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Скоро сва ког дана на путу за 
Лаћа рак про ла зим поред новог 
митро вач ког тржног цен тра који 

се гра ди на месту на ком су се некад 
про сти ра ле хале инду стри је наме
шта ја и уну тра шње деко ра ци је 1. 
Новем бар. Обје кат Лидла, рекла бих, 
биће први завр шен и ето нама још 
јед ног хипер мар ке та у ком ћемо тро
ши ти нова це које нема мо. Ина че, 
објек ти тог буду ћег тржног цен тра 
нису ништа импре си вно, при зем не 
згра де од лаког мате ри ја ла. Међу тим, 
неу по ре ди во је импре сив ни ја инфра
струк ту ра која се завр ша ва око тих 
„кути ја од лаког мате ри ја ла“. Асфал
ти ра ју се при ступ не сао бра ћај ни це, 
пра ви се па ра ле лан пут са буле ва ром 
од Липе до Црве не чесме. Сече се 
буле вар и поста вља још један сема
фор да би се могло и из пра вца гра да 
ући у тржни цен тар, поста вља се 
беха тон, уре ђу ју пар кин зи, пешач ке 
ста зе... И сигур на сам да сви ти радо
ви које Град Срем ска Митро ви ца 
финан си ра кошта ју мно го, мно го 
више од „кути ја од лаког мате ри ја ла“. 
Али, шта да се ради. Тако сто је ста
ври са дана шњим инве сти то ри ма. 
Мораш им дати све, и оно што имаш 
и оно што немаш само да би их при
во лео да дођу баш код тебе и отво ре 
свој погон, трго ви ну, шта год. Има још 
да певаш ако успеш у томе.

Некад су нас у шко ли учи ли шта је то 
коло ни ја ли зам и нео ко ло ни ја лизам. То 
је тада било у моди и о томе се на 
сва уста гово ри ло. При мер коло
ни јал не силе сва ка ко је била 
Вели ка Бри та ни ја, има пе ри ја у 
којој сун це никад није зала зи ло. 
Та коло ни јал на сила, учи ли су 
нас, екс пло а ти са ла је цео свет, 
Афри ку, Ази ју, а наро чи то Инди ју 
и Индиј це који су били наши осо
би ти при ја те љи и несвр ста ни као 
што смо и сами били. Бри та ни ја, 
кажу, напра ви ла је у Инди ји током 
19. и 20. века, пру ге, мосто ве, 
уве ла теле граф, стру ју, изгра ди ла 
бол ни це, шко ле, напра ви ла путе
ве... Али, све су то Бри тан ци гра
ди ли само да би могли да пљач

ка ју Инди ју, а не зато што су хте ли да 
им дижу живот ни стан дард и ула жу у 
инфра струк ту ру, дана шњим реч ни ком 
рече но. У пре во ду, Бри тан ци су мора
ли да инве сти ра ју у пру ге и путе ве, 
мосто ве и туне ле да би могли да 
извла че сиро ви не из сво јих коло ни ја. 
Нису тра жи ли од коло ни ја да напра ве 
путе ве и пру ге него су сиро ти то сами 
финан си ра ли. 

Данас је ситу а ци ја са инве сти то ри
ма мало дру га чи ја. Ми, који смо неким 
„чуд ним спле том окол но сти“ јед ну 
рела тив но нор мал ну држа ву рас ту ри
ли ко бугар ску скуп шти ни и напра ви ли 
шест држа ва, од којих је пет апсо лут но 
ненор мал но, дакле ми сада оче ку је мо 
инве сти то ре, пошто смо свој капи тал 
рас фућ ка ли. Некад су се такви инве
сти то ри зва ли  (нео)коло ни јал ни осва
ја чи, али данас им дру га чи је тепа мо. 
Али, да ствар буде још зани мљи ви ја, 
сад ми мора мо да напра ви мо и путе ве 
и пру ге, мосто ве и туне ле да би инве
сти то ри дошли и зара ђи ва ла на нама. 
Ако не буду зара ђи ва ли, неће ни доћи, 
то је јасно ко дан. И још мора мо да им 
дамо и у кешу. А некад и све то буде 
мало, па они оду даље где им дају 
више... 

Нисам злу ра да, јасно ми је како то 
све функ ци о ни ше. И уоп ште не 
заме рам што се у кон крет ном 

слу ча ју Лидла толи ко ула же. Све ће то 
оста ти овом гра ду, као што је оста ло и 
Инди ји кад су Енгле зи оти шли. Само 

ми је мало жао што смо дошли у 
поло жај коло ни је из црне Афри ке. 
Али, кад мало боље раз ми слим, 
све смо то заслу жи ли. Пита ње за 
мили он дола ра је шта је почет ком 
90их мислио овај тужни и бед ни 
народ који је пошао за које ка квим 
вага бу н ди ма, рат ним хушка чи ма 
и про фи те ри ма у крва ви покољ 
са ком ши ја ма? Веро ват но ништа. 
А они што су их хушка ли, е они су 
мисли ли да ће бити „Бри тан ци на 
Балка ну“, међу тим, после све га, 
испа ли смо црна Афри ка, да 
црња не може бити. И срећ ни ко 
кучи ћи у лиф ту што ће нам доћи 
Лидл.  

Данас је ситу а ци ја са 
инве сти то ри ма мало 

дру га чи ја. Ми, који смо 
неким „чуд ним

спле том окол но сти“ 
јед ну рела тив но

нор мал ну држа ву
рас ту ри ли ко бугар ску 

скуп шти ну и
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држа ва, од којих је
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инве сти то ре, пошто 
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Некад су се такви 
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им дру га чи је тепа мо
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СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ ЗАСА ВИ ЦА

Дан био ди вер зи те та
У спе ци јал ном резер ва ту при ро

де Заса ви ца, у сре ду 22. маја, 
одр жа но је струч но пре да ва ње и 

ради о ни ца, пово дом Дана био ди вер зи
те та. Заса ви ца  је ода бра на као типи
чан при мер очу ва ног био ди вер зи те та, 
одно сно, оаза зашти ће них биљ них и 
живо тињ ских врста. 

Пре да ва њу су при су ство ва ли амба
са дор Швед ске Јан Лун дин, мини стар 
за зашти ту живот не сре ди не Горан Три
ван, про фе со ри Био ло шког факул те та 
у Бео гра ду, као и пред став ни ци мини
стар ства за међу на род ну сарад њу и ЕУ 
инте гра ци је.

Теме пре да ва ња су биле Срби ја као 
бан ка био ди вер зи те та, боља зашти та 
при ро де, а све у скла ду са пре го во ри
ма о при дру жи ва њу Срби је Европ ској 
уни ји и погла вљу 27.

При сут не је поздра вио и пред ста вио 
лока ли тет, управ ник СРП Заса ви ца 
Сло бо дан Симић.

– Изу зет но ми је задо вољ ство да уго
сти мо вас нови на ре, јер ви ути че те на 
заин те ре со ва ност јав но сти за пита ња 
живот не сре ди не, као врло зна чај ном 
пита њу за живот уоп ште. Ту су цење ни 
гости, и то је при ли ка да гово ри мо и о 
погла вљу 27, које тре ти ра те про бле ме, 
а кад се завр ше пре го во ри, надам се да 
ћемо моћи се похва ли ти пред европ
ском јав но шћу, оним што смо ура ди ли 
по том пита њу – рекао је Симић.

Амба са дор Швед ске, Јан Лун дин је 
рекао да је био и при ват но у Заса ви ци.

– Ово је пра во место за дан био ди
вер зи те та, потреб на су нам ова ква 
места. ЕУ је у овом кон тек сту уло жи
ла  пет мили о на евра, у инве сти ци је 
за про јек те очу ва ња живот не сре ди не, 
а Швед ска око два мили о на у ЕНВАП, 
про је кат при дру жи ва ња Срби је ЕУ  –  
каже амба са дор Лун дин.

Гово рио је о погод но сти ма ула ска у 
ЕУ са ста но ви шта Швед ске, као и оста

лих бал тич ких зема ља чла ни ца ЕУ, 
осим Руси је, у сми слу да је ула ском у 
ЕУ, омо гу ће на поли тич ка и прав на регу
ла ти ва, самим тим и врло добра финан
сиј ска регу ла ти ва, како за пита ња био
ди вер зи те та, тако и за дру га важна 
пита ња очу ва ња живот не сре ди не.

– Био ди вер зи тет је нај вред ни ја кате
го ри ја, пла не тар но, као живот но пита
ње.  Ује ди ње не наци је и ЕУ посве ћу ју 
овом пита њу дужну пажњу. На жалост, 
нема мо успе ха у томе,  пре све га због 
тех но ло ги ја које кори сти мо и пона ша ња 
чове ка. Не сво ди се све само на пона
ша ње поје дин ца, мно го више зави си од 
пона ша ња вла сни ка тих тех но ло ги ја и 
капи та ла, одно сно про фи та. Свет мора 
да кора ча у сме ру откла ња ња узро ка 
про бле ма очу ва ња живот не сре ди не – 
казао је мини стар Три ван.

О уло зи и месту Срби је у све ту по 
овом пита њу и про це су при дру жи ва ња 
Евро пи, мини стар је иста као да је наша 
земља бан ка био ди вер зи те та.

– Срби ја има дра го це но место у међу
на род ним окви ри ма. Иако мала тери то
ри јал но, само два посто као цен трал ни 
реги он Евро пе, јед на смо од 40 нај бо
га ти јих био ди вер зи те том. Од укуп ног 
европ ског био ди вер зи те та, 39 посто је у 
Срби ји. Ми дубо ко раз у ме мо, при хва та
мо стан дар де и фило зо фи је иску сни јих, 
да без био ди вер зи те та, посеб но шума, 
нема живо та. Про цес је очи гле дан, тре
ба се при кљу чи ти Евро пи, схва та мо 
гло бал ни про блем и може мо.  Пре го
во ри се при во де кра ју, чак и пре рока, 
Срби ја ће успе ти да испу ни усло ве – 
под ву као је Горан Три ван.

Г. Томац

Горан Триван, Слободан Симић и Јан Лундин
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ПЕТАР САМАР ЏИЋ, ДИРЕК ТОР АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Важна је подр шка сва ком 
пољо при вред ни ку

Овом при ли ком 
пози вам и даље све 

оне које се баве 
неком врстом 

пољо при вре де да 
поста ну наши

кори сни ци.
Кори сник може 

поста ти сва ко ко 
дође и попу ни

зах тев за бес плат но 
оба ве шта ва ње 
путем СМС - а. 

Затим се они
увр сте у базу по 

одре ђе ним
кате го ри ја ма,

гово ри Самар џић

Пољо при вре да је сигур но глав
на при вред на гра на у Срби ји, 
па самим тим и у Сре му. Буџет 

и поли ти ка Гра да Срем ска Митро ви ца 
је рурал но ори јен ти сан, што и потвр
ђу је посто ја ње Аген ци је за рурал ни 
раз вој, која је осно ва на 2013. годи не. 
Ова аген ци ја се финан си ра из буџе
та Гра да, али  и редов но апли ци ра 
за раз ли чи те дона ци је, фон до ве, код 
невла ди ног сек то ра, како би се уве
ћао тај буџет. Глав ни циљ ове аген ци је 
јесте да пру жа саве то дав не, струч не, 
кон сул тант ске услу ге свим субјек ти ма 
из рурал не сре ди не у обла сти пољо
при вре де и рурал ног раз во ја. Сва ки 
пољо при вред ни пред у зет ник, зана
тли ја, сео ска тури стич ка дома ћин ства, 
удру же ња гра ђа на, жена, омла дин ска 
удру же ња могу поста ти кори сни ци ове 
аген ци је.  Дирек тор Аген ци је за рурал
ни раз вој Петар Самар џић за наш 
лист наво ди да је свр ха ове аген ци је 
нај пре сер ви сна. 

–Сва ки кори сник код нас може 
доби ти све инфор ма ци је о под сти
ца ји ма, акту ел ним кон кур си ма, нови
на ма веза ним за пољо при вре ду у 
доме ну пољо при вред ног раз во ја. Ми 
то ради мо путем дру штве них мре жа, 
вебсај та, меди ја, који су нам одлич ни 
парт не ри. Пре неко ли ко годи на смо 
раз ви ли бес пла тан СМС сер вис. Кад 

се поја ви било што је веза но за пољо
при вре ду и рурал ни раз вој, ми поша
ље мо пору ку да могу да дођу код нас 
како би доби ли даље смер ни це да би, 
на при мер, доби ли одре ђе на сред
ства, гово ри Самар џић.

Поред сер ви сних инфор ма ци ја 
сва ки пољо при вред ник може доби
ти  админ стра тив нотех нич ку помоћ. 
Тако ђе, Аген ци ја за рурал ни раз вој, 
има и сво је под сти цај не мере. 

– Годи на ма уна зад под сти че мо 
удру же ња гра ђа на. До кра ја месе ца 
маја је пред ви ђе но да иза ђе кон курс 
и за њих. Пре две годи не смо има ли 
под сти цај не мере за суфи нан си ра
ње за набав ку семен ског мате ри ја ла 
у повр тар ској про из вод њи и орган ској 
биљ ној про из вод њи, а 2018. годи не 
смо има ли меру за пољо при вред на 
газдин ства и пред у зет нич ке рад ње у 
обла сти пре ра де меса и мле ка. То је 
био кон курс за под сти цај у обла сти 
мар ке тин га. За све под сти цај не мере 
мора мо доби ти сагла сност од ресор
ног мини стар ства да не би дошло до 
њихо вог дупли ра ња., наво ди Петар 
Самар џић.

Све више кори сни ка је заин те ре со
ва но за наше услу ге, јер су се вре ме
ном пока за ле пред но сти сарад ње са 
Аген ци јом за рурал ни раз вој.

