег про гра
ма  Подр шка Вла де Швај цар ске раз
во ју општи на кроз уна пре ђе ње доброг 
упра вља ња и соци јал не укљу че но сти 
Swiss Pro, којег реа ли зу је Kанцеларија 
УН за про јект не услу ге.

С. Џ.

Ова награ да нам
мно го зна чи, јер смо 

пока за ли да оно
што ми ради мо,

по пита њу
тран спа рент но сти, и 
укљу че ња јав но сти у 

рад локал не само у пра ве 
при кре и ра њу и

избо ру одре ђе них
про је ка та који се
финан си ра ју из

локал ног буџе та, има 
сми сла. Потвр ди ли смо, 

да смо по том пита њу 
лиде ри у Срби ји,
јер такву прак су

при ме њу је мо већ
чети ри годи не.

Сва ке годи не се све 
више заин те ре со ва них 

гра ђа на укљу чу је
у тај про цес, иста као

је Слађан Ман чић

Сла ђан Ман чић са награђенима
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ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА У ЗАГРЕ БУ

Дан држав но сти у Амба са ди Срби је

Општи на Инђи ја добро сара ђу је са 
Амба са дом Срби је у Загре бу, што 
је усло ви ло да и ове годи не, деле

га ци ја локал не само у пра ве при су ству је у 
Загре бу, све ча но сти обе ле жа ва ња Дана 
држав но сти Репу бли ке Срби је и Дана 
Вој ске Срби је.

Све ча но сти је при су ство ва ло пре
ко 250 зва ни ца, из Вла де Репу бли ке 
Хрват ске, дипло мат ског кора, вој ни ата
шеи, при вред ни субјек ти, гра до на чел ник 
Загре ба, пред став ни ци срп ских поли тич

ких стра на ка и невла ди них орга ни за ци ја 
у Хрват ској, све штен ство Срп ске пра во
слав не цркве и Римо ка то лич ке цркве.

Инђиј ску деле га ци ју пред во дио је 
пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак, који 
је имао низ била те рал них саста на ка са 
дипло мат ским, поли тич ким и при вред
ним субјек ти ма. Посе та је иско ри шће на 
и за раз ме њи ва ње иску ста ва, са општи
на ма где се на челу нала зе при пад ни
ци срп ског наро да. Осим раз го во ра о 
међу соб ној сарад њи, деле га ци ја Општи

не Инђи ја је, у сарад њи са Амба са дом 
Срби је, сво јим дола ском усре ћи ла 25 
мали ша на основ но школ ског узра ста, 
поде лив ши им таблетрачу на ре. 

Тако ђе, орга ни зо ван је и сусрет са игу
ма ном Себа сти ја ном, у јед ном од нај ста
ри јих срп ских све ти ња, мана сти ру Крки. 
Про шле годи не Општи на Инђи ја је, у 
сарад њи са Амба са дом Срби је у Загре
бу, уру чи ла вред ну дона ци ју за пола зни
ке Бого сло ви је у мана сти ру Крка.

М. Ђ.

Деле га ци ја Општи не Инђи ја у Загре бу

АКТУ ЕЛ НО ИЗ ЈКП КОМУ НА ЛАЦ

Про лећ но уми ва његра да
Еки пе Зеле ни ла, из инђиј ског Јав

ног кому нал ног пред у зе ћа Кому на
лац, анга жо ва не су на посло ви ма 

про лећ ног чишће ња гра да. На тере ну 
се нала зе рад ни ци који укла ња ју пре
о ста лу ризлу на путе ви ма, и како кажу 
над ле жни, у пла ну је да се у наред ним 
годи на ма тај посао олак ша набав ком 

аде кват не меха ни за ци је. 
– У пла ну је набав ка ками о на који ће 

усисавати ризлу са коло во за – каже 
дирек тор Кому нал ца Душан Лема ић, 
и дода је да је у пита њу вео ма оби ман 
посао за који је потреб но и по неко ли ко 
дана рада на тере ну.

Рад ни ци Зеле ни ла анга жо ва ни су и на 

оре зи ва њу гра на у ули ца ма Ново сад ска 
и Кра ља Петра, а тај посао биће оба
вљен и у ули ца ма Душа на Јер ко ви ћа и 
у тре ћем делу Ули це Вој во де Сте пе, у 
Инђи ји.

– Пла ни ра мо да заса ди мо и један 
број нових сад ни ца. У пита њу су јасен 
и багрем, а у сарад њи са месним зајед
ни ца ма извр ши ће мо сад њу у Бешки и 
Крче ди ну. Када је реч о Крче ди ну, у пла
ну је сад ња на поте зу око фуд бал ског 
ста ди о на, где има мо један леп про стор 
за тере та ну на отво ре ном. Жели мо да 
улеп ша мо тај про стор, а биће поса ђе но 
30 сад ни ца багре ма – каже Лема ић.

Као што је и рани је наја вље но, током 
про ле ћа усле ди ће и сре ђи ва ње пар ков
ских повр ши на у Инђи ји.

– Први у низу биће Парк „Кра љи це 
Мари је“ код ста ди о на, а затим ће усле
ди ти и сре ђи ва ње пла та на у Срем ској 
ули ци – обја шња ва дирек тор. 

– Ове годи не ћемо по први пут бити 
у при ли ци да попра ви мо ста ње нашег 
расад ни ка и обо га ти мо га новим сад ни
ца ма. Тако ћемо моћи одмах да реа гу је
мо, и поса ди мо сад ни це на места где је 
то нео п ход но, додао је Лема ић. М. Ђ.

Про лећ но чишће ње гра да
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Уско ро почи ње реа ли за ци ја исто
риј ског про јек та за општи ну 
Инђи ја. Како је потвр дио пред

сед ник општи не Вла ди мир Гак на 
послед њем састан ку Систе ма 48, у 
петак 22. фебру а ра испу ње ни су сви 
нео п ход ни усло ви за асфал ти ра ње 
свих неас фал ти ра них ули ца на тери
то ри ји те општи не. Радо ви ће кре ну
ти из Ули це Бран ка Ћопи ћа у Инђи ји, 
наја вио је пред сед ник.

– Наши сугра ђа ни који живе у овој 
ули ци, али и окол ним ули ца ма нај ду
же чека ју овај дан, веру јем да ће бити 
задо вољ ни и да ће конач но доби ти 

усло ве за живот у 21. веку – рекао 
је Гак и додао да је било нео п ход но 
доста вре ме на како би при ба ви ли сву 
доку мен та ци ју и гра ђе вин ске дозво ле.

– Број не инсти ту ци је су биле укљу
че не у овај вели ки посао, од Урба ни
зма па до Ката стра, али после свих 
поте шко ћа може мо са задо вољ ством 
рећи да про је кат кре ће. Радо ви неће 
пре ста ти док не асфал ти ра мо сва ку 
ули цу која тре ба да доби је асфалт. 
Уко ли ко буде мо има ли добре вре мен
ске усло ве, оче ку је мо да ћемо за два 
месе ца завр ши ти ком пле тан посао 
– каже пред сед ник и дода је да је про

јек том обу хва ће но пре ко 70 ули ца на 
тери то ри ји те општи не.

Упо ре до са радо ви ма на асфал
ти ра њу, биће ура ђе на и недо ста ју ћа 
кому нал на инфра струк ту ра у оним 
ули ца ма где је то потреб но, а инђиј
ски Водо вод, ура дио је ана ли зу која је 
при ка за на пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве. Како је рекао дирек тор 
тог пред у зе ћа, Дра го љуб Три фу но вић, 
у неким ули ца ма, водо вод на и кана
ли за ци о на мре жа мора ће да се ради 
испод пута,  само зато што не посто је 
дру ге опци је.

М. Ђ.

ПРИ ЗНА ЊЕ ОПШТИ НИ ИНЂИ ЈА И АГЕН ЦИ ЈИ ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Примери добре праксе
На кон кур су Мини стар

ства држав не упра
ве и локал не само у

пра ве Општи на Инђи ја је 
у обла сти Ефикасности и
делотворности, доби ла 
посеб но при зна ње за успо
ста вља ње и рад Аген ци је 
за рурал ни раз вој за област 
за кому ни ка ци ју и пру жа ње 
струч не и тех нич ке помо ћи 
пољо при вред ни ци ма, фор
ми ра ње базе пољо при вред
ни ка и оба ве шта ва ње путем 
СМС пору ка.

Општи на Инђи ја је уче
ство ва ла на кон кур су у 
окви ру првог Наци о нал
ног годи шњег так ми че ња 
за избор нај бо ље прак се у 
при ме ни прин ци па добре 
упра ве на локал ном нивоу, 
спро ве де ном за 2018. годи
ну. Ода бра не су локал не 
само у пра ве које доби ја ју 
прву награ ду или посеб но 
при зна ње у чети ри обла сти 

у који ма се так ми че ње спро
во ди ло.

При зна ње пред став ни
ци ма Општи не Инђи ја и 
Аген ци је за рурал ни раз вој 

уру че но је у четвр так, 21. 
фебру а ра на све ча ном ску
пу у Бео гра ду.

– Ово при зна ње је вео ма 
зна чај но за нашу Аген ци ју, 

али и за Општи ну Инђи ја и 
дошло је као један импулс 
који нам даје још више сна
ге и стр пље ња, како би и 
даље добро сара ђи ва ли 
са нашим пољо при вред ни
ци ма, због којих Аген ци ја 
и посто ји – рекла је Ива на 
Пејо вић Шеврт, дирек то ри
ца АРРИ.

Награ де доде љу ју Мини
стар ство држав не упра ве и 
локал не само у пра ве и Стал
на кон фе рен ци ја гра до ва и 
општи на, у окви ру про јек та 
Унапређење доброг упра
вљањаналокалномнивоу. 
Овај про је кат део је ширег 
про гра ма Подршка Владе
Швајцарскеразвојуопшти
накрозунапређењедоброг
управљања и социјалне
укључености–SwissPRO, 
који реа ли зу је Кан це ла ри ја 
Ује ди ње них наци ја за про
јект не услу ге (УНОПС).

М. Ђ.

РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ИСТО РИЈ СКОГ ПРО ЈЕК ТА

Почи ње асфал ти ра ње ули ца

Пред став ни ци Општи не и АРРИ  у Бео гра ду
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕЋИН ЦИ

Срем једин стве но
на Сај му тури зма

Тури стич ке орга ни за ци је осам 
срем ских општи на, међу који
ма и општи не Пећин ци, пети 

пут су се једин стве но пред ста ви ле на 
41. Међу на род ном бео град ском сај
му тури зма. И ово га пута тури стич ка 
пону да срем ских општи на пред ста
вље на је на штан ду Диванјекићени
Срем, а како нам је рекла дирек тор
ка пећи нач ке Тури стич ке орга ни за

ци је Љуби ца Бошко вић, ове годи не 
модер ни зо ван је и штанд и про мо
мате ри јал са којим ће посе ти о ци 
моћи да се упо зна ју током тра ја ња 
Сај ма од 21. до 24. фебру а ра.

– До сада смо штам па ли зајед нич
ке фла је ре, а ово га пута смо при пре
ми ли озбиљ ну дво је зич ну публи ка
ци ју на срп ском и енгле ском јези ку, у 
којој је пред ста вље но девет срем ских 

општи на, која ће на бео град ском сај
му бити пре ми јер но пред ста вље на, а 
након тога ћемо је пред ста ви ти и на 
оста лим сајам ским мани фе ста ци ја
ма на који ма ћемо насту пи ти – каже 
Бошко вић. 

Тури стич ка пону да општи не Пећин
ци се и ове годи не про мо ви ше Јед
но днев ном тури стич ком рутом кроз 
општи ну Пећин ци под сло га ном  Упо

Боље пози ци о ни ра ње реги о на
Како је иста кла Маја Бошњак, 

дирек то ри ца ТО општи не Инђи ја, 
зајед нич ко пред ста вља ње са оста
лим срем ским општи на ма, допри но си 
бољем пози ци о ни ра њу реги о на на 
тури стич ком тржи шту и обје ди ње ном 
пону дом при вла че већи број посе ти
ла ца. 

– Тури сти могу да оче ку ју, као и до 
сада, мно штво тури стич ких садр жа ја: 
од кул тур ноисто риј ских, гастро ном
ских до број них дру гих мани фе ста ци
ја. Бли зу смо Бео гра да и Новог Сада 
и зато током лета има мо нај ве ћи број 
посе ти ла ца – иста кла је Маја Бошњак, 
дирек то ри ца ТО Инђи ја.

– У окви ру те пону де, Инђи ја је ста
ви ла акце нат на изле те, одмор у при
ро ди, насе ља уз Дунав и гастро ном
ску пону ду у чар да ма крај Дуна ва. 

Про шле годи не нај ви ше инте ре со ва
ња било је за изле те на Крче дин ској 
ади, реч но остр во које пред ста вља 
екотури стич ку дести на ци ју, где тури
сти дола зе да осе те бли зак кон такт са 
при ро дом, али је било и вели ког инте
ре со ва ња за Ста ри Слан ка мен, за 
вожње бро ди ћем до ушћа Тисе – 
дода ла је Бошњак.

– Како би се још боље про мо ви са
ли, за потре бе овог Сај ма изра ди ли 
смо илу стро ва ну тури стич ку мапу, 
која обу хва та тери то ри ју целе општи
не и на којој се нала зе нај зна чај ни је 
тури стич ке вред но сти – рекла је 
дирек то ри ца инђиј ске ТО и дода ла, 
да  након ово го ди шњег, зајед нич ког 
пред ста вља ња, оче ку је више заин те
ре со ва них посе ти ла ца за Срем, 
самим тим и за Инђи ју.  М. Ђ.

Пећинчани на Сајму туризма

Штанд ТО општи не Инђи ја
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Боље пози ци о ни ра ње реги о на

знај те пре део где при ро да грли исто
ри ју. Ове годи не је посе бан акце нат 
ста вљен на исто риј ске лич но сти чији 
култ се још увек негу је у овом делу 
Сре ма, а то су пре све га Змај Огње
ни Вук, Све та Мај ка Анге ли на, као и 
оста ли чла но ви деспот ске поро ди це 
Бран ко вић.

– При пре ми ли смо и пано са ликом 
Зма ја Огње ног Вука, где посе ти о ци 
могу да се фото гра фи шу и поне су 
лепу успо ме ну са нашег штан да. Про
мо ви ше мо и нови тури стич ки садр жај 
у Купи но ву, елек трич ни мини бус, који 
ће од про ле ћа вози ти посе ти о це на 
две тури стич ке лини је шум ским путе
ви ма око Купи но ва, од Етно  куће 
Пут ник до реке Саве. При пре ми ли 
смо и нови про момате ри јал на срп
ском и енгле ском јези ку о тури стич
ким лока ли те ти ма у нашој општи ни: 
Аксен ти је вом кућер ку, Сви њар ској 
коле би и Купи но ву, као и посе бан 
фла јер о сред њо ве ков ној твр ђа ви 
Купи ник – изја ви ла је Љуби ца Бошко
вић.

Пећи нач ки штанд су првог дана 
Сај ма тури зма посе ти ли пред сед ник 
општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић, 
његов заме ник Зоран Вој кић и начел
ни ца пећи нач ке Општин ске упра ве 
Дра га на Крстић. Пред сед ник Трбо вић 
је том при ли ком под се тио да је тури
зам један од три стра те шка прав ца 
раз во ја пећи нач ке општи не, којем се 
послед њих годи на покла ња све већа 
пажња, као и да тури стич ке атрак ци
је у нашој општи ни из годи не у годи ну 
при вла че све више посе ти ла ца. 

На штан ду су пред ста вље на и 
вина две вина ри је из Пећи на ца Мали
подрум Стаменковић и Винарија
ПетковићЛатин, као и раки је Срп
скатројка које про из во ди пред у зе ће 
Бистро1881 из Субо ти шта. Кете ринг 
за пећи нач ки штанд обез бе дио је 
Crysтаlhotel&eventcenter из Пећи
на ца.

ШИМА НОВ ЦИ: 66 МИЛИОНА ОД ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ 
ЗА НОВ ВРТИЋ

Прва фаза изград ње

Општи ни Пећин ци је 18. фебру
а ра, пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић, уру чио 

уго вор вре дан 66.727.378 дина ра 
наме ње них првој фази изград ње нове 
згра де Пред школ ске уста но ве „Вла да 
Обра до вић Каме ни‟ у Шима нов ци ма. 
У згра ди Покра јин ске вла де пред став
ни ци ма 41 локал не само у пра ве из АП 
Вој во ди не уру че но је укуп но 56 уго во ра 
укуп не вред но сти 4,1 мили јар ду дина
ра, наме ње них реа ли за ци ји про је ка та 
из обла сти водо снаб де ва ња и зашти
те вода, локал ног и реги о нал ног еко
ном ског раз во ја, сао бра ћај не инфра
струк ту ре, енер гет ске ефи ка сно сти, 
кул ту ре, пред школ ског и основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња, и у обла сти 
раз во ја спор та.