– Овом при ли ком пози вам и даље 

све оне које се баве неком врстом 
пољо при вре де да поста ну наши кори
сни ци. Кори сник може поста ти сва ко 
ко дође и попу ни зах тев за бес плат
но оба ве шта ва ње путем СМС а. 
Затим се они увр сте у базу по одре
ђе ним кате го ри ја ма. Пре су се више 
јавља ли ста ри ји људи који су има ли 
нај ви ше про бле ма око биро кра ти је, 
међу тим, при ме ћу јем да у послед ње 
вре ме дола зи све више мла ђих про
из во ђа ча.

Пре ма наво ди ма дирек то ра Аген ци
је за рурал ни раз вој нај ве ће је инте ре
со ва ње за кон ку ри са ње за сред ства 
за набав ку пољо при вред не меха ни
за ци је, јер је она доста заста ре ла код 
наших пољо при вред ни ка. Ту су и кон
кур си за набав ку залив них систе ма, 
пла сте нич ку про из вод њу, про тив град
них систе ма. 

Петар Самар џић је додао да нас 
8. и 9. јуна оче ку је Пољо при вред ни 
сајам у Срем ској Митро ви ци. 

– Наша аген ци ја је један од орга
ни за то ра тог дога ђа ја. Сара ђу је мо 
доста са цивил ним сек то ром, у пла ну 
је да до кра ја годи не има мо кон курс за 
изра ду пра вил ни ка у обла сти фор ми
ра ња тери то ри јал них парт нер ста ва, 
рекао је Самар џић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Петар Самар џић
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ОДР ЖАН „МАТУ РАНТ СКИ ПЛЕС“ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Кишни плес мату ра на та
У четвр так, 23. маја на Тргу Ћире Миле ки

ћа по деве ти пут одр жа на је мани фе ста ци ја 
„Мату рант ски плес“. Иако митро вач ки мату
ран ти нису пле са ли као већи на њихо вих 
вршња ка 17. маја и упр кос про лећ ном пљу ску, 
уче ни ци завр шних шко ла су ипак отпле са ли  
уз Штра у со вог „Сле пог миша“. Орга ни за тор 
ове тра ди ци о нал не мани фе ста ци је је Кан
це ла ри ја за мла де и Град Срем ска Митро ви
ца. Биља на Матић из Кан це ла ри је за мла де 
је изја ви ла да је ове годи не било при сут но 
око 400 мату ра на та из свих сред њих шко ла у 
Срем ској Митро ви ци. 

– Ово је деве та годи на од када тра ди ци о
нал но пра ви мо мани фе ста ци ју „Мату рант ски 
плес“, коју орга ни зу је Кан це ла ри ја за мла де 
уз подр шку Гра да Срем ска Митро ви ца. Иако 
је у јед ном тре нут ку почео пљу сак, све је се на 
кра ју добро завр ши ло. Ми мату ран ти ма жели
мо све нај бо ље, да раде на свом обра зо ва њу, 
али и да се вра те у свој град, рекла је Биља на 
Матић.  З. П.

фото: Б. Т.

ПРЕДСТАВНИЦИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Зајед нич ки насту пи на сај мо ви ма 
У Срем ској Митро ви ци,  27. маја у 

Град ској кући, гра до на чел ник Вла
ди мир Сана дер при мио је Покра

јин ског секре та ра за реги о нал ни раз вој, 
међу ре ги о нал ну сарад њу и локал ну само
у пра ву Огње на Бје ли ћа, Нико лу Жеже ља 
дирек то ра Раз вој не аген ци је Вој во ди не 
(РАВ) и Оли ве ру Кова че вић, дирек тор ку 
Сек то ра за про мо ци ју у РАВ.

Како је Град пот пи сник Спо ра зу ма о 
зајед нич ком насту пу на сај мо ви ма и тема 
састан ка је била, изме ђу оста лог и уна
пре ђе ње сарад ње инсти ту ци ја Покра ји не 
и Гра да, у циљу што успе шни јег насту па 
на међу на род ним сајам ским мани фе ста
ци ја ма.

Огњен Бје лић је на почет ку сусре та 
рекао да му је част и задо вољ ство, што 
зајед но са дирек то ром РАВ,  у Срем ској 
Митро ви ци.

– Покра јин ски секре та ри јат за реги
о нал ни раз вој зајед но са РАВ, спро во
ди мере ускла ђе не са поли ти ком Вла де 
Вој во ди не, то је првен стве но убр за ни 
еко ном ски раз вој и суб вен ци о ни са ње 
отва ра ња нових рад них места. Похва
љу јем гра до на чел ни ка Сана де ра упра
во на свим актив но сти ма које спро во ди 
на кон то кон кур са Покра ји не и при пре
ме про јект нотех нич ке доку мен та ци је 
за финан си ра ње стра те шких про је ка та 
локал не само у пра ве – изја вио је Покра
јин ски секре тар.

О насту пи ма на сај мо ви ма у ино стран
ству, РАВ са гра до ви ма из Вој во ди не, има 
дого во ре да 50 посто тро шко ва сно се 
гра до ви, а 50 посто Покра јин ска Вла да.

– Насто ји мо да у ино стран ству пред
ста ви мо и при вред ни ке, и наше пољо
при вред ни ке, као и локал не само у пра ве, 
како би се при ву кла пажња инве сти то
ри ма, као реци мо на пред сто је ћем сај му 

Екс по ре ал у Мин хе ну – поја снио је Огњен 
Бје лић.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер је 
рекао да је ова посе та наста вак добре 
сарад ње са Покра јин ском Вла дом, као 
и то да је локал на само у пра ва изу зет но 
заин те ре со ва на да уче ству је на свим кон
кур си ма које рас пи су је Покра јин ска вла да.

– Има мо успе шна уче шћа на кон кур си
ма. Сва ки кон курс доно си нешто ново у 
Град. Послед ње што смо доби ли је про
јект на доку мен та ци ја за инду стриј ску зону 
Север3, сао бра ћај ни це која тре ба да се 
гра ди у тој зони, као и про јект ну доку мен
та ци ју за пре чи стач отпад них вода, нај ве
ћу инве сти ци ју коју чека Град у наред ним 
годи на ма – иста као је Сана дер и додао:

–  Срем ска Митро ви ца, као мали град, 
не би могла да уче ству је на тако вели
ким сај мо ви ма, као на при мер у Бер ли ну 
или EXPO RE AL у Мин хе ну. Зајед нич ким 
насту пи ма са дру гим гра до ви ма, уз  подр
шку Покра јин ске вла де и РАВ, може мо да 

при ка же мо све потен ци ја ле, да пре зен
ту је мо на њима Сир ми јум, Фру шку Гору, 
Саву, Заса ви цу, вина ри је, гастро но ми
ју... Оче ку је мо у наред ном пери о ду да се 
реши про блем хотел ског сме шта ја, отва
ра ња тури стич ког инфо цен тра, и оста лог, 
како би се пове ћао тури стич ки потен ци јал 
нашег Гра да – рекао је гра до на чел ник.

Дирек тор РАВ Нико ла Жежељ је рекао 
да су у Срем ску Митро ви цу дошли како 
би се раз го ва ра ло о спро во ђе њу Спо ра
зу ма о зајед нич ком насту пу на сај мо ви ма, 
јер је Град пот пи сник истог.

– Пред нама су три вели ка сај ма, ПРО
ФУД у Москви, ЕXPO RE AL у Мин хе ну, 
на који ма се пре зен ту ју про из во ђа чи из 
Срби је, а у Бер ли ну се пред ста вља ју гра
до ви са сво јим лока ци ја ма и потен ци ја ли
ма. Дого ва ра мо се о пред ло зи ма и стра
те ги ји насту па, одно сно да види мо шта је 
то што Срем ска Митро ви ца може инте ре
сант но да пону ди – рекао је Жежељ.

Г. Томац       

Са састанка у градској кући
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Стабилније
снаб де ва ње струјом

У сре ду, 22. маја у Шуљ му су  запо
че ти радо ви на елек трич ној мре
жи ниског напо на и на тај начин 

мешта ни овог села неће више има
ти пре ки да у снаб де ва њу елек трич не 
енер ги је. Ово је прва фаза радо ва и 
вред ност је 15 мили о на дина ра, док се 
дру га фаза радо ва оче ку је на јесен. Ти 
радо ви ће кошта ти пет мили о на дина
ра. 

– Годи на ма у назад зајед но са Елек
тродистри бу ци јом ради мо на побољ
ша њу ниске напон ске мре же у свим 
сели ма. Ради се у две ули це неких 
три кило ме та ра ниске напон ске мре
же, биће поста вље не нове бан де ре и 
то око 75. Ура ђе но је нових 175 при
кљу ча ка на ниској напон ској мре жи за  
дома ћин ста ва. На јесен ће бити ура ђе
на и тре ћа ули ца, тако да ће ком плет но 

село доби ти ниску напон ску мре жу и 
на тај начин више неће бити про бле ма 
са напо ном, мешта ни неће има ти про
бле ма са испо ру ком елек трич не енер
ги је, па ни у лошим вре мен ским усло
ви ма, рекао је гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир Сана дер. 

Дани јел Весе ли но вић, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це Шуљам, овом 
при ли ком је иста као да се у том месту 
послед ње две годи не мно го ради ло на 
инфра струк ту ри.

– Поста вља њем нових сту бо ва за 
елек трич ну енер ги ју доби ја мо ста бил
ни ју испо ру ку елек трич не енер ги је. У 
прет ход ном пери о ду смо има ли слаб 
напон, надам се да ће сада испо ру ка 
бити мно го боља, рекао је Весе ли но
вић.

 З. П.

Вла ди мир Сана дер Дани јел Весе ли но вић

Радо ви на ниској напон ској мре жи

ПУ ПЧЕЛИЦА

Јавни час одбојке
У четвр так 23. маја у Врти ћу „Буба 

мара“ одр жан је још један јав ни час 
одбој ке, како би се у нај ра ни јем добу 
раз ви ле здра ве нави ке и љубав пре
ма спор ту. Под се ћа мо, ова акци ја је 
наста ла као резул тат сарад ње Град
ског одбој ка шког саве за, Спорт ског 
саве за Срем ске Митро ви це, Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и спорт 
и Пред школ ске уста но ве „Пче ли ца“. 
Овом при ли ком пред школ ци из врти ћа 
„Буба мара“ су се упо зна ли са еле мен
ти ма одбој ке, раз ви ја ли коор ди на ци
ју и могли су да уви де које пред но сти 
бавље ње спорт пру жа.

– Пред школ ска уста но ва „Пче ли ца“ 
је раз ви ла лепу сарад њу са Спорт
ским саве зом Срем ске Митро ви це с 
циљем да код деце још од нај ра ни јег 
узра ста раз ви је мо љубав пре ма спо
р ту, здра ве нави ке. Ово је већ дру га 
акци ја, прва је била у Врти ћу „Леп ти
рић“. Иста кла бих и то да је ово добар 
начин да се деца одво је од теле фо
на, ком пју те ра, и изнад све га учи ти их 
пра вим вред но сти ма, рекла је дирек
то ри ца ПУ „Пче ли ца“ Биља на Цви је
тић.

Срђан Радо ва но вић, спорт ски дирек
тор Жен ског одбој ка шког клу ба „Срем“ 
је овом при ли ком иста као да је на 
дана шњем јав ном часу одбој ке нови на 
мре жа за одбој ку, која ће моћи да се 
кори сти напо љу.

– За овај пут смо наба ви ли и лоп ти
це како би деца вежба ла и коор ди на
ци ју руку. С обзи ром на то да је данас 
при сут но мно го више деце, него прет
ход ног пута, могу рећи да је дана шњи 
час зах тев ни ји за орга ни за ци ју. Не 
оду ста је мо, чак нас ни ово кишно вре
ме није могло зау ста ви ти. Сле де ћег 
сеп тем бра на реду је вртић у насе љу 
Декан ске баште, навео је Радо ва но
вић. З. П. 

Пројекат: У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра, финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ШУЉАМ
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

„Водо во д“ добро пословао 
На сед ни ци Општин ског већа, 

одр жа ној 22. маја, усво јен је 
изве штај о раду ЈП „Водо

вод“ Рума, као и одлу ка о доде ли 
сред ста ва из општин ског буџе та 
за про јек те у обла сти спор та.

ЈП „Водо вод“ је про шлу годи ну 
завр шио за пози тив ним финан сиј
ским резул та том. 

– Укуп но смо има ли нешто пре
ко 300 мили о на дина ра при хо
да, док су нам рас хо ди били 296 
мили о на дина ра. Што се тиче 
радо ва, завр ши ли смо све пред
ви ђе не посло ве, ура ди ли смо 
бунар у Јар ку, а у про шлој годи
ни смо запо че ли и актив но сти на 
при је му пре чи ста ча код „Хачин со
на“ које су ове годи не и завр ше не. 
Има ли смо отва ра ње и јед не под
ста ни це у Малим Радин ци ма, која 
је допри не ла бољем водо снаб де
ва њу мешта на овог села, тако да 
смо про шлу годи ну успе шно завр
ши ли – кон ста то вао је дирек тор 
Сло бо дан Ста нић.

Запо сле ни у овом јав ном пред
у зе ћу су пре неко ли ко дана завр
ши ли и проб ни рад поти сне ста ни це у 
бли зи ни новог пого на „DAG CO“ чија 
се град ња при во ди кра ју, на изла зу из 
Руме ка Вог њу. 

– Они ће има ти при кљу чак за стру
ју за око месец дана и тада ће поче
ти и зва нич ни рад ове под ста ни це. 

Оче ку јем да ћемо врло брзо кре ну ти 
и у опре ма ње буна ра у Јар ку, који је 
завр шен про шле годи не. Овај бунар ће 
дава ти око 45 лита ра воде у секун ди и 
то ће бити знат но побољ ша ње  водо
снаб де ва ња у наред ном пери о ду, пого
то во на лето – рекао је Ста нић.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не је иста као да је „Водо
вод“ про шле годи не имао низ 
ула га ња у инфра струк ту ру, као 
и да је ово пред у зе ће пре у зе ло 
упра вља ње пре чи ста чем отпад
них вода у бли зи ни ком па ни је 
„Хачин сон“, али је изгра ди ло и 
бустер ста ни цу у Малим Радин
ци ма, као и да је про шлу годи ну 
завр ши ло са нешто пре ко чети ри 
мили о на дина ра доби ти.

Када је реч о издва ја њи ма за 
спорт, по пола мили о на дина ра 
су доби ли ФК „1. мај“ и Спорт ски 
савез Општи не Рума, док је ФК 
„Гра ни чар“ из Гра бо ва ца добио 
50.000 дина ра.

 – Увек подр жа ва мо добре 
резул та те, сарад ња локал не 
само у пра ве и „1. маја“ је одлич
на. Добрим игра ма фуд ба ле ри 
„1. маја“ су, три кола пре кра
ја сезо не, обез бе ди ли лидер ску 
пози ци ју и ула зак у тре ћу лигу 
Срби је, одно сно Срп ску лигу Вој
во ди на, што је вели ки успех. Исти 
износ смо обез бе ди ли и Спорт

ском саве зу Општи не Рума за набав ку 
спорт ских рекви зи та и опре ме – рекао 
је пред сед ник Ман чић.

За обе ле жа ва ње сла ве Хра ма Све
тог Оца Нико ла ја одо бре на је нов ча на 
помоћ од 50.000 дина ра.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Уређење Град ског гро бља
ЈП „Кому на лац“ је запо чео са уре ђе

њем ста за на Град ском гро бљу и тај 
посао је, у оби му који су дозво ља ва ла 
одо бре на сред ства, завр шен. Наи ме, 
реч је било о три мили о на дина ра која 
су обез бе ђе на уго во ром са локал ном 
само у пра вом од про шле годи не, али 
та сред ства нису била довољ на да се 
ура де све пла ни ра не ста зе. 

– Новац који смо доби ли је утро шен 
на поста вља ње беха то на на глав ним 
ста за ма на Град ском гро бљу. Ми пла
ни ра мо да наста ви мо са поста вља њем 
ста за на пре о ста лим дело ви ма Град
ског гро бља, али када ће се, и коли ко 
даље ради ти мора мо дого во ри ти са 
нашим осни ва чем, одно сно рум ском 
Општи ном. Жеља нам је да уре ди
мо наша гро бља, па смо тако про шле 
годи не ура ди ли заме ну кро ва на капе
ли на Бару нов цу и попра ви ли пла то на 
којем се одр жа ва опе ло. На Бару нов
цу сада ради мо и поправ ку и фар ба ње 
дотра ја лих клу па. Зна чи тру ди мо се 
да наша гро бља буду што уре ђе ни ја. 
Мислим да би део ста за тре ба ло ура

ди ти и на Ста ро рум ском гро бљу, како 
би се лак ше могло при ћи капе ли, тре
ба ло би попра ви ти тамо и сани тар ни 

чвор, мада је то гро бље где се оба вља 
нај ма ње сахра на – исти че дирек тор ЈП 
„Кому нал ца“ Дра ган Панић.

Он исти че да нај ви ше про бле ма 
овом јав ном пред у зе ћу зада је дотра
ја ла меха ни за ци ја, одно сно основ на 
сред ства који ма оба вља ју сво ју делат
ност. То су ауто сме ћа ри, ауто по ди за
чи, вози ла за РЈ „Зеле ни ло“ … 

– С обзи ром на то који обим посла 
оба вља мо, али и на ста рост већи
не меха ни за ци је, суо че ни смо сва
ко днев но са потре ба ма да се врше 
поправ ке, немо гућ но сти да ква ли тет
ни је оба вља мо наше посло ве. Ту нам 
је потреб на помоћ осни ва ча, јер су 
вели ки про бле ми, велик је и посао, а 
има мо и све мање људи. Нај бит ни ја 
би нам била набав ка јед ног ауто сме
ћа ра доброг капа ци те та, ауто по ди зач 
за кон теј не ре и јед ног вози ла за зеле
ни ло, одно сно ками о не та који би кори
сти ли када ради мо на оре зи ва њу, на 
чишће њу и коше њу јав них повр ши на 
– каже за наше нови не Дра ган Панић.

С. Џ.

Драган Панић
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Лак ши при ступ апо те ци
Рум ски Дом здра вља је недав но 

обез бе дио гра ђа ни ма, бољи и 
лак ши при ступ апо те ци која се 

нала зи у цен тру гра да. Ово се, посеб
но одно си, на мај ке са децом у коли ци
ма, инва лид ним лици ма, али и сви ма, 
који се оте жа но кре ћу. 

Нарав но, све је то у скла ду и са 
потре бом да се укло ни што више архи
тек тон ских бари је ра и омо гу ћи лак ши 
при ступ инва лид ним лици ма у поје
ди не инсти ту ци је. Таквих при ла за већ 
има код Поште, Поли циј ске ста ни це, 
као и згра де Општин ске упра ве.

Дирек тор ка др Јеле на Сто ја нац 
Мра че вић исти че да је миси ја и визи ја 
Дома здра вља да омо гу ћи висок ниво 
ква ли те та, али и доступ ност услу га 
паци јен ти ма. 

– Већ дуже вре ме смо има ли у пла ну 
да ура ди мо ову при ла зну рам пу и она 
омо гу ћа ва, пре све га мај ка ма са беба
ма, али и инва лид ним и тешко покрет

ним лици ма, лак ши ула зак у апо те ку. 
Захва љу јем и локал ној само у пра ви 
на подр шци коју нам пру жа у нашим 
наме ра ма да пове ћа мо ква ли тет свих 
услу га и усло ва за лече ње паци је на та 
– иста кла је др Сто ја нац Мра че вић.

Она је дода ла и да је Дом здра вља 
добио дона ци ју вред ну пола мили о на 
дина ра за офтал мо ло шку слу жбу. Реч 
је о ауто ке ра то ре фрак то ме тру за ком
пју тер ско утвр ђи ва ње диоп три је.

Нови при лаз је финан си ран сред
стви ма самог Дома здра вља, а да се 
води ло рачу на о без бед но сти при ла за 
пока зу је и то да су поста вље не некли
за ју ће пло чи це. 

– Мислим да је ово добро одра ђе но, 
посеб но је ово добро за инва ли де, али 
и мај ке са децом у коли ци ма. Дакле, за 
сва лица који ма је до сада био оте жан 
при ступ, а мора ли су сами да дола зе 
по леко ве – рекла је Невен ка Радвањ.

С. Џ.
др Јеле на Сто ја нац Мра че вић

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАН СКИ“ ХРТ КОВ ЦИ

Дона ци ја коса чи це за тра ву
ОШ „Милош Црњан ски“ у Хрт ков

ци ма је 23. маја посе тио Воји слав 
Мио ко вић, шеф Каби не та пред сед
ни ка Општи не Рума, и том при ли ком 
дирек то ру Небој ши Јови чи ћу пре дао 
коса чи цу за тра ву, коју је за потре бе 
одр жа ва ња зеле них повр ши на у овој 
шко ли, купи ла локал на само у пра ва.

– Сама вред ност дона ци је није  
толи ко бит на  у одно су на оста ла ула
га ња  која смо до сада има ли у школ
ске објек те, уста но ве и инсти ту ци је. У 
пита њу је више сим бо лич ни карак тер, 
одно сно да увек када има мо шко ле  
или уста но ве са неким про бле мом, 
насто ји мо да им, што је могу ће брже, 
иза ђе мо у сусрет. Шко ла се пре десе
так дана обра ти ла са овом мол бом, 
рекли су да нема ју сред ства да купе 
коса чи цу,  а ми смо брзо реа го ва ли  и 
доне ли одлу ку о купо ви ни – рекао је 
Мио ко вић.

Том при ли ком Воји слав Мио ко вић 
је инфор ми сао нови на ре да је завр
шен оби ла зак свих школ ских обје ка
та и да је сачи ње на листа нео п ход
них радо ва и сред ста ва која су за то 
потреб на.

 – Про шле годи не смо уло жи ли пре
ко 30 мили о на дина ра, а ове годи не, 
за први круг радо ва смо обез бе ди ли 
око 20 мили о на дина ра. Са радо ви
ма запо чи ње мо одмах по завр шет ку 
школ ске годи не, а при о ри тет ће нам  
бити објек ти у који ма дуго није било 
ула га ња. Такав је при мер оде ље ња 
ОШ „Змај Јова Јова но вић“ у Малим 
Радин ци ма. Тамо смо били пре месец 

дана, виде ли сте каква ја ситу а ци ја и 
то је један обје кат који тре ба сани ра
ти, у који до пре месец дана,  40 годи
на ништа није ула га но. Такви објек ти 
ће нам бити при о ри тет. ОШ „Иво Лола 
Рибар“ и „Змај Јова Јова но вић“ у гра
ду, и пути нач ка основ на шко ла, ће 
се ком плет но рено ви ра ти  у скло пу 
капи тал них ула га ња Кан це ла ри је за 
упра вља ње јав ним ула га њи ма – наја
вио је Воји слав Мио ко вић.

Дирек тор ОШ „Милош Црњан ски“ 
Небој ша Јови чић је захва лио локал

ној само у пра ви на дона ци ји. 
– Послед ња коса чи ца је купље на 

пре десет годи на, а она нам је нео п
ход на како би могли одр жа ва ти наше 
зеле не повр ши не на 5.500 ква драт
них мета ра. На овај начин ће нам 
бити олак ша но уре ђи ва ње и одр жа
ва ње јед ног од нај леп ших школ ских 
дво ри шта у рум ској општи ни. У томе 
нам пома жу и наши уче ни ци, пого то
во они анга жо ва ни у Еко ло шкој сек
ци ји – иста као је Јови чић.

С. Џ.

Воји слав Мио ко вић и Небој ша Јови чић
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Инфо табле у Руми
Тури стич ка орга ни за ци ја рум ске 

општи не запо че ла је са реа ли за ци јом 
сво је иде је о поста вља њу инфо табли 
испред зна чај них спо ме ни ка у рум
ској општи ни. Прве две инфо табле су 
поста вље не 20. маја, и то на Град ском 
тргу код Спо ме ни ка рево лу ци ји, док је 
дру га поста вље на испред спо ме ни ка 
др Жар ку Мила ди но ви ћу код Поште. 

– Пла ни ра мо да ова кве табле поста
ви мо на још неко ли ко лока ци ја на 
тери то ри ји рум ске општи не. Циљ нам 
је, да се првен стве но наши сугра ђа ни 
инфор ми шу о томе шта ови спо ме ни ци 
пред ста вља ју, јер мно ги не зна ју ништа 
о њима, а камо ли они који дођу у посе
ту у наш град. Мислим зато да ће ове 
инфо табле бити вео ма кори сне. То су 
дво је зич не табле, на срп ском и енгле
ском јези ку пише о спо ме ни ку код којег 
се нала зе. Сред ства за инфо табле 
је обез бе ди ла локал на само у пра ва 
– рекла је Мир ја на Вуја си но вић, в.д. 
дирек тор ка Тури стич ке орга ни за ци је 
Рума. С. Џ.

Табла код Спо ме ни ка рево лу ци ји

СИСТЕ М 48: ПРИЈАВА КОМУНАЛНИХ ПРОБЛЕМА

Испитивање јавног мњења
Систем 48,  једин стве ни инфор ма

ци о ни систем за реша ва ње кому
нал них про бле ма, успо ста вљен је 

у рум ској општи ни као инстру мент за 
гра ђе ње пове ре ња изме ђу гра ђа на и 
локал не само у пра ве, ујед но побољ ша
ва ју ћи кому ни ка ци ју изме ђу слу жби при
је ма и локал не вла сти, у жељи да се 
глас гра ђа на  чује и да се њихо ви про
бле ми реша ва ју.

Сви про бле ми које гра ђа ни има ју при
ја вљу ју се на јед ном месту,  a у року од 
48 сати мора се дати одго вор под но си о
цу при ја ве. Важна ком по нен та Систе ма 
48 је Позив ни цен тар, који дозво ља ва 
гра ђа ни ма и послов ним људи ма да при
ја ве сво је про бле ме веза не за извр ша
ва ње општин ских услу га. Локал на власт 

гаран ту је одго вор на сва ки зах тев у року 
од 48 сати, са ста ту сом и роком када ће 
зах тев бити решен.

Про блем може бити при ја вљен зва
њем локал ног бро ја, сла њем СМСа, 
попу ња ва њем онлајн фор му ла ра на 
слу жбе ном сај ту, сла њем имеј ла 
(sistem48@ru ma.rs) или дола ском у гра
ђан ски услу жни цен тар, који се нала зи у 
Орло ви ће вој ули ци  број 5, кан це ла ри ја 
број 20. 

Зах те ви и при ја ва про бле ма се могу 
сла ти свих седам дана у неде љи.

Kонтакт теле фо ни за гра ђа не су: 
022/430751 и 069/720167.

Неки од нај че шћих при ја вљи ва них 
про бле ма одно се се на јав ну расве ту, 
дивље депо ни је, кана ли за ци ју, уре ђе ње 

зеле них повр ши на, сао бра ћај ну сиг на
ли за ци ју, непро пи сно пар ки ра ње, одво
же ње сме ћа из дома ћин ста ва, хва та ње 
паса лута ли ца, пошто ва ње рад ног вре
ме на уго сти тељ ских обје ка та као и  одр
жа ва ње пут не инфра струк ту ре. До сада 
је  Систем 48 кори сти ло више хиља да 
Румља на.

Општи на Рума ће у пери о ду од 22. 
маја до 21. јуна про ве ри ти тре нут но 
задо вољ ство гра ђа на радом Систе ма 
48. Анке та је поста вље на на зва нич ној 
веб пре зен та ци ји www.ruma.rs на бане ру 
„Анке та  Систем 48“. Одго во ри ма на 
неко ли ко крат ких пита ња, гра ђа ни ће 
дати свој допри нос уна пре ђе њу  и 
побољ ша њу рада Систе ма 48.