Пред сед ник Миро вић је том при ли
ком рекао да је у Вој во ди ни покре нут 
нови вели ки инве сти ци о ни циклус.

– Наста вља мо и у 2019. годи ни реа
ли за ци ју нај ва жни јих инфра струк тур
них про је ка та. Ради ће мо на уре ђе њу 
сао бра ћај ни ца у Новом Саду, почи ње
мо са радо ви ма на изград њи локал
ног пута Ста парСивац, завр ша ва мо 
рекон струк ци ју пута Опо воДебе ља ча, 
а реа ли зо ва ће мо и број не про јек те у 
обла сти спорт ске инфра струк ту ре, 
међу који ма је изград ња нове спорт
ске хале у Деспо то ву и школ ске сале 
у Белој Цркви. Ове годи не поче ће и 
изград ња пре чи ста ча отпад них вода 
у Бач кој Топо ли, Малом Иђо шу, Србо
бра ну и Теме ри ну, вред них више од 
мили јар ду дина ра – рекао је пред сед

ник Миро вић и навео да су међу нај
зна чај ни јим про јек ти ма рекон струк ци ја 
постро је ња за пре чи шћа ва ње пија ће 
воде у општи ни Оџа ци, поче так радо
ва на изград њи нове инду стриј ске зоне 
у Цре па ји, при во ђе ње наме ни објек та 
моста у Ади, као и поче так изград ње 
врти ћа у Шима нов ци ма.

Уго вор је у име пећи нач ке локал
не само у пра ве при мио пред сед ник 
општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић.

– Реч је о изу зет но зна чај ном про јек
ту за нашу општи ну, јер убр за ним раз
во јем инду стриј ске зоне у Шима нов
ци ма и све већим бро јем запо сле них 
роди те ља, из годи не у годи ну расте и 
потре ба за већим капа ци те том Пред
школ ске уста но ве у Шима нов ци ма, на 
коју посто је ћи про стор, сме штен у пот
кро вљу шима но вач ке основ не шко ле, 
ника ко није могао да одго во ри. Због 
тога је било нео п ход но да се сагра ди 
нови моде ран обје кат, али то је капи
тал на инве сти ци ја за коју пећи нач
ка локал на само у пра ва, опте ре ће на 
насле ђе ним дуго ва њи ма из прет ход
ног пери о да, није била у ста њу да сама 
обез бе ди сред ства. Сто га нам је изу
зет но дра го це на подр шка Покра јин ске 
вла де, која је још јед ном пока за ла да 
има слу ха за потре бе гра ђа на пећи нач
ке општи не. Општи на Пећин ци је већ 
при пре ми ла про јект нотех нич ку доку
мен та ци ју, у наред них неко ли ко дана 
биће рас пи са на јав на набав ка и ја 
оче ку јем да радо ви на изград њи новог 
објек та поч ну за нешто више од месец 
дана – изја вио је пред сед ник Трбо вић.

Општи на Пећин ци је већ при пре ми ла про јект но-тех-
нич ку доку мен та ци ју, у наред них неко ли ко дана биће 
рас пи са на јав на набав ка и ја оче ку јем да радо ви на 
изград њи новог објек та поч ну за нешто више од месец 
дана – изја вио је пред сед ник Трбо вић

Уру че ње уго во ра у Покра јин ској вла ди 
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ПРХО ВО

Хај ка на шака ле

У Прхо ву је 17. фебру а ра одр жа на шеста хај ка на шака ле у 
орга ни за ци ји Ловач ког дру штва Прхово, на којој је уче ство ва
ло 73 лов ца са тери то ри је пећи нач ке општи не, али и из Зему

на, Угри но ва ца, Доба но ва ца, Слан ка ме на, Вој ке и дру гих места. 
Лови ло се на 48 хек та ра лови шта Зец, а пре ма речи ма пред сед ни
ка ЛД Прхово Јови це Бачван ског одстре ље но је 12 шака ла, што је 
вели ки успех за јед ну хај ку.

– Вео ма сам задо во љан бро јем одстре ље них шака ла, али и 

дисци пли ном лова ца, која је вла да ла током хај ке захва љу ју ћи којој 
смо успе ли да одстре ли мо 12 шака ла. Тако ђе, захва лио бих се и 
лов ци ма из Хрт ко ва ца и Доњег Товар ни ка, који су пове ли сво је псе, 
који су умно го ме допри не ли успе шној хај ци – рекао је Бачван ски, 
и додао да су покро ви те љи хај ке, Савет месне зајед ни це Прхо во и 
пећи нач ка локал на само у пра ва, обез бе ди ли захвал ни цу за сва ког 
лов ца који је одстре лио шака ла, као и ручак за све уче сни ке хај ке 
у прхо вач ком Ловач ком дому.

ШИД: ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА ЈАВ НИХ ПОЗИ ВА НАЦИ О НАЛ НЕ СЛУ ЖБЕ ЗА ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ

Више могућ но сти за посао 

Сала Скуп шти не општи не 
Шид у петак, 22. фебру
а ра била је пре ма ла за 

све оне који су желе ли да при
су ству ју пре зен та ци ји јав них 
пози ва, одно сно кон кур са за 
2019. годи ну, које им је пре
до чи ла Наци о нал на слу жба 
за запо шља ва ње Фили ја ла 
Срем ска Митро ви ца. Мари
ја на Гра бић, дирек тор ка ове 
фили ја ле је поја сни ла циље
ве пре зен та ци је.  

– Пре ко 30 посто неза по сле
них у Шиду има само основ ну 
шко лу. Пре ко 1.010 лица има 
више од 50 годи на живо та. То 
су карак те ри сти ке које гово
ре да се ти људи на тржи шту 
теже запо шља ва ју. Сло бод на 
места које има мо, често су 
усме ре на ка мла ди ма, лици ма 
која има ју бар сред њу струч ну 
спре му, а ми кроз ове суб вен
ци је жели мо да под стак не мо 
посло дав це да запо шља ва ју и 
ове кате го ри је – рекла је Гра
бић.

Сне жа на Седлар, дирек
тор ка Покра јин ске слу жбе за 
запо шља ва ње је поја сни ла 
неке подат ке о запо шља ва њу.   

– Покра јин ска вла да је и 

ове годи не при пре ми ла сет 
актив них мера запо шља ва
ња за ову годи ну. Прва мера 
су суб вен ци је за ново запо
шља ва ње,  које се одно се на 
посло дав це и лица која су на 
еви ден ци ји. Дру га мера су 
суб вен ци је за само за по шља
ва ње и тре ћа мера су јав ни 
радо ви. Што се тиче новог 
запо шља ва ња, износ који се 
пла ни ра за доде лу посло дав
ци ма изно си 187.000 по осо
би. Општа сто па неза по сле но
сти у Срби ји је опа ла са 14,8 
на 11,9 посто,  у Вој во ди ни је 

та сто па 7,9 посто – рекла је 
Седлар.

Циљ ове пре зен та ци је је да 
посло дав ци дођу до потреб них 
рад ни ка, а са дру ге стра не, да 
се кроз мере и актив но сти пре
ква ли фи ка ци је и обу ке, оспо
со бе неза по сле ни.

Петар Јарић, заме ник дирек
то ра Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње је рекао, да je 
рад на сна га потреб на и лица 
која су на еви ден ци ји Наци
о нал не слу жбе за запо шља
ва ње тре ба да се при ла го де, 
пре ква ли фи ку ју, доква ли фи ку

ју и да на тај начин одго во ре 
тржи шту рада.

Заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид, Зоран Семе
но вић је пре почет ка пре зен
та ци је поздра вио при сут не, 
нагла ша ва ју ћи да локал на 
само у пра ва води рачу на и о 
посло дав ци ма и неза по сле ни
ма, и да је Шид „на путу све
тло сти,  не мра ка“.

Пре зен та ци ји јав них пози ва 
Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње при су ство ва ло је 
око 60 пред у зет ни ка из шид ске 
општи не. Д. Попов 

Заме ник пред сед ни ка Општи не Шид, Зоран Семе но вић је пре почет ка пре зен та ци је 
поздра вио при сут не, нагла ша ва ју ћи да локал на само у пра ва води рачу на и о посло-
дав ци ма и неза по сле ни ма, и да је Шид на„путу све тло сти“

Мари ја на Гра бић, Петар Јарић, Сне жа на Седлар
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон теј не ри за одла га ње
ани мал ног отпа да
У поне де љак, 25. фебру а ра 2019. 

годи не у Град ској кући у Срем
ској Митро ви ци орга ни зо ва на је 

кон фе рен ци ја за меди је, а том при ли
ком су изја ве дали гра до на чел ник Вла
ди мир Сана дер и начел ник Кому нал не 
поли ци је Сло бо дан Кекић. Гра до на
чел ник је овом при ли ком апе ло вао на 
гра ђа не да уги ну ле живо ти ње  одла
жу на про пи сан начин у одго ва ра ју ће 
сточ не јаме и то нај пре због здра вља. 
На тај начин ће се спре чи ти шире ње 
не само африч ке куге, већ и оста лих 
зара за.

– С обзи ром на то да нам је африч
ка куга на гра ни ци, ми мора мо да пре
ду зме мо све нео п ход не мере пре вен
ти ве како би се шире ње било какве 
зара зе на тери то ри ји нашег гра да 
спре чи ло. Има мо поја чан тов сви ња у 
мести ма као што су Лаћа рак, Мар ти ни
ци, Кузмин и Чал ма и баца ња ани мал
ног отпа да поред пута и у кана ли ма, 
а ми ћемо се мак си мал но анга жо ва ти 
да то спре чи мо. Апе лу јем на гра ђа не, 
пре све га на оне који тове сви ње, да 
не баца ју уги ну ле сви ње, јер је могу ће 
шире ње зара зе тим путем. Због тога 
ћемо поја ча ти рад Кому нал не поли ци
је и Кому нал не инспек ци је и биће мо 
више при сут ни на тач ка ма где посто ји 
одла га ње ани мал ног отпа да, рекао је 
гра до на чел ник.

Тако ђе, Сана дер је наја вио поста
вља ње кон теј не ра за одла га ње живо
тињ ског отпа да, након што се обез бе
ди земљи ште и реши про блем стру је.

– У наред ним месе ци ма ћемо поста
ви ти кон теј не ре за одла га ње ани мал
ног отпа да и уго во ри ће мо са неком 
од кафи ле ри ја одло же ње свих оста
та ка са тери то ри је Срем ске Митро ви
це тако да ћемо поку ша ти да на овај 
начин  реши мо тре нут ни про блем који 
посто ји.  План је да се ти кон теј не ри 
нала зе изме ђу Мар ти на ца и Лаћар
ка. Док се то не деси, апе лу јем на све 
оне који има ју про блем са уги ну ћем 

да кори сте посто је ће сточ не јаме. То 
се одно си на Мар тин це и Чал му, а и 
на узга ји ва че сви ња у Лаћар ку. Одла
га ње и одво же ње ће бити бес плат но. 
План нам је да се по пози ву одла зи до 
тови ли шта на лице места, са којег ће 
спе ци ја ли зо ва но вози ло отпад одла
га ти у кон теј не ре, рекао је Вла ди мир 
Сана дер. 

Ани мал ни отпад може бити узрок за 
мно ге зара зе, а гра до на чел ник је иста
као да живо тињ ски отпад није једи ни 
про блем када гово ри мо о африч кој 
куги. Про блем су и дивље сви ње, које 
могу бити пре но си о ци. 

–  Са ловач ким удру же њи ма ћемо 
раз го ва ра ти, и то веро ват но у току сле
де ће неде ље. С обзи ром на то да је 
дозво љен одстрел вишка дивљих сви
ња ми ћемо и са те стра не поку ша ти 
да нађе мо одре ђе ну зајед нич ку при чу 
како би се и лов ци укљу чи ли у превен

ти ву про тив африч ке куге, иста као је 
гра до на чел ник.

Дирек тор Кому нал не поли ци је Сло
бо дан Кекић је иста као да су кон тро ле 
неса ве сног одла га ња поја ча не.

– Кому нал на поли ци ја је поче ла 
интен зив ни ју кон тро лу оних места 
где је при ме ће но неса ве сно одла га
ње ани мал ног отпа да. Апе лу је мо да 
све уги ну ле живо ти ње не одла жу на 
непро пи сан начин, већ да се одла жу 
у сточ не јаме. Поја чан над зор је доне
кле ути цао на попра вља ње све сти код 
гра ђа на, мада је тешко испра ти ти сва 
места. Апе лу јем на све гра ђа не да то 
више не раде зато што нару ша ва мо 
сво је здра вље. Тако ђе, под се ћам да 
су казне за неса ве сно одла га ње уги ну
лих живо ти ња за физич ко лице 5.000 
дина ра, пред у зет ни ке 75.000 дина ра и 
100.000 дина ра за прав на лица. 

З. Попо вић

Вла ди мир Сана дер Сло бо дан Кекић

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА ГРИ ПА

Сма ње на актив ност виру са 
На осно ву резул та та епи де ми о ло шког над зо ра 

над гри пом и акут них респи ра тор них инфек ци ја, 
интен зи тет актив но сти виру са гри па је испод сред

њег пра га на тери то ри ји окру га. 
У про шлој неде љи над зо ра над гри пом, реги стро ва не 

сто пе обо ље ња слич них гри пу и акут них респи ра тор
них инфек ци ја су у бла гом паду у одно су на прет ход ну 

неде љу. Виру со ло шким испи ти ва њем у вели кој већи ни 
потвр ђе них узо ра ка назо фа рин ге ал ног бри са тести ра
них паци је на та са сум њом на грип са тери то ри је окру га 
је потвр ђе на инфек ци ја виру сом гри па типа А(H1N1), а 
при су тан је и вирус АH3.

Изве штај пре у зет са сај та Заво да за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца.
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АДА ШЕВ ЦИ: ОСНОВ НА ШКО ЛА „ВУК КАРА ЏИЋ“

Укљу чи ва ње деце
мигра на та у наста ву

Сећам се тог доче ка за мигран те, орга ни зо ва ли смо при ред бу. Деца су пома ло била 
у грчу, ста ја ла са стра не. Ја сам им при шла и запо че ла први кон такт. Мени је заи ста 
у том тре нут ку било тешко, пошто су ту били и меди ји и роди те љи. Кад их види те 
тако упла ше не и кад им се насме је те, онда се и код њих поја ви широ ки осмех. Тако 
се ство ри ла веза изме ђу њих и мене, каже Дра га на Дамја но вић

Избе глич ка кри за, која тра је још 
од 2010. годи не, пого ди ла је и 
Срби ју. Људи са про сто ра зема

ља Афри ке и Ази је, које су пого ђе не 
гра ђан ским рато ви ма и сиро ма штвом, 
су се нашли у Срби ји као успут ној ста
ни ци на путу за неким бољим живо
том у земља ма Европ ске уни је. Реак
ци је на мигрант ску кри зу су раз ли чи
те. Сети мо се, на при мер, мађар ске 
нови нар ке која је 2016. годи не под
мет ну ла ногу мај ци мигрант ки њи која 
је у рука ма држа ла дете или неза до
вољ них роди те ља широм Срби је који 
не желе да сво је дете поша љу у шко
лу у коју иду избе гли це, веро ват но из 
стра ха од непо зна тог. При мер добре 
прак се и руше ња сте ре о ти па је 
Основ на шко ла „Вук Кара џић“ у Ада
шев ци ма. Наи ме, ова шко ла је јед на у 
низу која је ушла у про грам инте гри
са ња деце мигра на та у обра зов ни 
систем Срби је. Како је наве ла Суза на 
Грба ти нић, педа гог ове основ не шко
ле, поче так је био тежак и пун иза зо
ва, нај пре због нега тив ног ста ва 

локал не зајед ни це, језич ке бари је ре, 
али и због тога што су инфор ма ци ју 
за ова кву одлу ку доби ли пред сам 
оче так школ ске 2017/2018. годи не. 
Како је Суза на рекла за М нови не, све 
те пре пре ке и про бле ми су настав ни
ци и сви запо сле ни, али и деца 
мигран ти у Основ ној шко ли „Вук Кара
џић“ вре ме ном пола ко савла да ва ли.