 С. Џ.

ЛАБОРАТОРИЈА ПСС

Међу пет нај бо љих
Лабо ра то ри ја Пољо при вред не 

струч не слу жбе Рума је испу ни ла 
све усло ве што се тиче про сто ри

ја, опре ме, оспо со бље но сти осо бља, 
вали да ци је мето да и дру гих пара ме та ра 
који су про пи са ни зако ном Мини стар
ства пољо при вре де, да може да оба вља 
делат ност ана ли зе пољо при вред ног 
земљи шта. 

– Од Акре ди та ци о ног тела Срби је смо 
доби ли зва нич но реше ње да је наша 
лабо ра то ри ја акре ди то ва на кра јем мар
та ове годи не, доби ли смо лого и број 
АТС. Сам про цес акре ди та ци је је тра јао 
годи ну дана, а лабо ра то риј ска слу жба је 
уче ство ва ла у ана ли за ма међу ла бо ра
то риј ских поре ђе ња /ПТ шема/ фран цу
ског про вај де ра „Бипеа“ – каже Сне жа на 
Мушиц ки, струч ни сарад ник за лабо ра то
риј ска испи ти ва ња.

Међу ла бо ра то риј ско исп тра жи ва
ње зна чи да се шаље кру жни узо рак из 
Фран цу ске у све европ ске земље, тач ни
је њихо ве лабо ра то ри је које су се при ја
ви ле, а после ана ли зе се шаљу резул та
ти. Румља ни су пости гли заи ста изу зе тан 
успех, јер је по завр ше ној обра ди резул
та та укуп них ана ли за, лабо ра то ри ја 
Пољо при вред не струч не слу жбе Рума, 
била међу првих пет у Евро пи по тач но
сти тих резул та та. 

– Локал на само у пра ва пету годи ну 
заре дом финан си ра ана ли зу земљи
шта за све пољо при вред не про из во ђа че 
из рум ске општи не, као и да се њихо ве 
пар це ле нала зе на тери то ри ји Општи не. 
Про из во ђа чи мора ју да зна ју БПГ, број 
пар це ле, повр ши ну, пре ду сев и пло до ред 
за наред не чети ри годи не, а ове подат ке 
ми упи су је мо по при је му узо ра ка који су 
нам доста вље ни. По завр шет ку ана ли
за, агро но ми дају пре по ру ке за ђубре ње 
пар це ла пре дубо ког ора ња – обја шња ва 
Сне жа на Мушиц ки.

Ана ли за основ не плод но сти или НПК 
ана ли за се ради по ски да њу усе ва са 

пар це ле. За ратар скоповр тар ске кул ту
ре се ваде узор ци са дуби не до 30 цен
ти ме та ра, а за воћар сковино гра дар ске 
кул ту ре на две дуби не: до 30 цен ти ме
та ра, и од 30 до 60 цен ти ме та ра. Нарав
но, да би ана ли зе биле ура ђе не добро, 
земљи ште се мора пра вил но узор ко ва ти, 
а за оне који не зна ју посту пак, нај бо ље 
је да се кон сул ту ју са струч ња ци ма ПСС 
Рума.

Сне жа на Мушиц ки исти че, да акци ја 
бес плат не ана ли зе земљи шта почи ње 
после жетве пше ни це и тра ја ће до поло
ви не децем бра, а лабо ра то ри ја ће ура
ди ти бес плат не ана ли зе за 2.200 узо ра ка 
земљи шта.

С. Џаку ла

Сне жа на Мушиц ки
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РЕГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СРЕМ

Конкурс за подршку привреди
Јав ни позив за спро во ђе ње стан дар

ди зо ва не услу ге мен то рин га обја вљу је 
се у скла ду са про гра мом Мини ста р
ства при вре де за микро, мала и сред ња 
пред у зе ћа и пред у зет ни ке у 2019. годи
ни, који се реа ли зу је пре ко акре ди то ва
них реги о нал них раз вој них аген ци ја. 

Услу га мен то рин га се реа ли зу је 
у циљу пру жа ња подр шке несме та
ном раз во ју и сма ње њу бро ја неу спе
шних при вред них субје ка та, кла сте ра 
и задру га, кроз пру жа ње све о бу хват не 
и бла го вре ме не подр шке кори сни ци
ма. Про цес мен то рин га се одви ја по 

мето до ло ги ји раз ви је ној у сарад њи са 
Јапан ском аген ци јом за међу на род ну 
сарад њу.

Вла сник или закон ски заступ ник при
вред ног субјек та, и мен тор, зајед но 
про у ча ва ју акту ел но посло ва ње, раз
ло ге тре нут них про бле ма или смет ње 
за даљи раз вој, нај ва жни је потен ци ја ле 
за раст и на осно ву кон ста то ва ног ста
ња мен тор и кори сник мен то ринг услу ге 
при пре ма ју план или про је кат раз во ја.  

Услу га се одно си на бес пла тан мен
то ринг за микро, мала и сред ња при
вред на дру штва, пред у зет ни ке, кла сте

ре и задру ге, који послу ју до три годи не 
или се нала зе у кри тич ном тре нут ку за 
њихов даљи раз вој или за опста нак на 
тржи шту.

Kрајњи рок за завр ше так пру жа ња 
стан дар ди зо ва не услу ге мен то ринг је 
31. децем бар. Уку пан буџет за пру жа
ње стан дар ди зо ва не услу ге мен то ринг 
изно си пет мили о на дина ра. Кон курс је 
отво рен до 1. јуна, а све инфор ма ци је 
за заин те ре со ва не из срем ских општи
на се могу доби ти у Реги о нал ној раз
вој ној аген ци ји Срем, чије је седи ште у 
Руми.

ОКОН ЧА НИ „ДАНИ СЛО ВЕН СКЕ ПИСМЕ НО СТИ И КУЛ ТУ РЕ“

Културна алтернатива Западу
Ово го ди шњи, деве

ти „Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту

ре“, који су поче ли 14. маја, 
зва нич но су окон ча ни кон
цер том про фе со ра и уче
ни ка рум ске ОМШ „Тео дор 
Тоша Андре је вић“, као и 
чла но ва реци та тор ске сек
ци је град ске ОШ „Душан 
Јер ко вић“ у холу Кул тур ног 
цен тра.

Под се ти мо, све ча но отва
ра ње ове мани фе ста ци је 
је одр жа но 17. маја. „Дане 
сло вен ске писме но сти и 
кул ту ре“ је отво рио Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума, а бесе ду је ове годи
не изго во рио про фе сор др 
Мило Лом пар. Потом су 
љуби те љи сед ме умет но
сти 18. маја има ли при ли ку 
да погле да ју филм „Мај стор 
и Мар га ри та“, док је  20. 
маја о послед њој деце ни ји 
срп ског рома на гово рио др 
Миле та Аћи мо вић Ивков. 

Са  чуде сним све том Гого
ље ве про зе рум ску публи ку 
је  21. маја упо зна ла проф 
др Тања Попо вић. Упра во 
је Гогољ оста вио нај ви ше 
тра га у срп ској књи жев но сти 
када је реч о про зи и дра
ма ма, посеб но је ути цао на 
Гли ши ћа и Срем ца. Зани
мљи во је да је овај руски 
писац пре во ђен на срп ски 
језик још за живо та, а да 
је сво ја нај зна чај ни ја дела 
напи сао уну тар јед не деце
ни је.

Др Јасми на Ахме то вић је, 
у окви ру про гра ма мани фе
ста ци је гово ри ла о рели ги
о зној дра ми Вла ди ке Дани
ла „Нека буде што бити не 

може“, а Бра ни слав Матић, 
уред ник Наци о нал не реви је 
„Срби ја“ је  23. маја број ној 
публи ци гово рио  о сло вен
ском недо вољ ном само
ра зу ме ва њу и путе ви ма за 
њего во пре ва зи ла же ње. Ta 
њего ва бесе да је била про
же та  сло вен ском иде јом 
и само ра зу ме ва њем Сло
ве на у све тлу фило зо фи је, 
исто ри је и кул ту ре, али и 
сакрал ног пре да ња. Бра
ни слав Матић је ука зао   и  
о важност успо ста вља ња 
кул тур но  циви ли за циј ске 
алтер на ти ве Запа ду. 

За Мати ћа нема при год
ни јег места на коме тре ба 
гово ри ти о бит ним еле мен
ти ма епо хе у којој живи мо, 
као и о поло жа ју и одго вор
но сти сло вен ског све та у 

тој  и таквој епо хи,  од мани
фе ста ци је „Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту ре“.

Про грам ски део деве те 
мани фе ста ци је посве ће
не сло вен ској писме но сти 
и кул ту ре окон чан је зани
мљи вим пре да ва њем исто
ри чар ке и тео ре ти чар ке 
књи жев но сти др Оли ве ре 
Жижо вић о сва ко дне ви ци и 
веч но сти у рома ну „Мај стор 
и Мар га ри та“.  Она је иста
кла да је ово један од нај
ве ћих рома на 20. века и  да 
Бул га ков наста вља лини ју 
Пушки на, Гого ља, Досто јев
ског и Тол сто ја.

 – Ово је један од нај сло
же ни јих, нај зах тев ни јих и 
нај ком плек сни јих рома на. 
Бул га ков је овај роман писао 
од 1928. годи не до смр ти, 

1940. годи не, а обја вљен 
је пост хум но, тек 27 годи на 
касни је и то у настав ци ма, у 
књи жев ном часо пи су и цен
зу ри сан – иста кла је Оли ве
ра Жижо вић. 

То је роман о рома ну и 
роман у рома ну, који је инте
грал но обја вљен тек 1973. 
годи не.

 – Изда ва чи су се боја ли 
да обја ве овај роман иако је 
од почет ка било јасно да је 
реч о ремек делу  – рекла је 
др Жижо вић.

Тех нич ку помоћ у орга
ни за ци ји ове мани фе ста
ци је пру жи ли су  Гим на зи ја 
„Сте ван Пузић“, ОШ „Душан 
Јер ко вић“, Тури стич ка орга
ни за ци ја Рума, Зави чај
ни музеј Рума и Удру же ње 
„Вор ки тим“. С. Џ.

Затва ра ње мани фе ста ци је
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Општи на Ста ра Пазо ва, Каби нет 
мини стра за ино ва ци је и тех но
ло шки раз вој и Реги о нал на раз

вој на аген ци ја Срем спро во де про је кат 
Реги о нал ни цен тар за одр жи ви раз вој 
Сре ма, који се тиче успо ста вља ња 
ино ва ци о ног Ста ртап цен тра у Ста рој 
Пазо ви. 

Дру ги саста нак Међу оп штин ске рад
не гру пе за ино ва ци о ну делат ност у 
Сре му у окви ру про јек та „Реги о нал
ни цен тар за одр жи ви раз вој Сре ма 
– Прва фаза: Успо ста вља ње реги о
нал ног Ста ртап цен тра Ста ра Пазо ва“ 
одр жан је у згра ди општин ске упра ве у 
Ста рој Пазо ви. План и пfро грам рада 
овог ино ва ци о ног цен тра пред ста вљен 
је у згра ди општи не, а на састан ку про
јект ног тима било је речи и о кри те ри
ју ми ма и начи ну огла ша ва ња кон кур са 
за прве ста на ре Реги о нал ног ста ртуп 
цен тра који желе да реа ли зу је про јек
те у обла сти ино ва ци ја. Под се ти мо, у 
Спорт ском цен тру Фуд бал ског саве
за Срби је у Ста рој Пазо ви поло ви ном 
фебру а ра, одр жа на је увод на кон фе
рен ци ја поме ну тог про јек та, на којој су 
пред ста вље не про јект не актив но сти и 
дело ва ње Међу оп штин ске рад не гру
пе за ино ва ци о ну делат ност у Сре му.

Реги о нал ни цен тар за одр жи ви раз
вој Сре ма пред ста вља ће место где 
иде је поста ју бизнис а баве се енер
гет ском ефи ка сно шћу и зашти том 
живот не сре ди не истак ну то је на увод
ној кон фе рен ци ји про јек та који под
ра зу ме ва успо ста вља ње ино ва ци о

ног Стартап цен тра у Ста рој Пазо ви, 
који ће се нала зи ти у стро гом цен тру 
на повр ши ни од око 300 мета ра ква
драт них. Актив но сти про јек та тичу 
се: рено ви ра ња и адап та ци је ИСЦСП 
у Ста рој Пазо ви, набав ка потреб не 
опре ме, наме шта ја и уре ђа ја нео п ход
них за рад стар та по ва и анга жо ва ње и 
рад менаџ мен та ИСЦСП са набав ком 
софт ве ра исти че, управ ни ца цен тра 
Тања Мијај ло вић.

Она исти че да ће се овим про јек том 
ста ви ти у функ ци ју послов ни про стор, 
који ће бити аде кват но опре мљен за 
рад и пру жа ње ино ва ци о ног паке та 
услу га стар та по ви ма који ће бити сме
ште ни у самом цен тру, као и почет ни
ци ма у посло ва њу који раз ви ја ју сво је 
ино ва ци о не про јек те као и кори сни ци 
про сто ра у коме ће бити опре мље
но два рад на места за руко во ди о ца и 
аси стен та.

– За зајед нич ке потре бе уре ди ће се 
и Меди ја цен тар који може при ми ти 
60 кори сни ка и вир ту ел на кан це ла ри
ја – 10 кори сни ка ста ртап подр шке. У 
рад цен тра, као чла но ви мре же ино
ва ци о ног еко си сте ма срем ског окру га 
биће укљу че но већ у првој фази функ
ци о ни са ња мини мум 10 инсти ту ци ја – 
реги о нал них ино ва ци о них стеј кхол де
ра. За десет ком па ни ја у Сре му биће 
доступ не ино ва ци о не услу ге у циљу 
поди за ња њихо ве кон ку рент но сти које 
ће бити успо ста вље не током тра ја ња 
про јек та. Током реа ли за ци је про јек та, 
биће пру же не услу ге поди за ња ино

ва ци о них капа ци те та стар та по ва и то 
120 кори сни ка ино ва ци о них обу ка и 10 
кори сни ка ино ва ци о ног ста р тап паке та 
– исти че Мијај ло ви ће ва.

Кључ ни раз ло зи за осни ва ње цен тра 
у овом делу Сре ма, исти чу над ле жни, 
јесу гео граф ски поло жај изме ђу два 
нај ве ћа гра да у земљи и сте пен раз ви
је но сти при вре де.

Вред ност про јек та изно си нешто 
више од 44,5 мили о на дина ра. Пред
став ни ци Каби не та мини стра за ино
ва ци је и тех но ло шки раз вој исти чу, да 
је до сада успо ста вље но осам ова квих 
цен та ра у Срби ји, укуп не вред но сти 
250 мили о на дина ра, а исто толи ко 
нов ца и цен та ра оче ку је се и у овој 
годи ни.

С. Стан ко вић

Ста ра Пазо ва поста је први 
цен тар ино ва ци ја у Сре му

Тања Мијај ло вић
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РОТА РИ КЛУБ 

Уре ђе ње фаса де 
Дома здра вља

Згра да Дома здра вља у Ста рој Пазо
ви у којој су сме ште не спе ци ја ли стич
ке слу жбе од недав но је у новом руху 
захва љу ју ћи акци ји ста ро па зо вач ког 
Рота ри клу ба која се одно си ла на уре
ђе ње спо ља шње фаса де овог објек
та. Гра фи ти са разним нат пи си ма, 
непри јат ни за очи паци је на та који дођу 
на пре гле де у Дом здра вља у Ста рој 
Пазо ви доско ро су били сва ко днев ни
ца. С тим у вези, мла ди рота ри јан ци 
који од недав но функ ци о ни шу у овом 
кра ју уре ди ли су спо ља шњи изглед 
фаса де овог објек та, а првој у низу 
акци ја при дру жи ли су се и моле ри који 
су волон тер ски оба ви ли посао. Сада
рад ња Дома здра вља и Рота ри клу ба 
дуга је ско ро деце ни ју коли ко и посто
ји поме ну та орга ни за ци ја, а поме ну та 
акци ја је само наста вак оно га што су 
дуго го ди шњи чла но ви клу ба ура ди ли 
по пита њу здрав ства. Рота ри клуб је 
осно ван у апри лу 2009. годи не, а од 
2014. годи не су један од рет ких клу бо
ва који се може похва ли ти чиње ни цом 
да има ју соп стве не про сто ри је. Клуб 
се исти че по мул ти на ци о нал но сти, 
мул ти кон фе си о нал но сти и мул ти про
фе си о нал но сти с обзи ром да га чине 
пољо при вред ни ци, зана тли је, прав ни
ци, лека ри, умет ни ци, уни вер зи тет ски 
про фе со ри и дру ги.

ПУ ПОЛЕ ТА РАЦ

О здра вљу
уста и зуба

29. Неде ља здра вља уста и зуба у 
ста ро па зо вач кој општи ни обе ле же на 
је од  20. до 25. маја. Еду ка ци је о пра
вил ном одр жа ва њу орал не хиги је не 
одр жа ле су се у свим пред школ ским 
уста но ва ма на тери то ри ји општи не, а 

цен трал на мани фе ста ци ја одр жа на је 
у пар ку у Ста рој Пазо ви. Са тран спа
рен ти ма у рука ма и кости ми ма који 
пред ста вља ју здра ве али и ква р не 
зуби ће, пред школ ци из Ста ре Пазо
ве оку пи ли су се у град ском пар ку да 
пока жу шта су све нау чи ли у Неде љи 
здра вља уста и зуба. Пре да ва њи ма је 
обу хва ће но око хиља ду пред шко ла ца  
и уче ни ка Шко ле за основ но и сред ње 
обра зо ва ње „Антон Ска ла“ у Ста рој 
Пазо ви. У цен трал ној мани фе ста ци
ји пово дом 29. Неде ље здра вља уста 
и зуба уче ство ва ли су деца из пред
школ ске уста но ве „Поле та рац“ у Ста
рој Пазо ви. „Орал но здра вље чува мо 
од нај ра ни јег узра ста“ сло ган је ово го
ди шње Неде ље здра вља уста и зуба, 
а орга ни за тор акци ја спро ве де них у 
Ста рој Пазо ви је Дом здра вља „Др 
Јован Јова но вић Змај“.

ЕКО ЛО ГИ ЈА

При ку пља ње
амба ла жног отпа да

Пре ко чети ри тоне амба ла жног отпа
да од пести ци да при ку пље но током 
прет ход не неде ље у општи на ма Срем
ка Митр о ви ца и Шид, а орга ни зо ва на 
акци ја при ку пља ња пра зне амба ла же 
од пести ци да, која оста је пољо при
вред ни ци ма након сва ког прска ња, већ 
пету годи ну заре дом наи ла зи на добар 
одзив на целој тери то ри ји Сре ма, те је 
тако и у општи ни Ста ра Пазо ва. Пољо
при вред ни про из во ђа чи сма тра ју да је 
јако добра. За пре да ту амба ла жу доби
ја се валид на потвр да потреб на при 
кон ку ри са њу за сред ста ва из ИПА РД 
фон до ва, али ујед но акци ја допри но
си зашти ти живот не око ли не. Акци ју 
орга ни зу ју Удру же ње ино стра них про
из во ђа ча сред ста ва за зашти ту биља у 
Срби ји  СЕЦ ПА, опе ра тер за збри ња
ва ње амба ла жног отпа да СЕЦО ПАК и 
Пољо при вред на струч на слу жба Срем
ска Митр о ви ца уз подр шку општи не 
Ста ра Пазо ва. Ове годи не је задо во ља
ва ју ћи одзив, с обзи ром на то да вре
мен ски усло ви нису мно ги ма дозво ли ли 
да завр ше се редов ним прска њем. 

БИБЛИ О ТЕ КА

Госто вао
Мати ја Бећ ко вић

Сала Народ не библи о те ке „Доси
теј Обра до вић“ у Ста рој Пазо ви била 
је пре ма ла да при ми све пошто ва о це 
пое зи је ака де ми ка Мати је Бећ ко ви ћа 
на књи жев ној вече ри, када су пред ста
вље не две књи ге које су иза шле уочи 
њего вог 80. рођен да на. Бард срп ске 
пое зи је пред ста вио је у Ста рој Пазо ви 
сво ју нај но ви ју зби р ку песа ма Био је 
смак све та, која је иза шла уочи њего вог 
80ог рођен да на као и пре вод њего вих 

иза бра них песа ма на сло вач ки језик, 
назва ној по пое ми Ћера ће мо се још. 
Књи га садр жи педе се так песа ма које 
су зајед но пре ве ли Мар тин Пре бу ђи ла 
и Миро слав Демак у изда њу Дру штва 
сло вач ких писа ца у Бра ти сла ви. Након 
што су се чули сти хо ви на сло вач ком, 
аутор је исте читао и у ори ги на лу, 
задо во љан пре во дом, с обзи ром на то 
да су у пита њу два сло вен ска јези ка. 
Бећ ко вић је гово рио сти хо ве и о пое зи
ји од почет ка њего вог писа ња, одлом ке 
из поме ну тих, као и зби р ке “Кад будем 
мла ђи”. Орга ни за тор књи жев не вече ри 
била је Народ на библи о те ка „Доси теј 
Обра до вић“ у Ста рој Пазо ви, а након 
непу на два сата Бећ ко ви ће ве бесе
де и сти хо ва, мно го број на чита лач ка 
публи ка је чека ла у реду да купи књи ге 
уз ауто ров пот пис.

ФОЛ КЛОР

Него ва ње тра ди ци је
Општи на Ста ра Пазо ва има ће ове 

годи не 6 пред став ни ка на Музич ком 
фести ва лу деце Вој во ди не. У мла ђем 
узра сту на покра јин ски ниво так ми че
ња пла си ра ле су се деч ја гру па КУДа 
Б. Ради че вић из Ста ре Пазо ве и КУДа 
Бран ко Мар ко вић из Сур ду ка. У кате
го ри ји ста ри јег узра ста из ове општи не 
уче ство ва ће гру пе КУДа Бран ко Ради
че вић и СКУДа Јан ко Чме лик из Ста ре 
Пазо ве, КУДа Мла дост из Нове Пазо
ве и КУДа Бран ко Ради че вић из Нових 
Бано ва ца.   Селек то ри зон ских смо три 
били су  Дамир Шипо вац, етно лог из 
Бач ке Топо ле и Дејан Три фу но вић, 
коре о граф из Пан че ва а  30 нај бо љих 
деч јих ансам ба ла из целе Вој во ди
не насту пи ће на  фести ва ла у Бач кој 
Топо ли 2. јуна ове годи не.

РЕЦИ ТА ТОР СКА СМО ТРА

Јана Руман четвр та
Реци та тор ка из Ста ре Пазо ве Јана 

Руман осво ји ла је четвр то место међу 
одра слим реци та то ри ма на 51. Репу
блич кој смо три реци та то ра „Песни че 
наро да мог“ која је одр жа на у Ваље ву. 
Јана је дуго го ди шња реци та тор ка са 
којом као педа гог ради Ана Симо но
вић. На смо три је уче ство ва ло по 35 
реци та то ра и три узра ста а међу 105 
нај бо љих кази ва ча лепе речи у Срби је 
из ста ро па зо вач ке општи не нашле су 
се и Ната ли ја Миљуш и Лора Мер шак.

Пројекат: ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде, финансира се из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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OБЕЛЕЖЕНА ГРАД СКА СЛА ВА 

Све то ни кољ ско при зна ње 
додељено Библи о те ци

Град ска сла ва Пре нос 
мошти ју Све тог оца 
Нико ла ја, обе ле же на 

је у сре ду, 22. маја. Све ча
ност је поче ла у про сто ри
ја ма Месне зајед ни це Шид, 
сед ни цом Саве та, који је и 
рас пи сао кон курс за доде лу 
Све то ни кољ ске награ де. Уз 
при су ство чла но ва Саве та 
месне зајед ни це, све штен

ства и пред став ни ка локал
не само у пра ве, доде ље но 
је и Све то ни кољ ско при зна
ње Народ ној библи о те ци 
„Симе он Пишче ви“, а сви 
оста ли који су били у кон
ку рен ци ји за ову награ ду су 
доби ли захвал ни це.

Доде ли при зна ња прет
хо дио је обред осве ће ња 
слав ског кола ча, а ово го ди

шњи кум град ске сла ве је 
био заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе
но вић. Пред сед ник Месне 
зајед ни це Шид Милан Гер
бер, обра тио се при сут ни ма 
поздрав ним гово ром.

– Данас обе ле жа ва мо 
Дан Месне зајед ни це Шид, 
Пре нос мошти ју Све тог оца 
Нико ла ја, да се под се ти

мо и на онај исто риј ски део 
када је 1773. годи не аустриј
ска цари ца Мари ја Тере зи
ја, сво јим ука зом доде ли ла 
Шиду ста тус гра да. Месна 
зајед ни ца је од свог осни
ва ња 1965. годи не, има ла 
успе шне и мање успе шне 
пери о де. Ипак, може мо се 
сло жи ти да смо све ради ли 
у инте ре су наших гра ђа на. 
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Све ча ну сед ни цу одр жа ва
мо пово дом доде ле Све то
ни кољ ског при зна ња које 
доде љу је мо уста но ва ма, 
пред у зе ћи ма, поје дин ци ма 
који су заслу жни за раз вој 
нашег гра да. Тако је и ове 
годи не, а при зна ње је доде
ље но Народ ној библи о те ци 
„Симе он Пишче вић”– каже 
Гер бер. 

Дирек тор ка Библи о те
ке, Сла ви ца Вар ни чић се 
захва ли ла на доде ље ном 
при зна њу.

– У име колек ти ва Народ
не библи о те ке „Симе он 
Пишче вић” се захва љу јем 
Саве ту Месне зајед ни це, 
што су пре по зна ли наш рад. 
При зна ње и награ де је нај
леп ше доби ти из свог окру
же ња. Желе ла бих да кажем 
да је при зна ње дошло у 
пра вој годи ни, сем тога што 
Библи о те ка про сла вља 170 

годи на посто ја ња, кра јем 
месе ца маја обе ле жа ва мо 
и десет годи на рада у новој 
згра ди. Ово је вели ко при
зна ње у годи ни јуби ле ја – 
рекла је дирек то р ка. 

– Част ми је да будем кум 
сла ве, и како на држав ном 
нивоу први човек држа ве и 
први човек Срп ске пра во
слав не цркве могу да сара
ђу ју, не видим раз лог да ми 
нашу сарад њу, која је добра, 
не уна пре ди мо и побољ
ша мо. Да буде мо бли жи 
наро ду, да га ослу шку је
мо. Нашим све ште ни ци ма 
желим успе шан дана шњи – 
казао је Зоран Семе но вић. 

Обе ле жа ва ње град ске 
сла ве наста вље но је Све
том литур ги јом у цркви 
Све тог Нико ла ја, а потом 
је лити ја кре ну ла ули ца ма 
Шида. Драгана Попов 

Фото: Ивана Радојковић

Пово дом паро хиј ске сла
ве и сла ве гра да Шида, Све
тог Нико ла ја, у поне де љак, 
20. маја је у Цркве ној ризни
ци Срп ског пра во слав ног 
архи је реј ског наме сни штва 
шид ског орга ни зо ва но пред
ста вља ње нај но ви је књи ге 
Радо ва на Срем ца „Храм 
пре но са мошти ју Све тог оца 
Нико ла ја у Шиду”. 