– У сеп тем бру 2017. био је 51 уче
ник из При хват ног цен тра. Тада су још 
увек били одво је ни, ишли су у Ада
шев це и у под руч но оде ље ње у Ваши
цу. С обзи ром на то да се вре ме ном 
сма њио број деце мигра на та, одлу че
но је да сада они иду у Ада шев це у 
шко лу. На почет ку школ ске годи не  
2018/2019.било је 27 уче ни ка, тре нут
но их је 17. Укљу че ни су у редов ну 
наста ву са при ла го ђе ним рас по ре дом 
од дру гог до четвр тог часа. Тру ди ли 
смо се да часо ве при ла го ди мо упра во 
због језич ке бари је ре. Ми као запо
сле ни инси сти ра мо на њихо вој инте
гра ци ји, има ју вршњач ку подр шку и 
сва ку могу ћу помоћ која им је потреб

на, каже Суза на Грба ти нић.
Да само при су ство мигра на та на 

часо ви ма није довољ на за инте гра ци
ју, уви де ли су и настав ни ци Основ не 
шко ле „Вук Кара џићׅ“, који су инси сти
ра ли да ова деца уче ству ју у ван на
став ним актив ни сти ма. Ова шко ла 
уче ству је и у МАДАД2 про јек ту и на 
тај начин су обез бе ђе на сред ства за 
раз ли чи те актив но сти. Настав ни ци се 
тру де да мигран те укљу че у што више 
ван на став них актив но сти, као што су 
крос, на којем је прво место при па ло 
уче ни ку Дир ша ду Хаме ду, а тре ће 
Хади ју Шаба ни ју. У пла ну је посе та 
шко ли у Зему ну која има исто уче ни ке 
мигран те, орга ни зо ва ње раз ли чи тих 
изле та. Зајед но са дру гим уче ни ци ма, 
деца мигран ти уре ђу ју дво ри ште, 
орга ни зу ју изло жбе фото гра фи ја из 
сво јих  зема ља. Као посе бан ван на
став ни дога ђај за укљу чи ва ње мигра
на та у школ ски живот, педа гог Суза на 
Грба ти нић издва ја ради о ни цу Какоме
видиш  и пред ста ву Горидоли да л`
те боли на којим су уче ство ва ли и 

Суза на Грба ти нић, Хади Шаба ни и Дра га на Дамја но вић
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уче ни ци мигран ти, а на који ма се 
инси сти ра ло на интер кул ту рал но сти 
и међу соб ном при хва та њу. 

Да сам поче так није био лак, наве ла 
је и настав ни ца мате ма ти ке и физи ке 
Дра га на Дамја но вић. Инте гра ци ја 
мигра на та из Ази је и Афри ке је за 
запо сле не у Основ ној шко ли „Вук 
Кара џић“ био иза зов, нај пре због 
папи ро ло ги је, али и због тога што није 
посто јао неки прет ход ни модел. 

– Сећам се тог доче ка за мигран те, 
орга ни зо ва ли смо при ред бу. Деца су 
пома ло била у грчу, ста ја ла са стра
не. Ја сам им при шла и запо че ла први 
кон такт. Мени је заи ста у том тре нут ку 
било тешко, пошто су ту били и меди
ји и роди те љи. Кад их види те тако 
упла ше не и кад им се насме је те, онда 
се и код њих поја ви широ ки осмех. 
Тако се ство ри ла веза изме ђу њих и 
мене. Мно го је важно да настав ник 
нема грч, мора те носи ти тонешто у 
себи и све ће бити у реду. Има ли смо 
већи про блем што се тиче отпо ра сре
ди не, локал не зајед ни це и роди те ља, 
али и при ти са ка који смо као настав
ни ци дожи ве ли. Чак и на тој при ред би 
када су мигран ти дола зи ли, дошло је 
само 50 посто уче ни ка. Оста ли нису 
дошли јер су им роди те љи забра ни
ли. Роди те љи су гово ри ли да нема ју 
ништа кон крет но про тив деце мигра
на та, али су сма тра ли да би тре бло 
да се мигран ти шко лу ју у свом при
хват ном цен тру. Мислим да је то у 
ства ри био један почет ни роди тељ ски 
страх од непо зна тог. Ми смо на роди
тељ ском састан ку поку ша ли да сми
ри мо ситу а ци ју, да раз би је мо пред ра
су де, каже Дра га на Дамја но вић. 

За ову настав ни цу мате ма ти ке и 
физи ке часо ви са мигран ти ма су за 
њу јед но див но иску ство. Како и сама 
наво ди, за њен пред мет није важна 
језич ка бари је ра, јер је мате ма тич ки 
језик уни вер за лан, али и да су деца 
мигран ти вео ма пот ко ва ни зна њем из 
мате ма ти ке. Тако ђе, оно што ју је вео
ма при јат но изне на ди ло је однос пре
ма настав ни ци ма и шко ли у уоште 
који је пун пошто ва ња.

– Сада више нико не поста вља 
пита ње дила ска мигра на та у шко лу. 
Што се тиче деце, деца су нај ве ћа 
подр шка у све му у ово ме. И у раду, 
они се тако добро раз у ме ју, нема везе 
који је језик у пита њу, језич ке бари је ре 
ту не посто је. Нема мо отпор међу 
децом, а то је у ства ри нај ва жни је. 
Мислим и да су деца нај ви ше допри
не ла да роди те љи про ме не сво је 
мишље ње. Уче ни ци пома жу и коле га
ма који не зна ју енгле ски језик, тако 
да има мо јед ну актив ну атмос фе ру. 
Нема одва ја ња нити гру пи са ња. Мени 
је као настав ни ку важни је то, да се 
међу соб но при хва те, нау че нешто 
јед ни од дру гих,  а не да само нау че 
мате ма ти ку. То ми је нај ве ћа награ да. 
Мислим да чак деца нису ни на самом 
почет ку има ла отпор, коли ко им је то 
нека ко било намет ну то. Наши уче ни
ци су, као и сва ка деца, били радо зна

ли. Желе ли су да их упо зна ју, да виде 
како изгле да ју, да раз го ва ра ју с њима. 
Чак имам инфор ма ци ју да наши уче
ни ци кому ни ци ра ју путем дру штве них 
мре жа са децом мигран ти ма која су 
оти шла у дру ге земље, гово ри Дра га
на.

Тако ђе, Дра га на је у ову целу ситу
а ци ју посма тра ла не само као настав
ник, већ и као роди тељ. Сма тра да ни 
роди те љи ма мигран ти ма сигур но није 
било лако да, поред свих сво јих неда
ћа, сво је дете пусте у шко лу у коју од 
почет ка нису при хва ће ни. Уче ни ци ма 
мигран ти ма је било нео бич но то што 
деча ци и девој чи це зајед но поха ђа ју 
шко ле.

– У земља ма из којих дола зе посто
је жен ске и мушке шко ле, нема меша
ња. За децу из Авга ни ста на је било 
важно да дечак или девој чи ца не седе 
зајед но, али нису пра ви ли про блем 
око тога што су зајед но у раз ре ду. 
Деца мигран ти из оста лих зема ља су 
били оду ше вље ни што њима жен ски 
настав ник пре да је мате ма ти ку. При
ча ли су да код њих у шко ли посто је 
физич ка кажња ва ња, било им је чуд
но како се наша деца пона ша ју пре ма 
настав ни ци ма у Срби ји, како наши 
уче ни ци има ју сло бо ду. Деца из Сири
је и Ира на су по мом мишље њу успе
шни ја. Фокус се у њихо вом обра зо ва
њу ста вља на матер њи језик и мате
ма ти ку, обја шња ва Дра га на.

Да није довољ но само бити на 
наста ви, већ да је важно сте ћи при ја
те ља и уче ство ва ти и у ван на став ним 
актив но сти ма, све док је и уче ник из 
Ира на, пет на е сто го ди шњи Хади 
Шаба ни из Ира на. Након што је неко 
вре ме про вео у под руч ном оде ље њу 
у Ваши ци, одлу чио је да пре ђе у шко
лу у Ада шев це. Раз лог је упра во зато 
што у Ваши ци није имао неког вршња
ка с којим је могао да раз го ва ра. Сада 
у Ада шев ци ма има при ја те ље из 
Срби је, не само децу мигран те. 

– Немам ника квих про бле ма у 
наста ви, пома же мо јед ни дру ги ма и 
има мо подр шку настав ни ка. Чак сам 
сте као и при ја те ље овде. Раз го ва ра
мо на срп ском или енгле ском. Срп ски 
је вео ма тежак за мене. Моја настав
ни ца Дра га на Дамја но вић је одлич на, 
зна како да пре да је. Нај ви ше ми се 
овде сви ђа физич ко и мате ма ти ка. 
Сва деца су при ја тељ ски настро је на, 
раз го ва ра ју са мном. Поне кад када 
нешто не раз у мем на часу, сви хоће 
да ми пре ве ду. У почет ку сам био 
мало упла шен, али сада је све добро. 
Настав ни ци у Срби ји су вео ма добри, 
док у Ира ну ако не знаш нешто доби
јеш уда рац. Настав ник ће ти у Срби ји 
и десет пута нешто поно ви ти ако 
нешто не знаш, каже Хади. 

Хади јев отац и брат бли за нац су у 
Швај цар ској, док је Хади са мај ком и 
мла ђим бра том у Ада шев ци ма у При
хват ном цен тру. Како и сам каже, 
нада се бољим дани ма када ће сви 
бити зајед но. 

З. Попо вић

ВОР КИ ТИМ РУМА

Алтер на тив ни
фил мо ви

Вор ки Тим Рума, у сарад њи са Ака
дем ским филм ским цен тром Дома кул
ту ре Сту дент ски градНови Бео град, 
орга ни зо вао је Alter na ti ve film/video 
вече, 19. фебру а ра у Кул тур ном цен тру 
„Бра на Црн че вић“. 

Alter na ti ve film/video је међу на род ни 
фести вал, осно ван 1982. годи не, посве
ћен ино ва тив ном, екс пе ри мен тал ном, 
истра жи вач ком, аван гард ном и лич ном 
фил му и видеу, који истра жу је нове кре
а тив не могућ но сти у визу ел ним меди ји
ма. 

– Иде ја фести ва ла је да забе ле жи 
и тео риј ски дефи ни ше кре та ња, ука
же на истин ске вред но сти, и под стак не 
нове ства ра лач ке могућ но сти у обла
сти визу ел них меди ја. Фести вал пру жа 
увид у тре нут но ста ње новог фил ма у 
реги о ну и све ту, а његов осни вач је Ака
дем ски филм ски цен тар – каже Дра ган 
Цакић, пред сед ник Вор ки Тима.

Тема фести ва ла одр жа ног у децем
бру про шле годи не је била КОЛЕК ТИ
Ви зам. При ка за но је пре ко 70 фил мо ва 
из више од 30 зема ља, а рум ска публи
ка је има ла при ли ку да погле да пет 
фил мо ва, које је струч ни жири поста вио 
на Листу зна чај них оства ре ња. То су 
фил мо ви Империјалнадолина из Кана
де, немач ки Бар на Мајорки, јапан ски 
Пивот, шпан ски Сципионови слонови 
и Друге слике из Аустри је. Овај рад 
је добио и награ ду „Соња Савић“, коју 
доде љу је Умет нич ка гале ри ја „Наде жда 
Петро вић“ из Чач ка.

Пре глав ног про гра ма, публи ка је 
има ла при ли ку да погле да два крат ка 
фил ма Душа на Мака ве је ва, Лепотица
62 и НедостајемиСоњаХени. Ово је 
било орга ни зо ва но у знак сећа ња на 
чуве ног, недав но пре ми ну лог режи се
ра, који поро дич но има везе са Сре
мом. Наи ме, мај ка позна тог режи се ра 
је Јеле на Бој кић, рође на у Срем ској 
Митро ви ци, зани мљи ва по томе што је 
била прва жена, дипло ми ра ни вете ри
нар у Кра ље ви ни Југо сла ви ји. С. Џ.

ПЕЋИН ЦИ

Подр шка
роди те љи ма

Пред школ ска уста но ва „Вла да Обра
до вић Каме ни“ из Пећи на ца, већ четвр
ту годи ну заре дом, у сарад њи са Фон
да ци јом Новак Ђоко вић, вео ма успе
шно реа ли зу је про грам подр шке роди
те љи ма Подршканеперфекција.

Четвр ти циклус про гра ма Подршка
не перфекција у нашој општи ни биће 
реа ли зо ван поло ви ном мар та, а заин
те ре со ва ни роди те љи, или буду ћи 
роди те љи, ста ра те љи деце од нула до 
шест годи на са тери то ри је општи не 
Пећин ци, могу се детаљ ни је инфор ми
са ти код вас пи та ча у пред школ ској 
уста но ви у свом насе љу или код фаци
ли та то ра Вален ти не Шљу кић, путем 
теле фо на 062/736080 и Дани је ле Глу
шац, путем теле фо на 062/8000865.
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Завр шна кон фе рен ци ја про јек
та Take care! уго во рен у скло пу 
Inter reg IPA CBC пре ко гра нич не 

сарад ње Хрват скаСрби ја 20142020. 
одр жа на је 12. фебру а ра у Вин ков ци
ма, уз уче шће про јект них парт не ра, 
као и пред став ни ка Упра вљач ког тела, 
Мини стар ства Реги о нал ног раз во ја и 
фон до ва ЕУ, пред став ни ка локал не и 
реги о нал не само у пра ве Вуко вар ско
сри јем ске жупа ни је и Срем ског окру га, 
чла но ва Бубамаре и дру гих, који су на 
било који начин допри не ли успе шној 
реа ли за ци ји про јек та.

Након 20 месе ци укуп ног тра ја ња 
про јек та, успе шно су оства ре ни сви 
пла ни ра ни циље ви и актив но сти. За 
983 кори сни ка услу га у Вуко вар ско
сри јем ској жупа ни ји и Срем ском окру
гу, у окви ру про јек та Take Care! оси гу
ра на је помоћ у сва ко днев ном живо ту, 
те су пру же не здрав стве но соци јал не 
услу ге. Кори сни ци услу га у про јек ту 
Take Care! су осо бе с инва ли ди те том, 
хро нич ни боле сни ци, ста ри ји и немоћ
ни, као и осо бе у тер ми нал ној фази 
боле сти.

У Општој бол ни ци Срем ска Митр о ви
ца опре мље но је Оде ље ње за пали ја
тив но збри ња ва ње и тер ми нал не фазе 
боле сти, наба вље на је цело куп на 
меди цин ска опре ма и два сани тет ска 
вози ла. Адап ти ра но је шест бол нич
ких соба, где је сме ште но 12 спе ци јал
них бол нич ких кре ве та за пали ја тив но 
збри ња ва ње паци је на та. 

Укуп но 32 здрав стве носоци јал на 
рад ни ка је запо сле но у окви ру Take 
Care! про јек та и фор ми ра но је седам 
мобил них тимо ва, који су сва ко днев но 
пру жа ли здрав стве носоци јал не услу
ге.

Укуп но 40 запо сле них свих парт нер
ских орга ни за ци ја, успе шно је завр
ши ло еду ка ци ју пали ја тив ног збри ња
ва ња на Меди цин ском Факул те ту у 
Загре бу, како би уна пре ди ли зна ња, 
вешти не и пру жи ли што ква ли тет ни ју 
услу гу. 

Раз ви је на је web апли ка ци ја Take 
Care! која пра ти здрав стве но ста ње 
кори сни ка са обе стра не гра ни це и 
омо гу ћу је мобил ним тимо ви ма Вуко
вар скосри јем ске жупа ни је и бол нич

ког оде ље ња Опште бол ни це Срем ска 
Митро ви ца, да упра во зајед нич ким 
умре жа ва њем раз ме не иску ства, са 
циљем побољ ша ња ква ли те та услу ге 
пру жа ња пали ја тив не неге. 

Важност про јек та огле да се у задо
вољ ству кори сни ка услу га, про јект
них парт не ра и носи о ца про јек та, као 
и свих оста лих чини ла ца који су уче
ство ва ли у реа ли за ци ји, и на тај начин 
допри не ли оства ре њу свих пла ни ра
них актив но сти и циље ва про јек та.

Завр шној кон фе рен ци ји при су ство
ва ли су и пред сед ник скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца Томи слав Јан ко
вић, дирек тор РРА Срем Рума Милан 
Мирић и в.д. заме ни ка дирек то ра 
митр о вач ке бол ни це прим. др Дра ган 
Мало ба бић са струч ним тимом, који је 
директ но био укљу чен у импле мен та
ци ју про гра ма овог про јек та, а сви су 
се сло жи ли у јед ном  да пали ја тив
на нега пола ко нала зи место у нашем 
дру штву, које се сада, захва љу ју ћи 
овом про јек ту, још више при бли жи ло 
титу ли соци јал но осе тљи вог дру штва.
 Б. С.

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ „TAKE CARE!“ У МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ

Наставља се палијативно 
збрињавање болесника

ШИД

Избори за савете месних заједница
У шид ској општи ни су у неде љу 24. 

фебру а ра, одр жа ни избо ри за 
чла но ве Саве та месних зајед ни

ца. У Шиду је било 14 бирач ких места, 
а у оста лим месним зајед ни ца ма укуп
но 20 бирач ких места. У Ерде ви ку три, 
а у оста лим сели ма по јед но бирач ко 
место.

Пре ма бро ју гла са ча који су упи са ни у 

једин стве ни бирач ки спи сак, мак си мал
ни број гла са ча који су могли да се поја
ве на гла са њу је 30.195, а од тог бро ја, 
нај ви ше их је у Шиду 13.500. У Шиду 
се бира ло девет чла но ва, у Батров ци
ма, Моло ви ну, При ви ној Гла ви и Бикић 
Долу бира ло се по три чла на за Саве те 
месних зајед ни ца. У оста лим месним 
зајед ни ца ма бира ло се по пет чла но ва.