Аутор је, и ово га пута, 
сту ди о зно и систе ма тич но 
при ку пљао подат ке веза не 
за цркву Све тог оца Нико
ла ја. Ради се о све о бу хват
ној моно гра фи ји, која поред 
цркве, обра ђу је и мно ге 
дру ге теме као што су школ
ство, заду жби нар ство, спи
сак свих све ште ни ка и мно
ге дру ге зна чај не подат ке 
веза не за овај храм.

– Град Шид и храм Све
тог Нико ла ја се први пут 
спо ми њу 1704. годи не. 
Без пре те ри ва ња, може мо 
рећи да је храм жила куца
ви ца и срце Шида, био и 
остао свих ових 300 годи
на. Ова књи га је бит на за 
исто ри ју Шида, јер садр жи 
пре сек цело куп не исто ри
је град ње сва три хра ма 
и све оно што је веза но за 
живот цркве. Пре све га то 
су шко ле, гро бља, заду жби
не, сва ки сег мент цркве ног 
живо та. Ја имам три коа у
то ра ове књи ге, а то су др 
Пре драг Ваја гић, исто ри чар 
из Бач ке Палан ке, Јадран ка 
Бају но вић и Милош Лукић. 

Захва љу јем се и др Жар ку 
Дими ћу, дирек то ру архи ва 
Срп ске ака де ми је и нау ка у 
Срем ским Кар лов ци ма, који 
је рецен зент књи ге. Лек
тор књи ге је про фе сор ка из 
шид ске Гим на зи је Гор да
на Павло вић. Надам се да 
ће књи га задо во љи те неке 
уку се и зах те ве публи ке, 
и да ће доби ти пози тив ну 
оце ну. Гра ђу сам при пре
мао око чети ти, пет годи на, 
саку пљао сам по архи ва ма, 
тава ни ма, читао, па оби
ла зио архи ве у Бео гра ду, 
Новом Саду, Срем ским Кар
лов ци ма – каже Радо ван 
Сре мац.

– Ово је пета или шеста 
моно гра фи ја Радо ва на 
Срем ца о изу зет но зна чај
ним тема ма. Дакле, ово је 
при ча о јед ном хра му, моно
гра фи ја лепим јези ком писа
на. Има разних пода та ка, 
од раз во ја места, до попи
са ста нов ни штва. То вре ме 
град ње хра ма је наша бит ка 
за опста нак. Ово је једин
стве на моно гра фи ју у мору 
дру гих моно гра фи ја. Шид 
има нешто са чим може 
да се поди чи, јер скло пи ти 
ова кву моно гра фи ју, зна чи 
посе до ва ти зна ње, тале
нат – рекао је рецен зент др 
Жар ко Димић. 

Про грам су упот пу ни ли 
чла но ви хора „Хор ши де ја”, 
под руко вод ством про фе со
ра Алек сан дра Швар ца. 

 Д. Попов

СВЕ ТО НИ КО ЛА ЈЕВ СКИ ДАНИ

Промоција 
књиге

др Жар ко Димић и Радо ван Сре мац
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ТРИ БИ НА „МАТУ РА“

Без бед ност
пре све га

Крај маја биће, као и рани јих годи
на, све у зна ку сред њо шко ла ца који тих 
дана  завршaвају шко ло ва ње. Матур
ске вече ри су оно што мно ги од њих са 
нестр пље њем чека ју, али то је и вече 
када се мора води ти рачу на и о кре та њу 
како по гра ду, тако и дола ску и одла ску 
са места про сла ве. 

У Гим на зи ји „Сава Шума но вић”, у 
поне де љак 20. маја, одр жа но је пре да
ва ње које су одр жа ли слу жбе ни ци поли
ци је, а одно си ло се баш на без бед ност 
те „луде” матур ске вече ри. 

– Као и прет ход них годи на у скло пу 
акци је „Мату ра”, поли циј ски слу жбе ни
ци у Шиду, реа ли зу ју еду ка тив ну три
би ну за мату ран те Гим на зи је и Сред ње 
тех нич ке шко ле „Нико ла Тесла”. Циљ 
наше акци је је пове ћа ње без бед но сти 
уче ни ка завр шних раз ре да, очу ва ње 
повољ ног ста ња без бед но сти за вре ме 
матур ских про сла ва и одр жа ва ње дру
гих школ ских мани фе ста ци ја. У окви ру 
ове наше акци је, ми ћемо мату ран те 
под се ти ти на штет ност кон зу ми ра ња 
алко хо ла, дро га, на про бле ме услед 
реме ће ња јав ног реда, као и на без бед
но и одго вор но уче шће у сао бра ћа ју. 
У инте ре су свих нас, а нај ви ше наших 
мату ра на та је да све про тек не весе ло 
и без бед но, као што је био слу чај прет
ход них годи на – иста као је поли циј ски 
слу жбе ник Дра ган Лаћа рац.

– У пред сто је ћим дани ма завр шет ка 
шко ло ва ња и матур ских сла вља, сао
бра ћај на поли ци ја ће поја ча ти кон тро
ле сао бра ћа ја у зона ма шко ла, ули ца, 
трго ва и у бли зи ни обје ка та, где ће се 
про сла вља ти мату ра. Биће непре ста но 
при су ство сао бра ћај не поли ци је и зато 
бих апе ло вао на све мату ран те, да избе
га ва ју кон зу ми ра ње алко хо ла у већим 
коли чи на ма, да не седа ју за упра вљач 
ауто мо би ла под деј ством алко хо ла, већ 
да нађу так си вози ло. Врло је важно да 
се пошту ју пра ви ла брзи не, кори шће ња 
мобил ног теле фо на, кори шће ње сигур
но сног поја са – пору чио је поли ца јац 
Пре драг Мале нић. Д. Попов

Дра ган Лаћа рац

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА 

Усво је ни ста ту ти
месних зајед ни ца
Чла но ви Општин ског већа су у 

четвр так, 23. маја рас пра вља
ли о број ним пита њи ма из сво је 

над ле жно сти, па се на днев ном реду 
нашло чак 90 тача ка. 

Раз ма тран је и уво јен изве штај о 
раду општин ског Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је за 2018. годи ну, годи шњи 
пла на рада општин ског Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је (за пери од март 
2019  фебру ар 2020.), пред лог Опе
ра тив ног пла на одбра не од попла ва 
на тери то ри ји општи не Шид за 2019. 
годи ну, као и годи шњи про грам мера и 
радо ва на сма ње њу ризи ка од попла
ва на тери то ри ји општи не Шид у 2019. 
годи ни.

Усво је ни су изве шта ји о раду за 
2018. годи ну и про гра ми рада за 2019. 
годи ну Народ не библи о те ке „Симе
он Пишче вић“, Кул тур но обра зов ног 
цен тра Шид, Уста но ве за физич ку 
кул ту ру и спорт ску рекре а ци ју „Пар
ти зан“, Гале ри је сли ка „Сава Шума но
вић“, Музе ја наив не умет но сти „Или
ја нум“, Дома здра вља Шид, Јав не 
уста но ве соци јал не зашти те Цен тар 
за соци јал ни рад Шид и Тури стич ке 
орга ни за ци је Шид.

Раз ма тра ни су изве шта ји о реа
ли за ци ји годи шњег про гра ма посло
ва ња за пери од 1. јану ар 2019.  31. 
март 2019.  ЈКП „Јав на расве та, услу
ге и одр жа ва ње“, ЈКП „Стан дард“ 
Шид, ЈКП „Водо вод“ Шид.

По завр шет ку сед ни це одр жа на је 
кон фе рен ци ја за нови на ре на којој су 
гово ри ли чла но ви Општин ског већа 
Мита Авра мов и Тихо мир Ста мен ко
вић.

– Пошто су Месне зајед ни це мора ле 
да ускла де Ста ту те по новом Зако ну о 
локал ној само у пра ви, ми смо усво ји ли 
доста вље не ста ту те.  Сле де ћа бит на 
тач ка на сед ни ци Општин ског већа је 
да су наша јав на пред у зе ћа и уста но
ве за прво тро ме сеч је ове годи не под
не ла финан сиј ски изве штај и про грам 
рада за наред ни пери од. Гра ђа ни тре
ба да зна ју шта ми ради мо са пара ма 
које дола зе овде и где се рас по ре ђу ју. 
ЈКП „Водо вод” је тра жи ло одо бре ње, 
које ће ићи на Скуп шти ну, а ради се 
о кре ди ту, како би се напра вио пара
лел ни вод и да се иско па још један 
бунар, како лети не би било рестрик
ци је – издво јио је нај ва жни је, из обим
ног днев ног реда, Мита Авра мов. 

Тихо мир Ста мен ко вић је гово рио о 
изве шта ју Шта ба за ван ред не ситу а
ци је.

– Усво јен је изве штај о раду за 
2018. годи ну и план рада за пери од 
март 2019  фебру ар 2020. годи не, 
као и пред лог опе ра тив ног пла на за 
одбра ну од попла ва. Тре нут но ста ње 
у општи ни Шид је без могу ћег ризи ка, 
јер су ста ња водо то ко ва у про се ку за 
овај пери од  годи не – рекао је Ста
мен ко вић. Д. Попов

ОТВАРА СЕ НОВА ФАБРИКА

Посао за 40 радника

У Шиду су у четвр так, 23. маја 
буду ће рад ни це сло вач ке фир ме 
„DYNASIT”, пот пи си ва ле Уго во ре 

о раду. Како „М нови не” сазна ју, погон 
ће се нала зи ти на Гиба рач ком путу у 
про сто ру нека да шњег „Гра фо се та”. 

Ова фир ма бави ће се про из вод њом 
ХТЗ опре ме, одно сно заштит них оде ла 
за ватро га сце. У пла ну је запо шља ва
ње око 40 рад ни ка. Како је рекао Дејан 
Сто ја но вић, дирек тор ове фир ме, са 
радом ће се поче ти кра јем маја.  Д. П.

Рад ни це чека ју на пот пи си ва ње уго во ра
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JП „ИНГАС“ ИНЂИ ЈА

Јеф ти ни ји при кљу чци
Почев од 1. јуна, поче ће да се при

ме њу је одлу ка Управ ног одбо ра 
Јав ног пред у зе ћа „Ингас“ Инђи

ја, која се одно си на нову акци ју у 
окви ру које ће гра ђа ни ма бити омо гу
ће но јеф ти ни је при кљу че ње дома ћин
ста ва на гасо вод ну мре жу.

Како је у петак, 24. маја на послед
њем састан ку Систе ма 48 иста као 
дирек тор „Инга са“, Милан Кон ча ре
вић, нова, акциј ска цена при кључ ка 

изно си ће 51.400 дина ра.
– При пот пи си ва њу уго во ра, гра ђа ни 

су у оба ве зи да упла те одмах 35 одсто 
од укуп не акциј ске цене при кључ
ка, док оста так могу да испла те у 12 
месеч них рата, с тим што прва доспе
ва на напла ту 3. јану а ра 2020. годи не 
– обја снио је Кон ча ре вић и додао, да 
током ове акци је оче ку ју реа ли за ци ју 
око 300 нових при кљу ча ка на гасо вод
ну мре жу. М. Ђ.

OПШТА БОЛ НИ ЦА 

Пре вен тив ни пре гле ди

Општа бол ни ца у Срем ској 
Митро ви ци од самог почет ка 
орга ни зо ва ња акци ја Мини стар

ства здра вља – бес плат ни пре вен тив
ни пре гле ди, редов но у њима уче ству
је и на тај начин пома же сугра ђа ни ма 
да наја вље не пре гле де и оба ве – без 
зака зи ва ња и без здрав стве не књи
жи це. У неде љу, 26. маја сви заин те
ре со ва ни гра ђа ни су могли да ура де 
интер ни стич ки пре глед са ЕКГом, 
лабо ра то риј ске ана ли зе  хор мо на шти
та сте жле зде и ултра звуч ни пре глед 
абдо ме на.

– Ово је пет на е ста акци ја у којој 
митро вач ка бол ни ца уче ству је и у 
њима је до сада пре гле да но бли зу 
3.000 гра ђа на. То је одли чан резул
тат и ми се нада мо да ће и уна ред ним 
акци ја ма, које орга ни зу је Мини стар тво 
здра вља бити заин те ре со ва них за ова
кве пре гле де. Сва ка ко је ово једин стве
на при ли ка да гра ђа ни про ве ре сво је 
здра вље, јер пре вен ти вом спре ча ва
мо наста нак  тежих  обли ка боле сти и 
важно је откри ти болест на вре ме, када 

је и посто так шан си за изле че ње дале
ко виши, рекао је в.д.заме ни ка дирек
то ра Опште бол ни це и коор ди на тор 
акци је прим.др Дра ган Мало ба бић.

У ово не дељ ној акци ји уче ство ва ло 
је шест лека ра, два био хе ми ча ра и 
14 меди цин ских сеста ра и тех ни ча ра. 
Прма речи ма Мил ки це Кај тез, глав не 
сестре бол нич ке поли кли ни ке, сва ка 
акци ја под ра зу ме ва анга жо ва ње  вели
ког  бро ја меди цин ских сеста ра, тех ни
ча ра, лабо ра на та, па и слу жбе ни ка на 
добро вољ ној бази,  и од њихо вог рада 
и иску ства зави си  тем по и исправ ност  
оба вља ња  зака за них пре гле да, али и 
успе шност  реа ли за ци је ова квих акци
ја.

 У митро вач кој бол ни ци, у мај ској 
акци ји бес плат них пре гле да за све гра
ђа не, пре гле да но је укуп но 220 паци је
на та и ура ђе но 247 спе ци ја ли стич ких 
пре гле да и лабо ра то риј ских ана ли за, 
и то: 61 ултра звуч ни  пре глед  абдо
ме на, 100  ана ли за хор мо на шти та сте 
жле зде и 86 интер ни стич ких пре гле да 
са ЕКГом.

ЕКГ пре глед

„СРЕМ СКА ОАЗА“ СУБО ТИ ШТЕ

Дру же ње у при ро ди

У обе ле жа ва ње Дана општи не 
Пећин ци актив но се укљу чи ло и Удру
же ње рибо ло ва ца „Доњи Товар ник‟, 
које је 25. маја на језе ру „Срем ска 
оаза‟ у Субо ти шту орга ни зо ва ло так
ми че ње у пеца њу на пло вак. Како нам 
је рекао један од орга ни за то ра так ми
че ња Миро слав Петро вић, дирек тор 
ЈКП „Путе ви општи не Пећин ци‟ и 
паси о ни ра ни рибо ло вац, 18 так ми ча
ра се добро дру жи ло, а нај бо љи су 
награ ђе ни пеха ри ма.

– Рибо лов ци су на свој начин обе ле
жи ли Дане општи не Пећин ци, пеца
њем и добрим дру же њем. Иако резул
тат није био нај ва жни ји, већ пре све га 
добар про вод у при ро ди, ипак смо 
награ ди ли нај у спе шни је по укуп ној 
коли чи ни упе ца не рибе и за нај ве ћу 
упе ца ну рибу, а доде ли ли смо и уте
шну награ ду за нај ма њи улов – рекао 
нам је Петро вић.

На кра ју так ми че ња, убе дљи во нај у
спе шни ји је био Дра ган Алек сић из 
Доњег Товар ни ка који је осво јио награ
ду за нај ве ћу укуп ну коли чи ну упе ца не 
рибе са 15,895 кило гра ма укуп ног уло
ва, али који је имао и нај ве ћи упе ца ни 
при ме рак од 3,170 кило гра ма. Дру го 
место, са упе ца них 10,470 кило гра ма 
рибе, осво јио је Мла ден Осто јић из 
Купи но ва, а на тре ћем месту, са само 
110 упе ца них гра ма мање, завр шио је 
Сло бо дан Нико лић из Бре ста ча који је 
упе цао 10,360 кило гра ма. Награ ду за 
нај ма њу упе ца ну рибу, тешку 2,020 
кило гра ма, осво јио је нај мла ђи так ми
чар Алек сан дар Петро вић из Обре жа.

Орга ни за тор је за све так ми ча ре и 
госте при пре мио ручак на кра ју так ми
че ња. 

„СИР МИ У МАРТ“

Фести вал
мла дих песни ка

У орга ни за ци ји Цен тра за кул ту ру 
„Сир ми у март”, у Арт клу бу „Сир ми у
мар та” у Срем ској Митро ви ци, 28. 
маја у 18 часо ва, биће одр жан Деве ти 
међу на род ни фести вал мла дих 
песни ка „Машта и сно ви”. Покро ви
тељ Фести ва ла је Град Срем ска 
Митро ви ца. Фести вал се орга ни зу је 
са циљем афир ми са ња и даљег раз
ви ја ња ства ра ла штва мла дих песни
ка  уче ни ка који поха ђа ју основ не и 
сред ње шко ле.
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РЕЗУЛ ТА ТИ ПОСЕ ТЕ ИНЂИЈ СКЕ ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈЕ КИНИ

Сти же кине ски инве сти тор

На позив пред став ни ка кине
ског гра да Тјан ђин, деле га ци
ја Општи не Инђи ја недав но је, 

током чети ри дана посе те том гра ду, 
одр жа ла низ послов них саста на ка. 
Први је одр жан у При вред ној комо
ри гра да Тјан ђин, где је пред сед ник 
Комо ре Хен ри Ју, пред ста вио глав не 
изво зне потен ци ја ле и заин те ре со
ва ност за про ши ре ње на европ ско 
тржи ште. Тако ђе, напо ме нуо је да у 
окви ру про јек та „Појас и пут“, Срби ја 
пред ста вља зна чај ну дести на ци ју за 
дола зак инве сти ци ја из Кине у Евро
пу.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак, добио је при ли ку да кине
ским при вред ни ци ма пред ста ви 
Инђи ју, као нај бо љу лока ци ју за инве
сти ра ње, упо знав ши их са погод но
сти ма које се нуде заин те ре со ва ним 
при вред ни ци ма. Као при лог томе, 
Гак је иста као да је у послед ње две 
годи не у Инђи ју сти гло десет нових 
инве сти то ра, чиме се рет ко ко може 
похва ли ти у реги о ну. Током раз го во
ра пред ло же ни су кон крет ни кора ци 
ка успо ста вља њу сарад ње изме ђу 
инђиј ских и при вред ни ка из Тјан ђи на. 
У наред ном пери о ду оче ку је се дола
зак вели ке кине ске при вред не деле
га ци је, која ће има ти могућ ност да се 
упо зна са свим пред но сти ма ула га ња 
у Инђи ју, али и Срби ју. 

Током посе те Кини, Вла ди мир Гак 
се састао и са пред став ни ци ма ком
па ни је „Ђин Гу“, која про из во ди раки је 
од жита ри ца. Пре ма наја ва ма инве

сти то ра, у Инђи ји би тре ба ло да се 
изгра ди постро је ње, а пред став ни ци 
ком па ни је посе ти ће током јула Инђи
ју, када се оче ку је завр ше так пре го во
ра о купо ви ни око 15 хек та ра земљи
шта.

– Лич но сам више него задо во љан 
посе том Кини и оба ви ли смо низ раз
го во ра који су се углав ном одно си ли 
на при вре ду. Кина је данас, по мом 
мишље њу, број један у свет ској еко
но ми ји – рекао је Гак.

Пред сед ник Гак оче ку је реа ли за
ци ју неких послов них дого во ра или 
бар јед не инве сти ци је на  тери то ри ји 
општи не Инђи ја.   

– Надам се да ћемо реа ли зо ва
ти мини мум јед ну инве сти ци ју, као 
резул тат ове посе те. Има мо чвр сто 
обе ћа ње јед не поро дич не ком па ни
је која послу је више од 300 годи на, 
да ће гра ди ти постро је ње у нашој 
инду стриј ској зони, а реч је о про из
вод њи нај по зна ти је кине ске раки је од 
жита ри ца. Деле га ци ја ове ком па ни је 
доћи ће у јулу у Инђи ју, када би тре
бао да се покре не посту пак оту ђе ња 
земљи шта. Кине ски инве сти тор заин
те ре со ван је за купо ви ну 15 хек та ра 
земљи шта у инду стриј ској зони, а та 
инве сти ци ја нам је више него потреб
на – иста као је Вла ди мир Гак.

Гак је напо ме нуо да, осим про из
вод ње алко хол ног пића, ком па ни ја 
„Ђин Гу“ изра ђу је и спорт ске дре со
ве и гар де ро бу, а њихов нај по зна ти ји 
бренд је чуве ни „Макрон“. 

М. Ђ.

Раз ви ја ње зајед нич ких међу на
род них про је ка та у про мо ци ји обра
зо ва ња изме ђу кине ског Факул те та 
за инду стри ју и тех но ло ги ју (ФиТ) и 
Општи не Инђи ја један је од закљу
ча ка састан ка који је одр жан у седи
шту ове висо ко о бра зов не уста но ве 
у Шиђа џу ан гу. У циљу уна пре ђе ња 
обра зо ва ња дома ћих кадро ва, буду
ћих носи о ца еко ном ског раз во ја 
Инђи је, руко вод ство општи не Инђи
ја је дого во ри ло да се у наред ном 
пери о ду започ не сарад ња на раз ме
ни сту де на та, одно сно одла зак 
инђиј ских сту де на та на уса вр ша ва
ње и прак су на Факул те ту за инду
стри ју и тех но ло ги ју у Шиђа џу ан гу. 
Како се наво ди на зва нич ном сај ту 
Општи не Инђи ја, након оби ла ска 
про сто ри ја за науч ну, еду ка тив ну, 
ино ва тив ну и прак тич ну обу ку сту
де на та на факул те ту, пред сед ник 
Скуп шти не општи не Инђи ја Милан 
Пре до је вић при бли жио је кине ским 
коле га ма начин функ ци о ни са ња 
обра зов ног систе ма у Срби ји. 
Закљу че но је да посто ји огро ман 
про стор за међу соб ну сарад њу која 
ће се у наред ном пери о ду детаљ ни
је дефи ни са ти.

Сарад ња
и на пољу 
обра зо ва ња

Саста нак са пред став ни ци ма ком па ни је „Ђин Гу“
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Успешна словеначка фирма
Сло ве нач ка ком па ни ја „Метал Цин ка ра“ отво ри ла је 
вра та свог пого на за све гра ђа не општи не Инђи ја у 
четвр так, 23. маја. „Дану отво ре них вра та“ при су ство
ва ли су гра ђа ни, уче ни ци Сред ње тех нич ке шко ле 
„Михај ло Пупин“ у Инђи ји, пред став ни ци кому нал
них пред у зе ћа из Ста ре Пазо ве, као и пред став ни ци 
Општи не Инђи ја. Пре оби ла ска пого на, при сут ни су 
има ли при ли ку да чују више дета ља о ком па ни ји, која 
у Инђи ји послу је више од јед не деце ни је. 

Како је иста као Дејан Деја но вић, руко во ди лац про
да је у „Метал Цин ка ри“ ова ком па ни ја послу је у три 
сме не, док је годи шња реа ли за ци ја око 30 хиља да 
тона поцин ко ва них еле ме на та.

 Могли смо да се уве ри мо да нема ника квих зага ђе
ња и да се врши мони то ринг који је подр жан од стра
не ресор ног мини стар ства. Тако ђе, на овом месту је и 
зна ча јан број запо сле них. Нисам ни знао да је мост на 
Ади у Бео гра ду поцин ко ван у Инђи ји, ком плет не огра
де на ауто пу те ви ма, нај ви ша згра да у Санкт Петерс
бур гу. То су вео ма зна чај ни пода ци због којих сам  вео
ма задо во љан  рекао је Владимир Гак. М. Ђ. Вла ди мир Гак у оби ла ску „Метал Цин ка ре“

ИЗГРАД ЊА БРЗЕ ПРУ ГЕ БЕОГРАД - БУДИМПЕШТА

Инђија добија два подвожњака
Напре ду ју радо ви на 

изград њи међу на
род не пру ге на делу 

од Ста ре Пазо ве до Новог 
Сада. Ком па ни ја „РЖД 
Интер нешнл“ завр ши ла је 
изград њу желе знич ке дени
ве ли са не гале ри је на 41. 
кило ме тру пру ге Бео град 
Будим пе шта. Како наво
де из ове ком па ни је, то ће 
омо гу ћи ти опти ми за ци ју 
дина ми ке возног сао бра ћа
ја, пове ћа ће про пу сну моћ 
део ни це од ста ни це Инђи ја 
до Бео гра да, као и про ток 
тере та и пут ни ка на међу на
род ном сао бра ћај ном Кори
до ру 10.

Гале ри ја је угра ђе на на 
месту пре се ца ња основ
ног прав ца пру ге Бео град 
Будим пе шта и желе знич ког 
коло се ка у прав цу ста ни це 
Шид, у непо сред ној бли зи
ни ста ни це Инђи ја. Тако ђе, 
струч ња ци „РЖД Интер
нешнл“ тре нут но пола жу 
гор њи строј коло се ка од 
новог укр шта ња до везе са 
посто је ћом желе знич ком 
пру гом на ста ни ци Шид, 
пре но се меди ји.

Ком па ни ја „РЖД Интер
нешнл“ изво ди изград њу 
желе знич ке пру ге за брзи ну 
од 200 кило ме та ра на сат 
на део ни ци Ста ра Пазо
ваНови Сад, као и радо
ве на изград њи вија дук та у 
дужи ни од три кило ме тра у 

ком би на ци ји са гале ри јом у 
плав ном делу Дуна ва и дво
ко ло сеч ном туне лу у делу 
Чор та нов ци.

Kако је недав но иста као 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, овај срем ски 
град ће у окви ру радо ва на 
изград њи брзе пру ге доби
ти и два под во жња ка. На тај 
начин у вели кој мери биће 
подиг нут ниво без бед но сти 
свих уче сни ка у сао бра ћа ју.

– Модер ни за ци ја пру ге 
је вели ки држав ни про је кат 
од којег ће бене фи те има ти 
наша општи на, али и при
вред ни ци који овде послу
ју. Тако ђе, више неће бити 
зау ста вља ња на пру жним 
пре ла зи ма, а наши сугра ђа

ни који живе са дру ге стра
не пру ге, биће дале ко без
бед ни ји у сао бра ћа ју. Више 
неће посто ја ти могућ ност да 
неко пре ла зи пру гу и када 
је спу ште на рам па, јер рам
пе више неће посто ја ти – 
иста као је пред сед ник Гак и 
додао, да су у току радо ви 
код нека да шње ком па ни је 
„Пано ни ја“.

– Када се тамо завр ши 
посао, маши не ће пре ћи на 
део пру ге код ста ди о на. Ту 
ће бити веро ват но мало про
бле ма у сми слу да се про на
ђе нај бо ље реше ње. Морам 
да нагла сим да је про јек те 
за оба под во жња ка радио 
Сао бра ћај ни инсти тут ЦИП, 
држав на инсти ту ци ја и да се 

ми ту нисмо ништа пита ли 
којом тра сом ће про ћи под
во жња ци – каже Гак.

Осим тога, у скло пу радо
ва на пру зи Бео градБудим
пе шта, пла ни ра на је изград
ња још два вија дук та, 21 
моста и под во жња ка, као 
и 29 про пу ста. Тако ђе ће 
бити изгра ђе на нова ста ни
ца Бешка са под ход ни ци ма, 
пут нич ки перо ни, а биће и 
рекон стру и са не ста ни це 
Инђи ја, Срем ски Кар лов
ци и Петро ва ра дин са под
ход ни ци ма, као и ста ја ли
ште Кар ло вач ки Вино гра ди. 
Пла ни ра но је да се радо ви 
на део ни ци завр ше до 2021. 
годи не.