Како је изја вио Ром ко Папу га, пред
сед ник Избор не коми си је за чла но ве 
Саве та месних зајед ни ца, избо ри су 
про те клу у реду, а изла зност на нивоу 
општи не је била 38 посто, у Шиду 29 
посто. Већа изла зност је забе ле же на у 
мањим сели ма, па је тако у Љуби била 
69 посто.

Д. П. 
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ШИД: ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ У ИЛИ ЈА НУ МУ

Или ји с љуба вљу

У Музе ју наив не умет но сти Или ја
нум, у сре ду уве че 20. фебру а ра, 
про мо ви са на је књи га Од Илије

Чварка до Илије Босиља. Нарав но да 
је цен трал на лич ност ове књи ге Или ја 
Баши че вић и њего ва поро ди ца. Један 
аудиоинтер вју др Воји на Баши че ви ћа, 
сина Или је Боси ља, пре то чен је у штам
па ни интер вју, а као резул тат све га тога 
је књи га, која је овом при ли ком пред ста
вље на Шиђа ни ма.

Како је наста ла ова књи га, обја сни ла 
је Љубин ка Пан тић, дирек тор ка Или ја
ну ма.

 – Мој коле га Радо ван Сре мац, сазнао 
је про шле годи не да посто ји један аудио
интер вју, којег је др Војин Баши че вић 
дао Дра го сла ву Сими ћу, тада шњем 
уред ни ку Радио Бео гра да. То је интер
вју који је тра јао сати ма и   нала зи  се 
на сај ту који води госпо дин Симић. Слу
ша ли смо тај интер вју и учи нио нам се 
јако инте ре сан тан, јер смо ту сазна ли 
неке подат ке које нисмо зна ли, не само 
о поро ди ци Баши че вић, већ и о живо ту у 
Шиду, у вре ме пре и после Дру гог свет
ског рата. Поже ле ли смо да тај интер
вју пред ста ви мо јав но сти у штам па ном 
обли ку. Да би то реа ли зо ва ли, обра ти ли 
смо се Покра јин ском секре та ри ја ту за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње и одно се 
са вер ским зајед ни ца ма, кон ку ри са ли 
смо код њих за сред ства. Они су овај 
наш про је кат пре по зна ли као нешто 
што завре ђу је пажњу и захва љу ју ћи тим 
сред стви ма ова књи га је угле да ла све
тло дана – рекла је дирек тор ка.

При ре ђи вач књи ге, Радо ван Сре мац, 
тако ђе је дао поја шње ње о том ине тр
вјуу и настан ку књи ге. 

– Интер вју обу хва та пери од од 1878. 
годи не, па све до дана шњих дана. При
ча има три хори зон та, три нивоа. Први је 
општа при ча о нашем Шиду, има доста 
ства ри које нисмо зна ли о Шиду. Мислим 
да је Војин Баши че вић тре нут но један од 
нај ста ри јих Шиђа на. Нај ви ше има при че 
о пољо при вре ди, сто чар ству, јер су они 
као поро ди ца били усме ре ни на то. Има 
при че и о спољ ној трго ви ни у то доба, 
почео је Сре мац. 

– Дру ги ниво је при ча о поро ди ци 

Баши че вић, која је јед на од ста ри јих 
шид ских поро ди ца. При па да ли су сред
њем сло ју земљо рад ни ка  не бога тих, 
не сиро ма шних. Већ кра јем 18. века 
један Баши че вић је иза бран за шид ског 
кне за, и то већ гово ри да су они били 
на неком завид ни јем нивоу, да су били 
углед ни ји, наста вио је Радо ван.

– Тре ћи ниво, који је за нас и наш музеј 
нај зна чај ни ји, јесте при ча о умет нич ком 
раду Или је Боси ља. Раз ми шља ли смо 
какав наслов књи ге да буде. Пошто су 
Баши че ви ћи у Шиду има ли нади мак 
Чвар ци, а то је забе ле же но још код првих 
упи са у матич не књи ге у 18. веку, где не 
пише Баши че вић већ Чвар ков, и чим се 
толи ко дуго задр жа ло, нема нега тив ну 
коно та ци ју. Или ја је у Шиду био познат 
као Чва рак, данас је Или ја Босиљ.

Један од наших нај зна чај ни јих наи ва
ца, ако ништа дру го човек, чију нај ве
ћу колек ци ју сли ка има Софи ја Лорен, 
иста као је Сре мац.

– Пут од земљо рад ни ка, који је детињ
ство про вео у шума ма, са чоба ни ма 
обра ђу ју ћи земљу  до сли ка ра! Целог 
века је имао неке про бле ме. Одбио је 
да даје куку руз Бео гра ду, како не би 
био упу ћен Тре ћем Рај ху. Почи ње Дру ги 
свет ски рат, али нису ухап ше ни, иако су 
били на спи ску. После рата дошао је у 
сукоб са кому ни стич ком вла шћу, одбио 
је да уђе у задру гу. Доста вре ме на је про
вео у затво ру, на кра ју је ипак при стао да 
уђе у задру гу. Тада оста је без земље и 
почи ње да ства ра нови свет. Човек, који 
у 62. годи ни почи ње да сли ка, и одмах 
за живо та поста је бројједан што се тиче 
наи ве и мар ги нал не умет но сти, обја снио 
ја Сре мац. 

– У настав ку интер вјуа, Војин Баши
че вић при ча о иде ји настан ка музе ја и 
почет ку рада музе ја, о свим про бле ми
ма који су пра ти ли ову при чу. Књи га има 
доста поро дич них фото гра фи ја, неке 
су и први пут публи ко ва не – на кра ју је 
рекао Радо ван Сре мац.

Интер вју са Воји ном Баши че ви ћем, на 
осно ву којег је наста ла ова књи га, еми
то ван је 2005. годи не на про гра му Радио 
Бео гра да.

 Д. Попов

ИНЂИ ЈА

Кон курс за
реди зајн зна ка

Кул тур ни цен тар Инђи ја рас пи сао је 
кон курс за реди зајн свог зна ка и лого
ти па. Кон курс је отво рен од 20. фебру
а ра до 20. мар та 2019. годи не. Нови 
визу ел ни иден ти тет Кул тур ног цен тра 
Инђи ја, као и Гале ри је Куће Вој но ви ћа 
жели да обје ди ни све што та уста но ва 
пред ста вља и по чему је пре по зна тљи
ва.

Лого тре ба да буде пре по зна тљив и 
уоч љив у земљи, реги о ну и ино стран
ству. Код тек сту ал ног дела логоа, 
потреб но је да буде дво је зич но, срп ска 
ћири ли ца и енгле ски алфа бет.

Побед нич ки рад биће награ ђен нов
ча ном награ дом од 25.000 дина ра и 
биће ода бран од Умет нич ког саве та 
Кул тур ног цен тра Инђи ја. Фото гра фи
је Кул тур ног цен тра Инђи ја и Гале ри
је Куће Вој но ви ћа, може те про на ћи на 
сај ту www.kcin dji ja.com и феј сбу ку Кул
тур ни цен тар Инђи ја.

Уче сни ци кон кур са ће бити инфор
ми са ни о резул та ти ма кон кур са, нај
ка сни је три дана од дана доно ше ња 
одлу ке, путем елек трон ске поште и сај
та Кул тур ног цен тра Инђи ја. 

Kонкурснa документацијa доста
вља се на елек трон ску адре су гале
ри је: kcin dji ja.gale ri ja @in dji ja.net или 
на адре су Кул тур ни цен тар Инђи ја (ЗА 
КОН КУРС), Ули ца Вој во де Сте пе 40 а, 
22320 Инђи ја.

Сру шен обје кат
у Желе знич кој

Неко ли ко деце ни ја уна зад ста на ри 
објек та у Желе знич кој ули ци број осам, 
у Инђи ји живе ли су у вео ма лошим 
усло ви ма. У пита њу су соци јал ни ста
но ви, који су вре ме ном поста ли небе
збед ни за живот те су поро ди це кра јем 
сеп тем бра 2018. годи не пре се ље ни на 
дру ге лока ци је. С обзи ром на то да су 
ста но ви исе ље ни, након непу них пет 
месе ци поче ли су радо ви на руше њу 
обје ка та који се нала зе на поме ну тој 
лока ци ји. 

– Пита ње без бед но сти је било нај ва
жни је за све нас, сто га смо мора ли да 
укло ни мо овај обје кат. Не дај Боже да је 
неко стра дао, а има ли смо неко ли ко 
слу ча је ва про па да ња кроз пла фон у 
овим ста но ви ма – рекао је Вла ди мир 
Гак пред сед ник општи не Инђи ја.

– Има ли смо неко ли ко поро ди ца, које 
су у скла ду са зако ном, испу ња ва ле 
усло ве за живот у соци јал ним ста но ви
ма више од 3040 годи на, када је ста ње 
било добро. Међу тим, било је и оних 
људи који су се неле гал но усе ли ли. 
Како бисмо спре чи ли да се неко повре
ди или настра да, мора ли смо да исе ли
мо ста на ре на дру ге лока ци је и сру ши
мо обје кат, додао је Гак. 

Како је обја снио пред сед ник општи
не, поме ну ти обје кат нала зи се у вла
сни штву локал не само у пра ве и да 
посто ји неко ли ко иде ја за изград њу 
обје ка та на овим пар це ла ма. 

М. Ђ.

Љубин ка Пан тић и Радо ван Сре мац 
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Пише: др Снежана БулатАЛЕК САН ДАР И ДРА ГА ОБРЕ НО ВИЋ, ЉУБАВ ИЛИ ОПСЕ СИ ЈА (3)

Заједнички одлазак у смрт

Око два часа после поно ћи, гру па офи ци ра, вође на капе та ном Дра гу ти ном Дими-
три је ви ћем, упа ла је у двор. Лазар Петро вић је поку ша вао да спа се кра љев ски пар. 
Тек када су заве ре ни ци затра жи ли секи ру да оби ју вра та, Петро вић је донео одлу ку 
да позо ве кра ља на одбра ну. Кроз вра та се зачуо кра љев глас: „Могу ли рачу на ти на 
закле тву мојих офи ци ра“. Вра та су се отво ри ла, а заве ре ни ци су запу ца ли

Због Дра ге је круг кра ље вих неис
то ми шље ни ка и оштрих про тив
ни ка у вели кој мери про ши рен. 

Кра ље ва опсе си ја Дра гом, дове ла је до 
оштрих суко бља ва ња са мај ком Ната
ли јом. Овом при ли ком је неиз о став но 
напо ме ну ти да је Ната ли ја дозво ља ва
ла њихо ву везу изве стан пери од, и то, 
као што би Милош Црњан ски рекао: 
„из хиги јен ских раз ло га“, те није има
ла ништа про тив да се Саша, лане 
њено, заба вља и да „поста не мушко“. 
Живот на тра ге ди је Дра ге Машин, нај
пре је потре са ла кра љи цу Ната ли ју, 
због чега је осе ћа ла сажа ље ње пре
ма мла дој удо ви ци и тежи ла је да јој 
помог не. Но, када про зре наме ре сво је 
двор ске даме, Ната ли ја се пре тва ра у 
њеног нај ве ћег непри ја те ља. У пре пи
сци кра љи це Ната ли је, про на ђе на је 
потвр да да је кра љи ца у почет ку вео
ма цени ла Дра гу Машин. Годи не 1892, 
Ната ли ја П. Пин те ро ви ћу пише: „Дра
га Машин је оду ше вље на Бија ри цом 
и веру јем да ће јој добра кли ма мно го 
кори сти ти. Изгле да већ мно го боље и 
сасвим добро једе и спа ва. То је јед на 
јако добра осо ба и биће ми дра го да 
јој се здра вље овде повра ти“. Ната ли
ја је оче вид но била све сна сим па ти ја 
које су рође не изме ђу Саше и Дра ге. У 
писму из 1895. упу ће ном сину, Ната ли

ја вели: „Дра га је врло дир ну та што ти 
је оста ла у лепом сећа њу, и на томе ти 
захва љу је“. Исте годи не пише: „Дра га 
ти захва љу је на лепом писму и моли 
ме да ти пре не сем изра зе њене захвал
но сти. Има наме ру да ти пише, али с 
њеном посло вич ним лењо шћу веру
јем да ће ти то пре лич но саоп шти ти“. 
Касни је, 1896. годи не у мају месе цу, 
кра љи ца сину каже: „Дра ги је жао што 
је у жало сти и не може да обу че лепу 
пла ву хаљи ну. Рекла сам јој да ћеш 
сигур но ти бити нај ви ше оду ше вљен 
када у њој засја у Бео гра ду“. Из пре пи
ске се уви ђа да је већ у децем бру исте 
годи не Ната ли ја била у суко бу са Дра
гом: „Веру јем да ће Дра га бити при мо
ра на да се вра ти у Срби ју, јер што сам 
ја живах ни ја, она је све тро ми ја, пра
ва була. С тако неус кла ђе ном вучом 
кола не могу да иду“, а потом Јови 
Жива но ви ћу у јану а ру пише: „Добро је 
за Дра гу што је у Бео гра ду задо вољ
на, јер без ње ни ја нисам несрећ на. 
Жао ми је (наро чи то због ње) што ми је 
њен карак тер тако мало одго ва ра, али 
више нисам у годи на ма да поред себе 
под но сим осо бу која је неспо соб на да 
ми буде од кори сти и при јат на“. Иако 
ће се Алек сан дро ва мај ка оштро бори
ти да разо ри ову љубав ну везу, двор
ска дама је посте пе но пре у зи ма ла кон

тро лу над бићем мла дог кра ља, да би 
га кон цу пот пу но опчи ни ла. Дра га ће се 
свим сила ма тру ди ти да учвр сти њихо
ву везу и лука во ће чини ти све што је у 
њеној моћи, не би ли се Саша осе ћао 
као кава љер, витез, заштит ник немоћ
них и сла бих.

Сти ца јем окол но сти, прва љубав 
кра ља Мила на и грче ви та насто
ја ња да је бра ком кру ни ше, изу

зет но је слич на са првом љуба вљу 
њего вог сина. Дра гу тин Илић је забе ле
жио: „Чини се да се три де се так годи на 
доц ни је, реин кар ни ра до крај њих сит
ни ца јед на нека да, неу спе ла љубав
на аван ту ра оче ва, да би се у њего ву 
сину обно ви ла и успе шно завр ши ла. 
Стра сно, до без у мља заљу бљен у лепу 
удо ви цу, Лепо са ву Сте ва но вић, мла ди 
кнез је успео да је начи ни сво јом мило
сни цом. Њихо ва уза јам на љубав, којом 
се кнез Милан свом буј но шћу сво је пла
хе мла до сти пре дао, није могла оста ти 
дуго трај ном (...) Као и Алек сан дро ва 
Дра га Машин, тако је и Мила но ва мило
сни ца била нешто ста ри ја од њега, па 
као што је доц ни је, његов син поку шао 
да се оже ни сво јом мило сни цом, тако је 
и кнез Милан, засве тљен ватром прве 
љуба ви, поку шао озбиљ но, да од сво
је нало жни це, учи ни кне ги њу – вла дар
ку. Али докле је његов син, у погле ду 

Fo
to

: n
ed

el
jn

ik
af

er
a.

ne
t



2527. FEBRUAR 2019.  M NOVINE

оства ре ња брач не везе, био срет ни ји, 
кнез Милан је пре тр пео тежак бол тра
гич но сти прве љуба ви (...) њего ва вла
да је упо тре би ла све мере пре до стро
жно сти, те да се спре чи могу ће“ 

Исто га дана, када је уби јен кнез 
Миха и ло Обре но вић у Топ чи
де ру, раз ја ре ни и неми ло срд ни 

заве ре ни ци, оку пи ра ће двор кра ља 
Алек сан дра. Текст закле тве коју је 
капе тан Дра гу тин Дими три је вић дик ти
рао из сво је посте ље гла сио је: „Уви
ђа ју ћи сигур ну про паст отаџ би не, ако 
се дана шње ста ње про ду жи за нај кра
ће вре ме и огла шу ју ћи као нај глав ни је 
винов ни ке за све кра ља Алек сан дра 
и њего ву мило сни цу Дра гу Машин, 
закли ње мо се и сво јим пот пи си ма оба
ве зу је мо да ћемо их поби ти. На пре сто 
срп ски, опран крвљу ових без ча сни
ка, дове шће мо Петра Кара ђор ђе ви ћа, 
уну ка вождо вог и сина зако ни тог кне за 
пок. Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа”. 

О уби ству кра ља Алек сан дра и кра
љи це Дра ге, офи ци ри су поче ли да 
гово ре 1901. годи не. Јула 1901. три 
пеша диј ска офи ци ра више шко ле Вој
не ака де ми је, сту пи ше на прак ти чан 
курс у 4. коњич ки пук кра љи це Дра
ге. Дво ји ца од њих били су капе та
ни Радо мир Аран ђе ло вић и Милан Ф. 
Петро вић, тре ћи поруч ник Дра гу тин 
Дулић. У току слу жбо ва ња, у коњи ци, 
сту пи ше они у интим но познан ство са 
коњич ким поруч ни ком Анто ни јем Анти
ћем из истог пука. И у сва ко днев ним и 
дру гим дру гар ским раз го во ри ма, вође
ним после слу жбе, и о муч ном ста њу 
ство ре ном кра ље вом женид бом, вај
ка ху се они један дру гом што у Срби
ји нема људи који би уста ли про тив 
зла. Антић испри ча дру го ви ма о сво
јој наме ри док је слу жио у кра ље вој 
гар ди. Пра те ћи кра ља до ста на вере
ни це му поми шљао је он да их уби је, 
али се бојао да про ма ши. Исто га дана, 
око два часа после под не, поруч ник 
Антић зачу куца ње на вра ти ма сво је 
собе. Онда, исти они офи ци ри сту пи
ше уну тра. И тада без око ли ша ња, чим 
су сели, изја ви ше му они раз лог сво је 
посе те. Они су дошли, реко ше му, да 
га пита ју, при ста је ли он да зајед но са 
њима поби ју кра ља и кра љи цу. Антић 
сме ста изја ви да при ста је с тим да о 
томе изве сти сво га дру га поруч ни ка 
Дра гу ти на Дими три је ви ћа са којим је 
већ, о истој наме ри раз го ва рао. 6. сеп
тем бра ску пи ше се они у ста ну Анти
ће вом. Било их је седам, са поруч ник 
Мила ном Марин ко ви ћем и пот по руч ни
ком Нико ди јем Попо ви ћем, које дове
до ше прва тро ји ца. На овом састан ку 
одлу чи ше да се кра љев ски пар уби је 
једа на е стог сеп тем бра, на дан рође ња 
кра љи чи ног, на балу у сали ’Кола рац’. 
Уве че, у озна че ни час, одре ђе ни заве
ре ни ци одо ше у елек трич ну цен тра лу и 
тамо нађо ше чла на квар та дор ћол ског 
који је оси гу ра ва, у оној код ’Колар ца’, 
тре ћи зате че поли циј ског писа ра који 
је чува. У одре ђе но вре ме краљ с кра
љи цом не поја ви се на балу (Васић). 
До самог пре вра та, орга ни за ци ја је 

бро ја ла око две ста заве ре ни ка. Заве
ре ни ци су, након дво го ди шњег про
ми шља на, одлу чи ли да напад ну срп
ски двор у ноћи изме ђу 28. и 29. маја 
1903. годи не. Око два часа после поно
ћи, гру па офи ци ра, вође на капе та ном 
Дра гу ти ном Дими три је ви ћем, упа ла је 
у двор. Лазар Петро вић је поку ша вао 
да спа се кра љев ски пар. Тек када су 
заве ре ни ци затра жи ли секи ру да оби
ју вра та, Петро вић је донео одлу ку да 
позо ве кра ља на одбра ну. Кроз вра та 
се зачуо кра љев глас: „Могу ли рачу на
ти на закле тву мојих офи ци ра“. Вра та 
су се отво ри ла, а заве ре ни ци су запу
ца ли. Краљ и кра љи ца су уби је ни на 
стра ви чан начин. Вој сци је кроз отво
рен про зор обја вље но да нема више 
’тира ни на’. У Мај ском пре вра ту, живо те 
су, поред кра ља и кра љи це изгу би ли 
и кра љи чи на бра ћа, пред сед ник вла
де Цин цар Мар ко вић и мини стар вој ни 
Павло вић (Јова но вић).

При ли ком сво је прве слу жбе не 
посе те Бео гра ду, педе се тих годи
на про шлог века, осни вач фран

цу ске кино те ке Henry Len glo is, зах те
вао је, пре све га, да га одве ду на гроб 
Алек сан дра Обре но ви ћа и кра љи це 
Дра ге. Њего ви дома ћи ни који су има ли 
при лич но про бле ма да лоци ра ју место 
где је овај брач ни пар поко пан – подрум 
цркве Св. Мар ка на Ташмај да ну, били 
су при лич но изне на ђе ни, када им је он, 
пола жу ћи руже, рекао да је овај гест 
за њега нео бич но важан јер је њихо
ва живот на при ча била при ча њего ве 
мла до сти. Суд би на кра љев ског пара је 
сво је вре ме но мно го више узбу ђи ва ла 
фран цу ску јав ност, него што је изне на
ђи ва ла срп ску. У Срби ји је јав ност брзо 
забо ра ви ла покој ни кра љев ски пар и 
окре ну ла се новом наслед ни ку кру
не(Анђел ко вић). С раз ло гом је кра љи
ца Ната ли ја, драм ска јуна ки ња Гора на 
Мар ко ви ћа, узвик ну ла: „Па цела циви
ли зо ва на Евро па, осим Руси је која је 
још гора, осу ди ла је овај гну сни чин. 
Зна те ли да Срби ју чека јед на дуга изо
ла ци ја? Докле год не дока же да уби ја
ње није њен наци о нал ни оби чај“!

Крај

До самог пре вра та, 
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ГОЛУ БИН ЦИ НА МАПИ КАР НЕ ВАЛ СКИХ ГРА ДО ВА У ЕВРО ПИ

Тра ди ци о нал не „Мач ка ре“
Голу би нач ке „Мач ка ре“ или Пре

мун ду ре ни дани, како их још зову, 
одр жа ни су послед њег викен да у 

фебру а ру по 11. пут, у орга ни за ци ји 
Хрват ског кул тур нопро свет ног дру
штва „Томи слав“, под покро ви тељ
ством Општи не Ста ра Пазо ва. 

– Има јед но пре ле по село у Сре му, 
вред ни и мар љи ви људи живе у њему, 
али има ју три дана у годи ни кад цело 
село полу ди – ова ко је нека да дав но, 
непо зна ти путо пи сац опи сао тра ди
ци о нал не „Мач ка ре“, поклад ни оби чај 
стар пре ко 250 годи на, које су се одр
жа ле по 11. пут.

Првог дана мани фе ста ци је одр жан 
је маскен бал, а прву награ ду и 25.000 

дина ра осво ји ла је маска под нази вом 
„Црнобела музи ка“.

Дру ги дан био је у кар не вал ској 
атмос фе ри, а на ули ца ма овог села 
могле су у повор ци виде ти маске 
веза не за акту ел не дру штве не теме. 
У двор цу „Шлоц“ орга ни зо ва на је 
изло жба фото гра фи ја, а испред овог 
зда ња пред ста вио се вели ки број кар
не вал ских гру па, које је поздра вио 
пред сед ник општи не Ђор ђе Ради но
вић. 

Голу би нач ке „Мач ка ре“ од ове годи
не су мани фе ста ци ја од општин ског 
зна ча ја, а ујед но су пред ста вље не и 
чита вој Евро пи.

Алек сан дар Васо вић, члан Феде ра

ци је европ ских кар не вал ских гра до ва, 
изја вио је да ће се током јуна зна ти, 
јесу ли Голу бин ци поста ли део европ
ских кар не вал ских гра до ва.

Мани фе ста ци ја се наста вља првог 
викен да у мар ту, када ће бити орга ни
зо ва но тра ди ци о нал но јаха ње, а оби
чај ће бити при ка зан и по кућа ма.

Покла де озна ча ва ју поче так поста 
уочи већих пра зни ка, као што је Ускрс. 
Овај оби чај пред ста вља при ка зи ва ње 
магиј скорели гиј ске рад ње и покла па 
се са дола ском новог веге та ци о ног 
циклу са, када се све усме ра ва на сти
му ла ци ју плод но сти, пољо при вред
них кул ту ра, сто ке па и људи.

С. С.

Кар не вал ска атмос фе ра



2727. FEBRUAR 2019.  M NOVINE

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА: ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ БОРЕ ОТИ ЋА

Шором сре дом, два ред
Пред вели ким бро јем оку пље них 

Румља на, 22. фебру а ра у Зави
чај ном музе ју, позна ти нови нар и 

публи ци ста Бора Отић, про мо ви сао је 
сво ју књи гу Шоромсредом,дваред. 

Сва ка ко да мно ги наши чита о ци Оти
ћа зна ју, пре све га, као ауто ра попу лар
них еми си ја 5Казање,у који ма откри ва 
изу зет не и зани мљи ве људе, места 
и куће на про сто ру целе Вој во ди не, 
при ка за них на један топао и духо вит 
начин. Бора Отић је под се тио и да је 
сво ју прву књи гу Шором, средом пред
ста вио у Руми, тако ђе пред број ном 
публи ком. 

Ова књи га је бога то илу стро ва на 
фото гра фи ја ма, већи ном из поро дич
них албу ма, ста рих и пре ко 100 годи на. 
Књи га је бај ко ви та и сли ко ви та.

– Зани мљи вост књи ге је, што хар ти
ја на којој су штам па ни текст и фото
гра фи је, изгле да као новин ска хар ти ја. 
Књи га је писа на арха ич ним јези ком, 
којим ми још увек може мо да се спо ра
зу ме ва мо, али језик се мења, и можда 
за пар годи на ови изра зи неће бити 
позна ти. Зато, као и у првој књи зи, 
имам Речникмогзавичаја где су сли
ко ви то обја шње ни ти пој мо ви који су 
нам још увек позна ти, али пита ње је 

докле – обја снио је Бора.
Књи га садр жи 42 при че, ностал гич

не и лир ске. Илу стро ва на је број ним 
црнобелим фото гра фи ја ма, које при
ка зу ју сва ко днев ни рав ни чар ски живот.

– Ова књи га има у насло ву реч два
ред, зато што желим да их буде укуп но 
три, да буде три ло ги ја, па ће сле де ћа 

има ти у насло ву и реч три ред – дода је 
Бора Отић.

Уз ауто ра, са број ном публи ком су се, 
у скла ду са садр жа јем књи ге, дру жи ли 
и мла ди там бу ра ши рум ске Гим на зи је.

Књи га је про мо ви са на и у Ири гу, 20. 
фебру а ра у Срп ској чита о ни ци.

С. Џакула 

Бора Отић и там бу ра ши из Гим на зи је

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ПРО ТЕ СТИ

Чега се пла ши 
Митро вач ки отпор?

Већ шести пут у Срем
ској Митро ви ци је орга ни
зо ван гра ђан ски про тест 
под нази вом #1 од 5 
мили о на. Наше нови не, 
су сасвим корект но и 
објек тив но изве шта ва ле 
са њихо вих ску по ва. Иако 
нови на ри нису позва ни на 
про тест не шет ње, ми смо 
сма тра ли да је про фе си о
нал но да испра ти мо неко
ли ко њих, јер нам је пре
но ше ње пра ве сли ке 
деша ва ња изу зет но 
важна и то је зада так од 
којег ми као нови на ри М 
нови на не оду ста је мо. 
Међу тим, један недо ста
так у орга ни за ци ји и логи
сти ци код Митро вач ког 
отпо ра јесте то што је 
дошло до гре шке, да ли 
намер но или слу чај но, 
оста је непо зна ни ца. Наи
ме, већи на при сут них је 
наве ла на про те сту 26. 
јану ра 2019. да ће обра
ти ти гра ђа ни ма Милош и 
да је он орга ни за тор. 
Међу тим, на кра ју се 

испо ста ви ло је то ипак 
гре шка. За сада, коли ко 
су наше нови не сазна ле, 
Митро вач ки отпор нема 
орга ни за то ра, да су те 
“титу ле“ за њих пре ва зи
ђе не и да су про те сти 
искљу чи во гра ђан ске 
при ро де. Међу тим, ако се 
бави те про ме на ма у дру
штву и с раз ло гом иска зу
је те сво је неза до вољ ство, 
мора те има ти неко га ко 
ће у име оста лих неза до
вољ них гра ђа на изне ти 
мишље ње, а не тако пот
пу но сти хиј ски и то у циљу 
да би сви оста ли гра ђа ни 
доби ли пра ву инфор ма
ци ју. У том слу ча ју дола зи 
до гре ша ка и упу ћу је се 
на раз не осо бе. Ипак, 
због те целе ситу а ци је, 
наме ће се пита ње – да ли 
су и због чега су чла но ви 
Митро вач ког отпо ра упла
ше ни, да ли су изло же ни 
прет ња ма или се још увек 
не сна ла зе на поли тич кој 
сце ни? 

З. Попо вић

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Про мо ци ја књи ге 
песа ма
Жеђам је назив нове књи

ге песа ма Жељ ке Аврић која је 
рум ској публи ци пред ста вље на 
у чита о ни ци Град ске библи о
те ке „Ата на си је Стој ко вић“ 21. 
фебру а ра.

Књи га је, на задо вољ ство 
аутор ке, наи шла на одли чан 
при јем како публи ке, тако и књи
жев не кри ти ке.

Про мо ци ја у рум ској библи
о те ци је била шеста по реду, а 
Жељ ка за март наја вљу је и сво
ја госто ва ња у Инђи ји и Ста рој 
Пазо ви.

 – Ова књи га садр жи 51 песму, 
од тих песа ма 29 је било обја
вље но у часо пи си ма за књи
жев ност, умет ност и кул ту ру. 
Чети ри песме из ове збир ке су 
и награ ђе не, а јед на је пре ве де
на на бугар ски језик и обја вље
на у бугар ској анто ло ги ји песа ма 
посве ће них река ма – рекла је 
песни ки ња. 

Додај мо да је ова књи га била 
у нај у жем избо ру за награ ду 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп
ки ња“, а песма Помирење за 
награ ду „Лен кин прстен“.

Жељ ка Аврић, гово ре ћи о 

тален ту и надах ну ћу када је 
пое зи ја у пита њу, исти че да има 
нешто и тален та и надах ну ћа, 
али да је у осно ви све га вели ки 
инте лек ту ал ни и миса о ни рад 
и рад на себи. Тре ба чита ти, 
истра жи ва ти, бога ти ти свој реч
ник…

О Жељ ки ном изу зет ном поет
ском ства ра ла штву гово рио је 
нови нар и песник Тодор Бјел кић. 
У про гра му су насту пи ли и уче
ни ци ОМШ „Тео дор Тоша Андре
је вић“ из Руме. С. Џ.

Жељ ка Аврић 
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МИТРО ВАЧ КЕ И ЗАТВОР СКЕ ПРИ ЧЕ

Сти гли пре сви та ња
Ђор ђе Цви ја но вић са Небој шом Дра га но ви ћем, при пре ма књи гу – моно гра фи ју о 

митро вач ком затво ру, која тре ба да угле да све тлост дана ове годи не. Тим пово дом, 
обја вљу је мо тек сто ве, које су он и Вла ди мир Ћосић, нашли  као зани мљи ве дета ље 
за наше чита о це

Митр о вач ки Казне ни завод у пери
о ду изме ђу два свет ска рата био 
је познат по поли тич ким затво

ре ни ци ма, међу који ма је нај ви ше било 
кому ни ста. Три де сет и дво је њих зате
кло се иза њего вих реше та ка током 
Април ског рата и сло ма Кра ље ви не 
Југо сла ви је, после којег је Срем дошао 
у оквир тзв. НДХ, тако је бег постао 
пита ње живо та или смр ти.

Након што је фаши стич ка булу мен та 
пред во ђе на Тре ћим рај хом, рас пар ча
ла и иска са пи ла тери то ри ју Кра ље ви не 
Југо сла ви је, коју је пора зи ла у крат ко
трај ном рату, ново фак тич ко ста ње на 
тере ну дове ло је Срем под власт тзв. 
Неза ви сне Држа ве Хрват ске. Са њим у 
паке ту дошла је и Срем ска Митро ви ца, 
у којој се, још од кра ја XIX века и епо хе 
аустро гар ског цара и кра ља Фра ње 
Јоси фа, нала зио казне нопоправ ни 
завод, након Вели ког рата један од 
глав них у нашој земљи.

У том пери о ду изме ђу два свет ска 
рата, та „казни о на“ (како се тада гово
ри ло) поста ла је озло гла ше на због 

вели ког бро ја поли тич ких затво ре ни ка, 
пре све га кому ни ста и уста ша, па сто га 
не чуди што се о про ле ћу 1941. годи не 
у њему заде си ло три де сет и дво је 
махом иску сних кому ни ста из „ста ре 
гар де“, који су лежа ли због сво јих убе
ђе ња и рада на руше њу устав ног порет
ка.

Они су већ били поче ли да копа ју 
тунел како би побе гли из „казни о не“, 
када је избио Сед мо јул ски уста нак у 
Срби ји; након тога, копа ње су убр за ли, 
јер се по ход ни ци ма и ћели ја ма поче ла 
шири ти гла си на да Геста по пла ни ра да 
их стре ља. Неја сно је шта је био пре
суд ни фак тор у њихо вом пре жи вља ва
њу у тих неко ли ко месе ци.

Чиње ни ца је, да оку па тор углав ном 
није дирао кому ни сте све до 22. јуна 
када је покре ну та Опе ра ци ја „Бар ба ро
са“, јер је до тада Немач ки рајх био де 
фак то у саве зни штву са Совјет ским 
Саве зом, прем да су тех нич ки има ли 
само спо ра зум о међу соб ном нена па
да њу; након тога, кому ни сти су поста ли 
дивљач за одстрел, али је ове затво ре

ни ке веро ват но спа си ла нека рачу ни ца 
Геста поа, који је хтео да их иско ри сти.

Било како било, кому ни стич ки затво
ре ни ци копа ли су дању и ноћу, али 
сами ово нису могли изве сти. Посто ја
ла су два пред у сло ва за њихо во успе
шно бек ство: први је била помоћ изну
тра, од стра не неког стра жа ра, а дру ги 
помоћ Окру жног коми те та пар ти је за 
Срем, која је изо ста ла; након хап ше ња 
Мати је Хуђи ја, који је био заду жен за 
везу са затво ре ни ци ма, сва ка кому ни
ка ци ја са њима је пре ста ла, а оста так 
врху шке је изгу био инте ре со ва ње, па 
можда и директ но одбио да помог не.

Вла до Дап че вић је касни је твр дио да 
је про блем био у томе, што су већи на 
тих роби ја ша били тако зва ни „пет ков
ци“, одно сно при ста ли це Пет ка Миле
ти ћа, Бро зо вог директ ног рива ла у бор
би за поло жај гене рал ног секре та ра 
КПЈ, који је стра дао у Ста љи но вим 
чист ка ма у СССРу, изгу бив ши бит ку са 
Бро зом са којим је раз ме њи вао међу
соб не опту жбе. Међу тим, помоћ спо
ља, коју пар тиј ски Окру жни коми тет 
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није пру жио, надо ме сти ли су чла но ви 
Окру жног коми те та СКОЈа, пре све га 
Стан ка Мун ћан, Роса Вилић, Мар ко 
Пери чин Каме њар, Јован Што ко вац 
Џоја и Бошко Пал ко вље вић Пин ки.

Стан ка Мун ћан, орга ни за ци о на 
секре та р ка тог коми те та, за акци ју 
је била посеб но моти ви са на због сво је 
заљу бље но сти у Јова на Весе ли но ва, 
за којег ће касни је уда ти, а који је у то 
вре ме лежао у Срем ској Митро ви ци. 
Она је позна ва ла стра жа ре Јан ка Пеј
но ви ћа и Нико лу Тешан ки ћа и пре ко 
њих одр жа ва ла везу са роби ја ши ма. 
Након што их је Јусуф Тулић, орга ни за
ци о ни секре тар Окру жног коми те та 
КПЈ, сазнав ши за при пре ме, оба ве стио 
да је нео п ход но да тра же сагла сност 
Цен трал ног коми те та КПЈ и Покра јин
ског коми те та за Срби ју, Стан ка Мун
ћан је оти шла у Бео град током дру ге 
поло ви не јула месе ца. Тамо јој је рече
но, да се бек ство мора извр ши ти што 
пре, по сва ку цену.

Ноћ изме ђу 2122. авгу ста била је 
одре ђе на за поку шај бек ства. Тач но у 
поноћ, роби ја ши су из кана ла про би ли 
излаз на повр ши ну, иза зиди на. Ту их је 
чека ла гру па ско је ва ца на челу са нао
ру жа ним Пин ки јем. Након постро ја ва
ња пове ли су их ка Фру шкој гори, док је 
стра жа њихо во бек ство при ме ти ла тек 
ују тру при редов ној про ве ри, тако да је 
поте ра касни ла седам сати; при том су 
их Нем ци и хрват ске уста ше тра жи ли 
по дуби ни шуме, док су се они вешто 
скри ва ли на самој иви ци. Оку па тор и 
кви слин зи су зато успе ли да ухва те 
само дво ји цу бегу на ца, док су се оста
лих три де сет изву кли, и дали свој 
допри нос бор би за нашу сло бо ду, у 
којој је већи на изгу би ла живо те: осмо
ри ца ће бити про гла ше на за народ не 
херо је.

Бегун ци су били Мар тон Ач, Мита 
Алек сић, Бане Андре ев, Жар ко Аћи мо
вић, Сло бо дан Бајић Паја (народ ни 
херој), Миха и ло Бам бу ло вић, Рафа ел 

Бати но (чет ни ци га 1942. годи не у Сан
џа ку пре да ли Ита ли ја ни ма који су га 
стре ља ли), Ћира Дими три је вић, Јован 
Весе ли нов (народ ни херој), Вука дин 
Вука ди но вић (народ ни херој), Радо ван 
Вуко вић, Иван Кне же вић, Алојз Коц мур 
(поги нуо 1942. годи не у бор ба ма про тив 
уста ша код Бугој на) и Мех мед Кур то.

Затим: Милан Марин ко вић, Иван 
Мачек (народ ни херој), Лазар Милан
ков, Јор дан Нико лов (народ ни херој), 
Стан ко Пау но вић Вељ ко (народ ни 
херој), Ћира Петро вић, Мути мир Попо
вић, Пашко Ромац (народ ни херој), 
Ђор ђе Секу лић, Михај ло Селе ши, Трај
ко Ста мен ко вић (народ ни херој), Спа со
је Сте јић Бајо (поги нуо на Сутје сци), 
Мари јан Сти ли но вић, Јован Трај ко вић, 
Антон Фра но вић, Бла го ја Фотев, Јосип 
Хри стић и Нико ла Шпе хар.

Уста ше су момен тал но схва та ли, да 
зна чај овог дога ђа ја дале ко пре ва зи ла
зи пуко бек ство роби ја ша само по себи; 
у јед ном зва нич ном изве шта ју орга на 
тзв. НДХ наве де но је, да би боље било 
да је „побе гло 32.000 кри ми на ла ца него 
што су оти шли 32 кому ни ста“.

Након бега, пето ро роби ја ша је оста
ло у Сре му, где је 9. сеп тем бра обра зо
ван Фру шко гор ски пар ти зан ски одред, 
док су оста ли, под окри љем ноћи пре
шли Саву и сти гли у Мачву.

Два фил ма су сни мље на о овом дога
ђа ју: 1968. годи не тему је у оства ре њу 
Бекства по рома ну Оска ра Дави ча, 
обра дио Радош Нова ко вић, док је десет 
годи на доц ни је у Стићипресвитања, 
исто учи нио Алек сан дар Ђор ђе вић.

ИСПРАВКА
У прошлом броју М новина, од 20. 

фебруара 2019. године, у рубрици „Јован 
Станисављевић Чаруга између мита и 
стрварности“ потпис  на носећој фотогра
фији гласи: „Чаруга пре стрељања“. С 
обзиром на то да је Јован Станисављевић 
Чаруга обешен, а не стрељан, извиња
вамо се читаоцима због ове грешке.

Стан ка Мун ћан,
орга ни за ци о на
секре та р ка тог

коми те та, за акци ју 
је била посеб но
моти ви са на због

сво је заљу бље но ст
 у Јова на Весе ли но ва, 

за којег ће касни је
уда ти, а који је у то 

вре ме лежао у
Срем ској Митро ви ци. 

Она је позна ва ла
стра жа ре Јан ка

Пеј но ви ћа и Нико лу 
Тешан ки ћа и пре ко 

њих одр жа ва ла везу 
са роби ја ши ма 
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ШИД: ТРИ БИ НА У КУЛ ТУР НО-ОБРА ЗОВ НОМ ЦЕН ТРУ

Моје род но место на сли ка ма

Шиђа ни су у субо ту, 23. фебру а
ра могли да ужи ва ју у изу зет ној 
три би ни  Мојеродноместона

сликама, коју је у сали КОЦа орга ни
зо ва ло Дру штво за ака дем ски раз вој 
из Бео гра да. Три би на је орга ни зо ва на 
у окви ру кам па ње Културанадар, која 
се бави очу ва њем кул тур не башти не. 
Била је ово при ли ка да и Шиђа ни, 
који увек мисле да све зна ју о гра ду и  
њего вој исто ри ји, допу не сво је зна ње.

На три би ни су уче ство ва ли виши 
кустос Радо ван Сре мац, дирек тор ка 
Музе ја наив не умет но сти Илијанум 
Љубин ка Пан тић, уче ни ца осмог раз
ре да основ не шко ле Ања Веј но вић 
и мла ди писац Алек са Мла де но вић. 
Радо ван Сре мац те вече ри гово рио је 
о два момен та када се Шид нашао на 
свет ској позор ни ци.

– Гра ди на се нала зи на левој оба
ли Босу та, у ата ру Ваши це. При па да 
архе о ло шком лока ли те ту који пред
ста вља вештач ко брдо, наста ло услед 
кон ти ну и ра ног насе ља ва ња.  Не може 
се про у ча ва ти исто ри ја Евро пе, а да 
се не про у ча ва Гра ди на. Од целог 
лока ли те та истра же но је само чети
ри про цен та, а ми има мо бли зу 10.000 
пред ме та који се нала зе у Музе ју Вој
во ди не, Музе ју Сре ма, а нај ви ше се 
нала зе у Шиду. Гра ди на је нај ве ро ват
ни је била седи ште јед ног од нај ве ћих 
бал кан ских пле ме на, а то су Пеу ци. 
Углав ном су се бави ли земљо рад њом, 
ратар ством. Све је то тра ја ло до дола
ска Римља на. Окта ви јан Август је 600. 
годи не кре нуо да моби ли ше панон ску 
омла ди ну и тада су Панон ци рекли 
„Доста!“ – дода је Сре мац.

– Цен трал ни део Бал кан ског полу о

стр ва се дигао на уста нак, а ту је Гра
ди на оди гра ла веро ват но нај ва жни ју 
уло гу. Уста нак је тра јао непу не чети
ри годи не и угу шен је у крвљу. Дру ги 
моме нат се одно си на два шле ма која 
су про на ђе на у Бер ка со ву 1952. годи
не. Злат ни парад ни шле мо ви који нису 
били део рат не опре ме, већ као нека 
врста одлич ја. Њих у све ту има пет. 
Један је у Мађар ској, један у Холан ди
ји, два која су про на ђе на у Бер ка со ву и 
један у Јар ку – рекао је Радо ван.

Мла ди писац Алек са Мла де но вић је 
гово рио о исто ри ја ту свог села Ваши
ца. Посеб но се освр нуо на пери од када 
је у овом селу било више ста нов ни ка, 
раз ви је ни ји дру штве ни живот, али и о 
настан ку име на Ваши ца.

 – Први пода ци гово ре да се село 
Ваши ца нала зи ло уз саму реку Босут. 
Посто је две вер зи је како је село доби
ло име. Прва вер зи ја је да је село 
доби ло име по јед ном чове ку кога су 
зва ли мали Васи ца, што је вре ме ном 
пре ра сло у Мала Ваши ца. То име се 
задр жа ло до Дру гог свет ског рата. 
Дру га вер зи ја је да је име наста ло од 
мала Вас, што зна чи мало село. На 
дана шњем поло жа ју село се нала зи 
од 1700 годи не. Прва шко ла у селу се 
спо ми ње 1754. годи не, пра во слав на 
црква 1778. годи не и римо ка то лич ка 
1889. годи не. Први мосто ви на Гра ди
ни се спо ми њу у пери о ду 16. и 17. века 
– део је исто риј ских пода та ка које је 
изнео Мла де но вић.

Љубин ка Пан тић, дирек тор ка музе ја 
Илијанум, гово ри ла је о ства ра ла штву 
Или је Баши че ви ћа.

– Или ја је сва ка ко лич ност, којој 
може мо да захва ли мо да за Шид зна

ју у целом све ту. Или ја је био сељак, 
који се бавио сво јом земљом, сво јим 
коњи ма, сто ком. Онда је после Дру
гог свет ског рата без тога остао, због 
неких дру штве них окол но сти и постао 
је Или ја Босиљ, само у ки сли кар, који 
је сво је чуде сне све то ве пре тва рао 
у сли ке. За мно ге, који први пут виде 
сли ке, оне буду нео бич не, али при
влач не. Или ја је сли карнаи вац, али 
Или ја није био наи ван човек да би 
њего во сли кар ство било наив но. Исти
че се да је он само у ки умет ник, да се 
није шко ло вао за сли ка ра, а то што је 
он радио је дале ко од наи ве. У све ту 
је пре по знат као неко ко је врло аутен
ти чан, као изу зе тан коло ри ста, који на 
посе бан начин осли ка ва тај свој свет. 
Њего ве сли ке су ишле од Јапа на до 
Мек си ка. У све ту јако добро зна ју где 
се Шид нала зи – иста кла је Љубин ка 
Пан тић.

Радо ван Сре мац је гово рио и о 
Дими три ју Мити Оре шан цу, чове
ку који сло ви за првог кан та у то ра на 
овим про сто ри ма. Напи сао је сто ти не 
песа ма које је публи ко вао у збор ни ци
ма Мати це срп ске, нај по зна ти ја му је 
песма Сећашлисеоногсата?

Ања Веј но вић, уче ни ца осмог раз ре
да Основ не шко ле „Бран ко Ради че вић” 
гово ри ла је о сећа њи ма јед не баке за 
вре ме Дру гог свет ског рата.

У про гра му су уче ство ва ли и уче ни
ци основ них шко ла „Срем ски фронт” и 
„Бран ко Ради че вић” у сцен ском при ка
зу божић ног оби ча јавер те па, којег су 
при пре ми ли са настав ни ци ма Биља
ном Лазић, Мила ном Гер бе ром и Све
тла ном Ђача нин.

Д. Попов

Сцен ски при каз вер те па
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РУМА: НАЈ БО ЉИ СПОР ТИ СТИ ЗА 2018. ГОДИ НУ

Ива на Ћујић и Милош Гла до вић 
нај бо љи сени о ри

Нај бо љи спор ти сти рум ске општи
не у про те клој годи ни доби ли су 
при зна ња и награ де на тра ди ци

о нал ној све ча но сти која је 21. фебру а
ра одр жа на у Кул тур ном цен тру „Бра на 
Црн че вић“.

Пре ма одлу ци Коми си је за избор нај
бо љих спор ти ста, у кате го ри ји нај бо ља 
пио нир ка про гла ше на је Јова на Касап, 
СБК Рума, док је Сте фан Зубо вић из 
ЏК Сло вен нај бо љи пио нир. Нај бо ља 
кадет ки ња је Тама ра Милу ти но вић из АК 
Рума, а нај бо љи кадет Петар Јова нов из 
СБК Рума.

У јуни ор ској кате го ри ји нај у спе шни ји 
су били Јова на Мушиц ки, ТК Змај и Урош 
Маџа ре вић, ЏК Сло вен, Дом здра вља 
Рума је нај бо ље пред у зе ће у спорт ској 
рекре а ци ји, док су нај у спе шни ји поје дин
ци РСИ Ђор ђе Стој че вић из Дома здра
вља и Татја на Вра неш из Саве за спор
то ва.

Нај бо ља основ на шко ла је град ска ОШ 
„Душан Јер ко вић“, а од сред њих Гим на
зи ја „Сте ван Пузић“. Самим тим, нај бо
љи педа го зи физич ке кул ту ре су Здрав ко 
Барић и Вера Мило ван че вић.

Нај бо љи спорт ски рад ник је Милен ко 
Марин ко вић, ЖОК Рума, а нај бо љи тре
нер Бори слав Крстић, ТК Змај.

У кате го ри ји нај бо ља спорт ска еки
па побе ди ли су ЖОК Рума и ФК  1. Мај, 
Рума.

Ива на Ћујић из ТК Змај, је нај бо ља 
сени ор ка, а Милош Гла до вић из истог 
клу ба је нај у спе шни ји сени ор. И ове 
годи не се пока за ло да су нај у спе шни ји 
поје дин ци из бори лач ких спор то ва.

Спе ци јал не награ де су доде ље
не Мари ја ни Зука но вић, кошар ка шкој 
репре зен та тив ки Срби је, Алек сан дри 
Црн че вић, одбој ка шкој репре зен та тив ки 
Срби је и пост хум но Јасни Петр о вић, про
фе сор ки физич ког вас пи та ња. У кате го

ри ји спо рт ске леген де награ ду је добио 
Дра го Рубе жић, репре зен та ти вац бив ше 
Југо сла ви је и првак на 800 мета ра, док 
су награ де за допри нос спо р ту доби ли 
АД Срем пут и ДДОР за допри нос раз во ју 
спо р та и рекре а ци је у рум ској општи ни.

Ова спо рт ска све ча ност је запо че ла 
поздрав ним гово ром Мило ша Мар ко ви
ћа, гене рал ног секре та ра Саве за спо р
то ва Рума, који је ука зао да се награ де 
доде љу ју у 21 кате го ри ји и да награ да 
под ра зу ме ва Пла ке ту Саве за, дипло му и 
нов ча ну награ ду од 10.000 дина ра. 

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је иста као да нема бољег начи на 
за про мо ви са ње спо р та и здра вог сти ла 
живо та од ова квог афир ми са ња спор
ти ста и ука зи ва ња на њихо ве нај бо ље 
резул та те. 

– Општи на у кон ти ну и те ту ула же зна
чај на сред ства у раз вој спо р та, у финан
си ра ње тро шко ва так ми че ња, обез бе
ђи ва ње усло ва за њихо ве тре нин ге и 
так ми че ње, даје мо спорт ске сти пен ди је, 
али и финан си ра мо уста но ву Спо рт ски 
цен тар. Мислим да смо ство ри ли усло
ве за раз вој свих спор то ва и дра го ми је 
да наши спор ти сти то сво јим резул та ти
ма и потвр ђу ју, а ми обе ћа ва мо да ћемо 
са овом подр шком наста ви ти – обе ћао је 
Сте ван Кова че вић.

Нај ви ше награ да је оти шло у руке 
спор ти ста који се баве бори лач ким спо
р то ви ма, а међу њима посеб но Теквон до 
клу ба Змај. 

Тако је нај бо ља јуни ор ка упра во из 
овог клу ба, а то је Јова на Мушиц ки. 
Јова на има 17 годи на, одлич на уче ни ца 
Пољо при вред не шко ле у Руми.

 – Била сам на Свет ском првен ству у 
Туни су где сам дошла до бор бе за меда
љу, као и на ква ли фи ка ци ја ма за Олим
пи ја ду мла дих, али нисам успе ла да се 
ква ли фи кујем. Тре ни рам и по два пута 

днев но и могу да кажем да сам оче ки ва
ла ову награ ду. То ми је тре ћа награ да 
и дра го ми је што сам део све га ово га – 
рекла нам је мла да Јова на Мушиц ки.

Милош Гла до вић је про гла шен за нај
бо љег сени о ра у рум ској општи ни, тако
ђе је члан ТК Змај. 

– Ово ми је први пут да сам про гла шен 
за нај бо љег сени о ра. При зна ње ми зна
чи мно го, то је вели ка моти ва ци ја да и 
даље боље радим, али и знак да сам на 
пра вом путу и да се труд испла ти. Лане 
ми је нај ве ћи резул тат била брон за на 
Меди те ран ским игра ма у Шпа ни ји и то је, 
ујед но, био и нај бо љи резул тат за срп ски 
теквон до у мушкој кон ку рен ци ји. Тако ђе, 
осво јио сам и пето место на Европ ском 
првен ству у Руси ји, у Лето ни ји и Грч кој на 
тур ни ри ма сам био дру ги, а у Руму ни ји 
тре ћи. Ове годи не нај ве ћи иза зов ће ми 
бити Европ ско првен ство у олим пиј ским 
кате го ри ја ма у Ирској – гово ри Милош 
Гла до вић.

Бори слав Крстић, глав ни тре нер ТК 
Змај, тре ћи пут заре дом је про гла шен за 
нај бо љег тре не ра.

 – То је потвр да дуго го ди шњег рада 
и одри ца ња не само мог и так ми ча ра, 
већ и њихо вих роди те ља. Мно го је тру
да, рада и одри ца ња  уло же но у те сјај не 
резул та те – ука зу је Бори слав Крстић.

Ива на Ћујић, нај бо ља сени ор ка, чла
ни ца ТК Змај, дала је изја ву за наше 
нови не. 

– До сада сам два пута доби ла награ
ду Општи не Рума, ово ми је тре ћа. Била 
сам на Првен ству држа ве, потом Бал ка
на, где сам узе ла меда ље, то су два нај
зна чај ни ја так ми че ња про шле годи не. 
Тре ни рам већ 14 годи на. Радим и сту
ди рам у Субо ти ци Еко ном ски факул тет, 
и добр ом орга ни за ци јом успем све да 
постиг нем – каже Ива на.

С. Џаку ла

Сте ван Кова че вић и Милош Гла до вић ТК Змај – Ива на, Бори слав, Јова на и Милош
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ОВАН: Уко ли ко вас 
неко наго ва ра на 
послов но – финан сиј
ски иза зов или на 

зајед нич ку аван ту ру, добро раз
ми сли те о могу ћим после ди ца ма. 
Неко може да раз от кри је ваше 
тај не наме ре, сто га не буди те 
наив ни или брзо пле ти. У љубав
ним оче ки ва њи ма, као да стал но 
иде те у корак испред свог парт не
ра. Ваша нестр пљи вост делу је 
збу њу ју ће на воље ну осо бу.  

БИК: Има те амби ци о
зне пла но ве и потре бу 
да оcтварите запа же
ну уло гу, међу тим ваш 

успех зави си од нечи јег ути ца ја. 
Нема потре бе да се пона ша те 
пре ви ше наме тљи во и зах тев но у 
дру штву сарад ни ка. У емо тив ном 
сми слу, боље је да при хва ти те 
позна ту ситу а ци ју.  Ула зак у неку 
забра ње ну зону  или изне над ну 
потре бу за љубав ном аван ту ром 
може да вас раз о ча ра на нео че ки
ва ни начин. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Оче ку ју 
вас изне над не ком
пли ка ци је у сусре ту са 
сарад ни ци ма, али то 

не тре ба да ути че на вашу кон
цен тра ци ју и добру вољу. Сачу
вај те при себ ност духа и пре у зми
те ини ци ја ти ву у пре суд ном 
момен ту. Усме ри те сво је мисли у 
пози тив ном прав цу. Важно је да 
осе ти те емо тив но задо вољ ство и 
попли ну у дру штву бли ске осо бе. 
Увек све може да се при ла го ди 
зајед нич ким инте ре си ма. 

РАК: Поне кад тре ба 
упо тре би ти раз ли чи те 
мере пре до стро жно
сти. Довољ но сте 

разум ни да зашти ти те сво је инте
ре се у кри тич ним ситу а ци ја ма. 
Ризик пре пу сти те дру ги ма и избе
га вај те сум њи ве послов но – 
финан сиј ске пону де. Искре не 
емо ци је увек делу ју леко ви то, 
задр жи те сво ју пажњу на воље ној 
осо би. Ужи вај те у зајед нич кој сре
ћи која вас пра ти. 

ЛАВ: Неко изне на да 
реме ти ваше послов но 
– финан сиј ске пла но ве 
и игно ри ше ваше при

мед бе. Ипак, немој те дозво ли ти да 
неко у вама под сти че ниске стра
сти. Немa раз ло га да ула зи те у 
ривал ске одно се, а затим да трпи
те ружне после ди це. Посту пи те 
досто јан стве но у сусре ту са воље
ном осо бом, реал но одме ри те сво
је могућ но сти. Пока жи те да има те 
довољ но сти ла и добре наме ре.

ДЕВИ ЦА: Делу је те 
само у ве ре но и рачу
на те на искре ну подр
шку бли ских сарад ни

ка. Уме те да орга ни зу је те зајед
нич ку акци ју или да напра ви те 
пра вил ну рас по де лу послов них 
уло га и инте ре са. Оче ку је вас 
успех у роб но – нов ча ним раз ме
на ма. Допа да вам се оно што је 
недо сти жно или осо ба до које не 
допи ре ваш глас. Избе га вај те 
брзо пле тост. 

ВАГА: Ако жели те да 
оства ри те сво је 
послов не циље ве 
потреб на вам је нечи ја 

подр шка или посре до ва ње. 
Немој те оче ки ва ти немо гу ћа 
реше ња, већ при ку пи те све нео п
ход не инфор ма ци је о добрим 
послов ним при ли ка ма. Раз ми сли
те на који начин тре ба да ани ми
ра те јед ну осо бу. Избе га вај те 
ривал ство или так ми чар ске уло ге 
у одно су са парт не ром. Обра ти те 
пажњу на уред ни ји начин живо та. 

ШКОР ПИ ЈА: Јасно 
вам је да све има свој 
век тра ја ња, али упор
но инси сти ра те на 

ства ри ма које су пре ва зи ђе не. У 
сусре ту са сарад ни ци ма уза луд но 
поку ша ва те да про ме ни те нечи је 
мишље ње и пона ша ње. При хва
ти те пози ци ју у којој се нала зи те. 
Парт не ро во нера зу ме ва ње на вас 
делу је обес хра бру ју ће, реа гу је те 
осе тљи ви је него обич но. Улеп шај
те рас по ло же ње на неки од начи
на који су вам лак ше доступ ни. 

СТРЕ ЛАЦ: Неко вам 
јасно даје до зна ња, 
да све има сво ју цену. 
Потру ди те се да пра

вил но зашти ти те послов не инте
ре се и да сачу ва те сво ју пози ци ју 
у кру гу сарад ни ка. Лош дија лог 
при хва ти те као нову лек ци ју о 
послов ним одно си ма. Не жели те 
пре ви ше да при ча те о сво јим осе
ћа њи ма, при ја вам нечи је интим
но дру штво и потре ба да вам 
искре но уго ди. 

ЈАРАЦ: Уко ли ко сте 
довољ но сна ла жљи ви 
или брзи у послов ној 
акци ји, оче ку је вас 

успех на раз ли чи тим стра на ма. 
Пока жи те сво јој око ли ни да посе
ду је те раз ли чи те спо соб но сти 
које гаран ту ју зајед нич ки успех. 
При вла чи вас нова емо тив на 
игра, упо тре би те свој шарм и дис
крет но одго во ри те на нечи ји позив 
или на љубав ну пору ку. При ја ће 
вам нови сусрет.

ВОДО ЛИ ЈА: Оче ку ју 
вас инте ре сант ни 
сусре ти, обра ти те 
пажњу на свој стил 

изра жа ва ња или на ути сак који 
оста вља те у дру штву сарад ни ка. 
Учи ни те све што је потреб но, да 
спо ји те при јат не ситу а ци је са 
кори сним циље ви ма у раз ли чи
тим прав ци ма. Све је могу ће када 
има те добру вољу. Парт нер пока
зу је посеб но инте ре со ва ње за 
ваше иде је, наста ви те са про ве
ре ном так ти ком. 

РИБЕ: Обра ти те 
пажњу на раз ли чи те 
инфор ма ци је које 
има ју прак тич но зна

че ње, како бисте у пот пу но сти 
оства ри ли сво је наме ре. Поне кад 
тре ба дело ва ти довољ но брзо и 
без суви шног так ти зи ра ња. Нема 
раз ло га за наме тљи вост пред 
бли ском осо бом. Ужи вај те у ства
ри ма које одго ва ра ју зајед нич ком 
афи ни те ту и уку су. 

VREMEPLOV
27. фе бру ар

1557. Отво ре на је пр ва ру ска 
ам ба са да, у Лон до ну. 
1883. Оскар Ха мер стајн па тен
ти рао је пр ву ма ши ну за уви ја
ње ду ва на. 

28. фе бру ар
1842. Ро ђен је срп ски фи ло зоф 
и пи сац Ми лан Ку јун џић Абер
дар, је дан од пр вих про фе со ра 
фи ло зо фи је на бе о град ској 
Ве ли кој шко ли, члан Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, пред сед
ник Скуп шти не и ми ни стар про
све те. 
1916. У Пр вом свет ском ра ту 
за вр ше но је пре ба ци ва ње на 
Крф глав ни не од око 140.000 
срп ских вој ни ка.

1. март
1872. Је ло у сто ун је по стао пр ви 
свет ски на ци о нал ни парк. Је ло
у сто ун је при род ни бо та нич ки и 
зо о ло шки врт у САД, нај ве ћим 
де лом у др жа ви Ва јо минг, по вр
ши не 8.963 ки ло ме та ра ква
драт них, у ко јем је за бра њен 
сва ки лов и оште ће ње при ро де. 
1978. Мр твач ки сан дук Чар ли ја 
Ча пли на укра ден је у Швај цар
ској. 

2. март
1824. Ро ђен је Бе др жих Сме та
на, че шки ком по зи тор, ди ри гент 
и пи ја ни ста, нај зна чај ни ји пред
став ник и за чет ник че шког 
му зич ког на ци о на ли зма. 
1983. PHIL LIPS и SONY пред
ста ви ли су тех но ло ги ју сни ма
ња на ком пакт диск. 

3. март
1847. Ро ђен је Алек сан дар Гре
јам Бел, ен гле ски фи зи о лог, 
учи тељ го во ра глу вих. Про на
шао је и уса вр шио те ле фон и 
па тен ти рао га у Бо сто ну 1876. 
го ди не. 
1955. Ел вис При сли се пр ви пут 
по ја вио на ТВу. 
1956. Ма ро ко је из деј ство вао 
не за ви сност од Фран цу ске. 

4. март
1941. Ју го сло вен ски кнез на ме
сник Па вле Ка ра ђор ђе вић 
са стао се тај но, у Дру гом свет
ском ра ту у Бер хтес га де ну с 
во ђом Тре ћег рај ха Адол фом 
Хи тле ром, ко ји је за тра жио да 
Бе о град при сту пи Трој ном пак
ту, при че му би Не мач ка и Ита
ли ја га ран то ва ле ин те гри тет и 
не за ви сност Ју го сла ви је. 
1945. Чла но ви Ује ди ње ног 
са ве за ан ти фа ши стич ке омла
ди не Ср би је осно ва ли су Омла
дин ско фи скул тур но дру штво 
Цр ве ну зве зду. Ме ђу осни ва чи
ма су се на ла зи ли Не бој ша 
По по вић, Ми ра Пе тро вић, Све
то зар Гли го рић и Ми ло ван 
Ћи рић. 

5. март
1832. У Бе о гра ду по че ла да 
ра ди пр ва штам па ри ја у Ср би ји, 
у ко јој је као пр ва књи га штам
пан Сабор истине и науке 
Јо ва на Сте ји ћа. Штам па ри ја 
ку пље на у Ру си ји и до пре мље
на у Бе о град у ма ју 1831.

HOROSKOP

Сре да, 27. (14) фебру ар 
Пре по доб ни Авксен ти је; Све ти 

Кирил Сло вен ски

Четвр так, 28. (15) фебру ар 
Све ти апо стол Они сим; Пре по

доб ни Јев се ви је Пусти њак

Петак, 1. март (16. фебру ар)
Све ти муче ни ци Пам фил, 

Пор фи ри је и дру ги 

Субо та, 2. март (17. фебру ар)
Све ти вели ко му че ник Тео дор 

Тирон – Заду шни це

Неде ља, 3. март (18. фебру ар)
Св. Лав Рим ски; Св. Фла ви јан 
Цари град ски (Месне Покла де)

Поне де љак, 4. март
(19. фебру ар)

Све ти апо сто ли Архип, Фили
мон и Алфи ја

Уто рак, 5. март (20. фебру ар)
Све ти Лав Катан ски

Crkveni
kalendar

• Ако мислиш да се све 
врти око тебе, … лези и 
спа вај, сигур но ти је 
низак при ти сак!
• Очи та ли су ми стру ју и 
сад могу да упа лим све-
ћу!
• Једва чекам да ми деда 
да џепа рац па да будем 
свој човек!

Габријела 
колач

Састој ци: За коре: пет белан
ца, 250 гра ма шеће ра, 100 гра ма 
мле ве них ора ха, јед на каши ка 
пре зли. За крем: пет жума на ца, 
150 гра ма шеће ра, три каши ке 
бра шна, 250 мили ли та ра мле ка, 

јед на каши чи ца вани ле, 250 гра
ма. масла ца или мар га ри на.

При пре ма: Коре: Пена сто уму
ти те белан ца, додај те шећер и на 
кра ју ора хе и пре зле које уме шај те 
лага но са жицом. У плех ста ви те 
пек папир, па на њега рас по ре ди те 
сме су. Пеци те на 180 сте пе ни око 
40 мину та. Крем: Жуман ца пена
сто уму ти те са шеће ром, па додај
те вани лу, бра шно и мле ко и ста
ви те да се кува док се не згу сне. У 
охла ђен крем додај те маслац.

Кору пре се ци те на два дела па 
један ста ви те у плех. Пре ма жи те 
кре мом, покло пи те дру гом кором и 
добро охла ди те.
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ВАР тех но ло ги ја у Сур ду ли ци

Рого ви у вре ћи
и чији је већи

У Нишу је оди гран кошар ка шки Куп 
Ради во ја Кора ћа. Пар ти зан је узео 
титу лу. У дра ма тич ном мечу, црно
бели су у послед њим тре ну ци ма 
доби ли Зве зду. Заслу же но. Зве зди 
пре све га тре ба један иоле испра ван 
тре нер који неће дозво ли ти еки пи да 
се она ко нере зон ски испу ца ва. Пар
ти зан га већ има.

Мно го се буре дигло после меча. 
Кука ли су Зве зди ни чел ни ци на суди
је и њихо ве одлу ке, пре ти ли, вре ђа
ли... Ма пра ва спорт ска атмос фе ра. 
На кра ју се нису поја ви ли на доде ли 
меда ља. Поста вља се пита ње, зашто 
онда и уче ству ју у том цир ку су зва
ном Куп? Веро ват но да би побе ди ли. 
А ако изгу бе, онда се не важи. Да се 
раз у ме мо, исто мислим и о њихо вим 
ком ши ја ма. Сва та пизда ри ја око оди
гра ва ња Купа Срби је сва ке годи не 
има сли чан епи лог. Увек се то на кра
ју пре тво ри у цир кус у којем се не зна 
ко пије, а ко пла ћа. Сре ћа па овај пут 
није нико настра дао као прет ход них 
годи на. Ово так ми че ње нема ника
квог сми сла, нити тежи ну. Само слу
жи да се изме ри чији је већи. Ако 
мене пита те, пра ви пока за тељ нашег 
срп ског мен та ли те та. У реги о нал ној 

лиги смо мир ни као буби це. У свом 
дво ри шту – као рого ви у вре ћи. 

Лек ци ја у Мадри ду
Про шле неде ље су наста вље ни 

окр ша ји у нока ут фази Лиге шам пи о
на. У уто рак смо виде ли два кром пи
ра на две утак ми це. Нико није успео 
да уму ва гол. Они који ма је неста ла 
сли ка на полу вре ме ну (а било их је 
мно го, барем у мом окру же њу) нису 
ништа бит но про пу сти ли. У сре ду је 
било више акци је.

Ливер пул је доче као Бајерн у нај ве
ћем дер би ју ове фазе так ми че ња. У 
мечу у којем се оче ки ва ла кано на да 
голо ва, ома ну ли су напа да чи. Било је 
шан си на обе стра не али је ипак поде
ла бодо ва била нај ре ал ни ја. Нема 
сум ње да ће пршта ти у реван шу.

У Фран цу ској, Лион је одо лео Бар
си. Не бих мно го да тупим. Када се 
као дома ћин бра ниш, а гол ман и што
пер су ти кључ ни игра чи, оче куј да 
будеш рас кан тан у реван шу. Све сем 
тога било би рав но чуду.

Јуве је добио лек ци ју од Атле ти ка у 
Мадри ду. Побе да од 2:0 се чини 
довољ ном зали хом за Мадри ђа не 
пред реванш. Тешко је зами сли ти да 
тако твр да еки па про пу сти ова кву 
шан су. Ипак, Ита ли ја не не тре ба пот

це ни ти, има ју јед ну од нај бо љих еки
па у Евро пи.

Ман че стер Сити је са 3:2 одра дио 
сја јан посао у Немач кој про тив Шал
кеа. Није да се нису мучи ли. Губи ли 
су у јед ном момен ту, има ли игра ча 
мање, али су ипак, бом бом Санеа 
пред крај меча, дошли до побе де. 
Суд би на је хте ла да Нем ци ма пре су
ди њихов бив ши играч.

Пази, сни ма се
Пре неки дан, поја ви ла се вест да 

се у срп ски фуд бал уво ди ВАР тех но
ло ги ја. Исти на, тек од 2021. годи не. 
Толи ко ваљ да тре ба вре ме на да се 
при пре ми терен за нови ну у нашем 
фуд ба лу. И сад, не би то било ништа 
спо р но да не зна мо у каквој је бана ни 
наш фуд бал гене рал но. Зами сли те 
само сце ну у којој суди ја кори сти ВАР 
на ста ди о ну у Сур ду ли ци. Трчи јадан 
да пре гле да сни мак, ломи се по оној 
њиви, а хор де остра шће них про ста ка 
са три би на га часте соч ним псов ка ма 
и поне ким упа ља чем. Уоста лом, како 
побо гу да сла жеш народ и оправ даш 
већ уна пред дого во ре ни исход сад 
када је све на сним ку? Па ника ко. 
Неће се сни мак ни гле да ти. У супрот
ном, пашће крв, позна ва ју ћи наш 
фуд бал.

Fo
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СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Дамир Фла
њак и Ана Белу ше вић, Бошко 
Југо вић и Мили ца Теша но вић.

ДОБИ ЛИ СИНА: Бра ни слав и 
Зла ти бор ка Зека но вић  Рума, 
Вла ди мир и Ста ни сла ва Петро
вић  Чал ма, Миро слав и Жакли
на Вре бац  Срем ска Митро ви ца, 
Вла ди мир Јовић и Алек сан дра 
Јовић Јадран ски  Ноћај, Живан и 
Маја Анђе лић  Вогањ, Бра ни
слав и Јеле на Озим ко вић  Лаћа
рак, Јови ца и Јеле на Дро бац  
Рума, Обрен и Ната ша Шушкић  
Шид, Душан и Вик то ри ја Совиљ 
 Срем ска Митро ви ца, Нико ла и 
Ива на Осто јић  Срем ска Митро
ви ца.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Давор и 
Души ца Шпа но вић  Срем ска 
Митро ви ца, Сла ви ша и Маг да ле
на Јова но вић  Срем ска Митро
ви ца, Нема ња и Сара Пан тић  
Шид, Мла ден и Алек сан дра 
Репар ски  Рума, Иван и Ива на 
Пусти ња  Срем ска Митро ви ца, 
Бла шко и Души ца Панић  Мар
тин ци, Сто јан и Ната ша Штр бац 
 Голу бин ци, Ђор ђе и Гор да на 
Тома ше вић  Гргу рев ци, Дејан и 
Ива на Циме ша   Рума,

УМР ЛИ: Гво ка Радо ван рођ. 
1958, Мишков Жив ка рођ. 1942, 
Осма но вић Хам ди ја рођ. 1956, 
Лазић Миро слав рођ. 1957, 
Врдо љак Роза ли ја рођ. 1963, 
Ста но је вић Нико ла рођ. 1945, 
Јовић Мир ко рођ. 1942, Костић 
Зоран рођ. 1956, Грбић Радој ка 
рођ. 1933, Пре ча ни ца Или ја рођ. 
1928, Будић Дра ган рођ. 1953, 
Бран ко вић Ђор ђе рођ. 1940, 
Лаке тић Дра го љуб рођ. 1952, 
Лаке тић Сте ван рођ. 1939, Делић 
Дани ца рођ. 1934, Богић Љуби
ша рођ. 1937, Јекић Србо љуб 
рођ. 1924, Павло вић Сте ва рођ. 
1934, Тешић Мир ја на рођ. 1938, 
Лукић Босиљ ка рођ. 1935, Лођи
но вић Мил ка рођ. 1951, Ђур ђе
вић Дра ган рођ. 1962, Шаш Сте
ва рођ. 1957, Ђако вић Гој ко рођ. 
1955, Белић Јован рођ. 1941, 
Плав шић Јован рођ. 1949, Кон
дић Перо рођ. 1947, Вујић Рад
ми ла рођ. 1932, Ташки Јосип 
рођ. 1946, Љубин ко вић Рато мир 
рођ. 1943, Бачић Пашко рођ. 
1930, Хану шић Нада рођ. 1958, 
Секу лић Гој ко рођ. 1947, Бабин 
Горан рођ. 1971, Чолић Зор ка 
рођ. 1946.

RUMA

УМР ЛИ: Јован Савић, рођ. 
1937. год, Дани ца Ћосић, рођ. 
1940. год, Воји слав Васић, рођ. 
1929. год, Петар Гудо вић, рођ. 
1939. год, Сре тен Рако вић, рођ. 
1960. год, Југо сла ва Дани чић, 
рођ. 1940. год, Радој ка Бого са
вље вић, рођ. 1930. год, Или
ја Сто јић, рођ. 1934. год, Мара 
Небри гић, рођ. 1930. год.

КАРАТЕ КЛУБ „СРЕМ“: ПРВЕН СТВО СРЕ МА У КАРА ТЕУ

Успе шни на почет ку сезо не

Од 24. фебру а ра до 25. фебру а ра 2019. 
годи не у спорт ској хали „Парк“ под 
тех нич ком орга ни за ци јом Кара те клу

ба „Фронт“ из Ста ре Пазо ве и Кара те саве
за Вој во ди не одр жа но је првен ство Сре ма 
за поле тар це, пио ни ре и наде. Кара те клуб 
„Срем“ из Срем ске Митро ви це пред во ђен 
тре не ром Ивом Вин ко вић насту пио је са 25 
так ми ча ра у 35 кате го ри је. Митро вач ки кара
ти сти су има ли нај у спе шни ји наступ и осво
ји ли су укуп но 33 меде ље, од тога 21 злат не,  
8 сре бр них, 4 брон за не и тако се пла си ра ли 
на првен ство Вој во ди не, које ће се одр жа ти
по чет ком мар та у Инђи ји.

Зла то су осво ји ли: Ире на Гру ја нић,Анђе
ла Перо вић, Мио на Муриц Андреа Ани чић 
(две злат не меда ље),Биља на Дра гој ло вић 
(две злат не меда ље), Нема ња Немет,Јули
јан Петро вић, Јана Бје лић, Мате ја Видо
вић, Јова на Жега рац, Сара Стар че вић (две 
злат не меда ље), Јова на Радо ва но вић, Еле
на Мило ше вић (две злат не меда ље), Нина 

Дра гој ло вић, Урош Тешев киц. Ката  тим 
Жега рац, Бје лић и Мило са вље вић су, тако ђе 
одне ли зла то, Док су у бор ба ма, зла то осво
ји ле Биља на и Нина Дра гој ло вић.

Сре бр не меда ље су при па ле: Хеле ни 
Мал ба шић, Јова ни Васић, Андреи Ани чић, 
Луки Видо ви ћу, Мар ку Радо ва но ви ћу, Мила
ну Ива но ви ћу, Анђе ли Перо вић, Вико то ру 
Уро ше ви ћу.

Брон зу су одне ли сле де ћи так ми ча ри: Ена 
Лаћа рац, Хана Мило са вље вић, Дуња Ликић.

– Ово је вео ма успе шан поче так нове так
ми чар ске  сезо не, до сада нај у спе шни ји за 
Кара те клуб Срем. Нада мо се да ћемо наста
ви ти овим тем пом и оства ри ти још боље 
резул та те него прет ход них сезо на, које су 
биле увек успе шне за моје кара ти сте. Истра
јан, упо ран и ква ли те тан рад у Кара те клу бу 
Срем  је карак те ри сти ка која дово ди до ова
квих резул тат, рекла је наци о нал ни тре нер 
репре зен та ци је за кате Ива Вин ко вић.

З. П.

АТЛЕ ТИ КА

Ања првакиња Србије
Ања Лајић је прва ки ња Срби је у пето

бо ју у дво ра ни у кон ку рен ци ји  мла
ђих јуни ор ки! Мла да атле ти чар ка АК 

Срем је била ста бил на и 
кон цен три са на током 
целог так ми че ња што ју је 
дове ло до побе де са укуп
но 3.158 бодо ва. 

Одлич но Ањи но изда ње 
похва лио је њен тре нер 
Миро слав Ерак напо ми
њу ћи да се она пола ко 
вра ћа у пра ву фор му и да 
је дво ран ски део сезо не 
пока зао да она има још 
доста про сто ра за напре
дак. 

Одр жа но је фина ле деч
је атле ти ке за реги он Вој
во ди не и насту пи ле су две 
еки пе мали ша на из АК 
Срем. Еки па 2009. годи
ште је так ми че ње завр ши
ла као дру го пла си ра на и 

сте кла пра во да се 9. мар та бори на првен
ству Срби је као пред став ник АП Вој во ди не. 
Еки па је насту пи ла у саста ву: Алек сан дар 

Јеф тић, Мате ја Савић, 
Дими три је Дра го са вље
вић, Реља Радо ва но вић, 
Лена Божо вић, Ива Бежа
но вић, Ива Ска кић, Тара 
Жарић и Мио на Мак си мо
вић. 

Тре ће пла си ра на је била 
еки па 2008. годи шта (ком
би но ва на и са мла ђом 
децом) у саста ву: Нико ла 
Доста нић, Лазар Мак си
мо вић, Лазар Лав Комле
нић, Ката ри на Шко рић, 
Анђе ла Мишић, Мили ца 
Миље вић, Јули ја Фили по
вић и Јана Попо вић. Они, 
нажа лост, нису обез бе ди
ли про лаз у фина ле али 
су се сви сјај но бори ли за 
свој клуб и град. 

Ања Лајић
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НЕЗА ПАМ ЋЕ НА ТРА ГЕ ДИ ЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕ СЛА ЉУКО ВО  

Дечак изго рео у пожа ру

– Када сам угле да ла ватру, рекла 
сам му ско чи доле, не бој се, ухва ти
ћу те, а он ми је одго во рио „ Миро, не 
могу, горим!“ Више се није чуо, само је 
нестао у пла ме ну – у суза ма почи ње 
при чу Мира Батак, бабатет ка  деве то
го ди шњег деча ка Павла Бата ка, тра
гич но настра да лог у пожа ру.

Само дан након тра ге ди је, опи са
ла је поро дич ну дра му која се деси ла 
у поне де љак 18. фебру а ра у под не, 
у еко ном ском делу дво ри шта куће у 
Љуко ву, код Инђи је. Она каже да није 
ни виде ла, када се дечак, са сво ја два 
рође на бра та и још јед ним дру гом, 
попео у шупу у којој се нала зи ло сено 
за ложе ње. Мира твр ди, да би дечак 
успео да се отрг не од ватре, само да је 
био на спра ту ниже. 

Павле је испра ћен на веч ни почи нак 
у сре ду 20. фебру а ра. Сео ско гро бље 
било је мало да при ми све људе, који 
су дошли да се послед њи пут и зау век 
опро сте од њега.

Како при ча ју мешта ни, овог малог 
села на само пет кило ме та ра од Инђи
је,  ова ква тра ге ди ја се још није дого

ди ла. Потре сне сце не пожа ра, којег је 
по речи ма Љуков ча на, иза звао Павле 
или како га зову Паја, пре при ча ва ју се  
и након тра ге ди је. 

– Ми смо гре шни, јер нисмо успе
ли да спа си мо дете. Поку ша ли смо 
да гаси мо са кофа ма пуним воде, 
али било је без у спе шно, све док нису 
дошли ватро га сци – потре се но гово ри 
први ком ши ја поро ди це Батак, Андри
ја Сте фа но вић, који је одмах, чим је 
спа зио ватру, при тр чао у помоћ. Када 
су конач но ватру уга си ли, појавио се 

деча ков отац Васа, који је про на шао 
тело деча ка у зга ри шту сла ме. Нису му 
дали да га поме ра, све док није сти гао 
истра жни суди ја – при се ћа се Андри ја, 
који не кри је да му је Паја (9), поред 
дво ји це њего вих бра ћа, Мила ди на (5) 
и Нико ле (7), био  нај о ми ље ни ји.

Деве то го ди шњи Паја, који је био уче
ник тре ћег раз ре да ОШ „Петар Кочић“, 
поред тога што је био одли чан уче ник, 
волео је стал но да пома же и оцу. 

– Кад год је његов отац радио нешто 
око ками о на, јер је пре во зник, Паја 
се гурао да му дода кључ, или  се 
нала зио испод вози ла. А Васа би му 
рекао „е мој сине Мила ди не, немој 
да радиш посло ве као ја  од којих 
си мусав и прљав, већ учи шко лу да 
будеш нешто“. Када им се роди ло тре
ће дете, па како ће се зва ти,  Паја је 
рекао Мила дин, и тако му је нај мла ђи 
брат добио име – гово ри Мира, и даље 
наста вља при чу о сво јој тра ге ди ји.

– Сина сам сахра ни ла 1. сеп тем
бра, а  Павле се родио 2. сеп тем бра. 
Радо ва ла сам му се још док је био у 
мај чи ној утро би. Како ово сада све 
пре бо ле ти и пре жи ве ти – упи та ла се 
ова, скр ха на болом жена, коју је у том 
тре нут ку, из мисли пре ки ну ло погреб
но вози ло, које је деча ко ве посмрт не 
остат ке допре ми ло са Инсти ту та суд
ске меди ци не из Новог Сада.

У сре ду, после 13 часо ва, кроз нему 
масу људи, која је ста ја ла испред 
поро дич не куће, погреб но вози ло се 
једва про би ло, како би кре ну ло пре ма 
гро бљу. Док је погреб но вози ло про ла
зи ло ули цом, школ ски дру го ви и дру
га ри це настра да лог деча ка, ста ја ли су 
поред пута јед но уз дру го, и у рука ма 
држа ли беле руже. Погну те гла ве, са 
суза ма у очи ма, испра ти ли су Павла 
до веч не куће.

С. Костић

Како при ча Мира, која је тог дана 
била сама са децом у кући, док су 
роди те љи настра да лог мали ша на 
били на послу, када је ватра поче ла 
да гори, Павле је сво јој бра ћи и још 
јед ном деча ку рекао да беже са сена, 
а да ће је он уга си ти.

Спа сио бра ћу 
и дру га

Школ ски дру го ви на испра ћа ју дру га

Андри ја Сте фа но вић, ком ши ја Место тра ге ди је