М. Ђ.

Радо ви на пру зи код Инђи је
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СТА РИ СЈАЈ ИНЂИЈ СКЕ УЛИ ЦЕ

Нове липе уме сто посе че них
Ули ца Вој во де Сте пе у Инђи ји, поно

во је доби ла ста ри, пре по зна тљи
ви изглед, јер су у сре ду 22. маја, 

поса ђе не две нове липе не месту где је 
1. маја, баха ти поје ди нац на сво ју ини ци
ја ти ву, посе као два ста бла ста ра више од 
30 годи на.

Тај дога ђај добио је епи лог, јер је брзим 
и ефи ка сним мера ма локал не само у
пра ве, почи ни лац овог ван дал ског чина 
купио две нове липе, виси не око 10 мета
ра, укуп не вред но сти око два мили о на 
дина ра, чиме је дели мич но испра вље на 
нане та ште та јав ном инте ре су гра ђа на 
Инђи је.

Рад ни ци Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Кому на лац“ прет ход них дана при пре ми
ли су терен и обез бе ди ли све усло ве за 
сад њу нових липа. Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, са број ним гра ђа
ни ма, пра тио је сад њу нових ста ба ла и 
том при ли ком иста као да се ова кав ван
дал ски чин не сме поно ви ти. 

– Докле год буде мо има ли при ли ке да 
упра вља мо гра дом, неће мо дозво ли ти 
да се неко баха то одно си пре ма јав ној 
сво ји ни – иста као је Гак и додао да су на 
овај начин посла ли јасну пору ку, да сва ко 
ко се усу ди да учи ни ште ту свом гра ду, 
неће про ћи нека жње но.

– Тра жи ће мо од над ле жних орга на да 
се почи ни лац мак си мал но казни у скла
ду са закон ским окви ри ма, зато што је та 
осо ба очи глед но има ла наме ру, да баш 
за 1. мај почи ни то дело, мисле ћи да 
ће се мето дом свр ше ног чина и нерад
ним дани ма овај ван да ли зам окон ча ти 
без после ди ца. Сва ка баха тост и гру бо 

опхо ђе ње пре ма јав ној имо ви ни гра ђа
на Инђи је биће стро го кажње но, а сва ку 
учи ње ну ште ту, мора ће да пла ти учи ни
лац неде ла. Тако је овог пута било и тако 
ће бити сва ки пут када се неко усу ди да 
узне ми ра ва гра ђа не и уни шта ва јав ну 
сво ји ну – рекао је Гак.

М. Ђ.

Нова ста бла липа у Ули ци Вој во де Сте пе

СТА РИ СЛАН КА МЕН

Дани Милу ти на Милан ко ви ћа
О раду чуве ног срп ског 

науч ни ка Милу ти на 
Милан ко ви ћа, гово

ри ло се у петак, 24. маја 
на „4. Часу нау ке“, на кеју у 
Ста ром Слан ка ме ну у окви
ру мани фе ста ци је „Дани 
Милу ти на Милан ко ви ћа“. 
На мани фе ста ци ји су гово
ри ли пред став ни ци Удру же
ња „Милу тин Милан ко вић“, 
као и про фе со ри Уни вер зи
те та у Новом Саду и пред
став ни ци Општи не Инђи ја. 

У про гра му су уче ство ва ли 
и уче ни ци инђиј ских основ
них и сред њих шко ла. 

– Милу тин Милан ко вић 
је један од наших вели ка
на који је имао при ли ку да 
спо ји два века, 19. и 20. и 
у нау ци, и у живо ту. Ство
рио је нај ве ћа дела на Бео
град ском уни вер зи те ту и то 
посеб но желим да нагла
сим, јер поред Пупи на и 
Тесле, он је један од наших 
нај ве ћих науч ни ка – иста

као је Милан Пре до је вић, 
про фе сор физи ке и пред
сед ник Скуп шти не општи не 
Инђи ја.

– Ова мани фе ста ци ја 
је вео ма зна чај на и када 
је тури стич ка про мо ци ја 
општи не Инђи ја у пита њу 
јер обо га ћу је саму пону
ду – рекла је Маја Бошњак, 
дирек то ри ца Тури стич
ке орга ни за ци је општи не 
Инђи ја која је подр жа ла 
поме ну ту мани фе ста ци ју.

Ина че, „Дани Милу ти на 
Милан ко ви ћа“ одр жа ва ју 
се на месту, које је у науч
ној јав но сти пре по зна то као 
лока ци ја где су истра жи
ва ња лесног про фи ла Чот, 
пру жи ла увид у рекон струк
ци ју пре по зна тљи вог гло
бал ног рит ма сме не Милан
ко ви ће вих циклу са.

Срп ски науч ник је сте као 
свет ску сла ву сво јом астро
ном ском тео ри јом о кли
мат ским про ме на ма, којом 
је обја снио пери о ди за ци
је леде них и међу ле де них 
доба, као после ди цу наиз
ме нич ног сме њи ва ња пери
о да са жар ком и хлад ном 
кли мом, а науч ни ци у Срби
ји су дали зна ча јан допри
нос потвр ди ове тео ри је.

Упра во резул та ти истра
жи ва ња лесног про фи ла 
Чот, потвр ди ла су да је овај 
лесни про фил један од нај
пот пу ни јих пале о кли мат
ских архи ва на европ ском 
кон ти нен ту, на осно ву којег 
је омо гу ћен увид у кли
мат ске вари ја ци је током 
послед њих при бли жно 
мили он годи на. М. Ђ.

Милан Предојевић на манифестацији у Старом Сланкамену
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Цен трал ни дога ђај осмо днев ног обе
ле жа ва ња Дана општи не Пећин ци  
све ча на сед ни ца Скуп шти не општи

не Пећин ци, одр жа на је 24. маја у при су
ству број них гости ју из при вред ног, кул
тур ног, поли тич ког и јав ног живо та наше 
општи не, али и гости ју из Бео гра да и 
сусед них општи на.

Сед ни цом је пред се да ва ла пред сед ни
ца пећи нач ког пар ла мен та Дубрав ка 
Кова че вић Субо тич ки, која је том при ли
ком нагла си ла да општи на Пећин ци 
после 59 годи на посто ја ња иде сигур но и 
само у ве ре но ка будућ но сти.

– Данас смо сим бол интен зив ног инду
стриј ског раз во ја. У нашој општи ни послу
је 70 вели ких пред у зе ћа и ком па ни ја, у 
које је уло же но бли зу 700 мили о на евра. 
Све то је резул то ва ло са 5.000 нових рад
них места. Тре нут но има мо само 749 
неза по сле них, а за прет ход них годи ну 
дана број неза по сле них је сма њен за јед
ну четвр ти ну. Скуп шти на општи не Пећин
ци је у овом сази ву пости гла нај ве ћи сте
пен поли тич ког једин ства од осни ва ња 
општи не. Поли тич ка ста бил ност је један 
од кључ них пред у сло ва за ства ра ње 
повољ ног амби јен та за дола зак инве сти
то ра – рекла је прва жена пећи нач ког 
пар ла мен та и нагла си ла да је општин ско 
руко вод ство на путу ства ра ња леп ше, 
боље и бога ти је општи не Пећин ци има ло 
подр шку пред сед ни ка Алек сан дра Вучи
ћа, Вла де Репу бли ке Срби је, Покра јин ске 
вла де и при вред ни ка, а нај ви ше гра ђа на 
пећи нач ке општи не.

Пред сед ник Општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић је у свом обра ћа њу 
нагла сио да пово љан гео граф ски поло
жај, ефи ка сна општин ска адми ни стра ци ја 
и усво је на план ска доку мен та, у ком би на
ци ји са раз ви је ном пут ном и кому нал ном 
инфра струк ту ром, пре по ру чу ју пећи нач ку 

општи ну при вред ни ци ма из земље и све
та, као јед ну од нај по жељ ни јих дести на
ци ја за ула га ње не само у Срби ји, већ у 
целом реги о ну. 

– Ипак, коли ко год раз ви је на била, при
вре да је само један од три зацр та на стра
те шка прав ца раз во ја наше општи не. Раз
во јем при вре де нисмо запо ста ви ли пољо
при вре ду, која са 34.000 хек та ра обра ди
вог земљи шта и 1.900 актив них реги стро
ва них пољо при вред них газдин ста ва на 
нашој тери то ри ји пред ста вља изу зе тан 
раз вој ни потен ци јал. Сва ке годи не ула же
мо зна чај на сред ства у уре ђе ње атар ских 
путе ва и у одр жа ва ње канал ске мре же у 
ата ри ма. Удру же ње пољо при вред ни ка је 
про шле годи не уве ло моде ран СМС сер
вис, путем кога наше пољо при вред ни ке 
оба ве шта ва о свим под сти ца ји ма за уна
пре ђе ње пољо при вред не про из вод ње 
које обез бе ђу ју Репу бли ка и Покра ји на, а 
општин ска Кан це ла ри ја за локал ни еко
ном ски раз вој и Удру же ње пома жу пољо
при вред ни ци ма у при ку пља њу нео п ход не 
доку мен та ци је, како би оства ри ли сво је 
пра во на суб вен ци је и под сти ца је. Тури
зам, као тре ћи стра те шки пра вац раз во ја, 
до пре неко ли ко годи на био је у пот пу но
сти зане ма рен. Ово општин ско руко вод
ство осно ва ло је Тури стич ку орга ни за ци ју 
општи не Пећин ци и за само неко ли ко 
годи на обно ви ло Етнокућу „Пут ник“ у 
Купи но ву и „Аксен ти јев куће рак“ у Ога ру, 
јед ну од нај ста ри јих очу ва них кућа у Сре
му. У Доњем Товар ни ку је изгра ђе на 
аутен тич на репли ка Сви њар ске коле бе 
која све до чи о тра ди ци о нал ном начи ну 
живо та срем ских узга ји ва ча сви ња. Ови 
тури стич ки лока ли те ти, зајед но са Обед
ском баром и Срп ским музе јом хле ба 
„Јере ми ја“, из годи не у годи ну при вла че 
све више посе ти ла ца – рекао је први 
човек пећи нач ке општи не и пору чио да је 

циљ општин ског руко вод ства да гра ђа ни
ма обез бе ди ква ли тет ни је усло ве за 
живот и сигур ну егзи стен ци ју, као и да 
мла де задр жи овде да живе, раде и ства
ра ју поро ди цу. 

Пла ке те за хума ност, пред сед ник Трбо
вић уру чио је Сре те ну Три фу но ви ћу за 
167 добро вољ них дава ња крви, Удру же
њу жена „Весе ли це“ за 15 реа ли зо ва них 
акци ја при ку пља ња полов не гар де ро бе за 
соци јал но угро же не поро ди це и поли циј
ском поруч ни ку Мило ра ду Бри ња ку за 
пожр тво ва ност у сузби ја њу поро дич ног 
наси ља и трго ви не нар ко ти ци ма. 

При зна ња за дру штве ну одго вор ност 
уру чи ла начел ни ца пећи нач ке Општин ске 
упра ве Дра га на Крстић, а ово го ди шњи 
лау ре а ти су ком па ни ја „Сика Срби ја“ за 
подр шку еми си ји „С Тама ром у акци ји‟ у 
којој се уре ђу ју домо ви соци јал но угро же
ним поро ди ца ма, пред у зе ће „Тех но га ма‟ 
за дона ци ју ком пре сор ске ста ни це Сред
њој тех нич кој шко ли „Милен ко Вер кић 
Неша‟ Пећин ци и пред у зе ће „Опен мајнд“ 
за дони ра ње рачу нар ске опре ме за 
основ не шко ле у пећи нач кој општи ни.

Добит ни ци захвал ни ца за успе шну 
сарад њу су ком па ни ја „Пери опла те“, 
локал ни радио „Доњи Срем‟ Пећин ци и 
Фол клор но дру штво „Извор Доњи Товар
ник‟. Захвал ни це је уру чио заме ник пред
сед ни ка Општи не Пећин ци Зоран Вој кић.

Пред сед ник Трбо вић уру чио је ове 
годи не и посеб но при зна ње ван уста ље
них кате го ри ја. Пово дом 20 годи на од 
НАТО агре си је на нашу земљу при зна ње 
је уру че но пуков ни ку у пен зи ји Зол та ну 
Дани ју који је, 27. мар та 1999. годи не, 
коман до вао бор бе ном поса дом која је са 
ватре ног поло жа ја у Шима нов ци ма обо
ри ла аме рич ки бор бе ни ави он Ф117А, 
што је једи ни потвр ђе ни слу чај оба ра ња 
овог моде ла ави о на ика да.

СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сигур но и само у ве ре но
ка будућ но сти

Добит ни ци општин ске награ де
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ФИЈА КЕ РИ ЈА ДА ОТВО РИ ЛА ДАНЕ ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Радост за љуби те ље
коњич ког спор та
На тере ну за коњич ке спор то ве у 

Пећин ци ма, 19. маја су по 6. пут 
у орга ни за ци ји Коњич ког клу ба 

„Пећи нач ки липи ца нер“ јури ли дво пре
зи, четво ро пре зи, пара ди ра ла деца 
буду ће наде коњич ког спор та и дефи
ло ва ли љуби те љи коња на фија ке ри
ма. На радост број не публи ке, Пећи
нач ка фија ке ри ја да оку пи ла је пре ко 50 
так ми ча ра сени о ра и јуни о ра из целе 
Срби је, а све ча но сти отва ра ња при су
ство вао је и мр Жељ ко Трбо вић пред
сед ник Општи не Пећин ци, која је гене
рал ни покро ви тељ мани фе ста ци је.

– Пећи нач ки липи ца нер један је 
од чува ра Срем ске тра ди ци је и зато 
ће увек моћи да рачу на на подр шку 
Општи не, а чла но ви ма овог коњич ког 
клу ба желим да се захва лим што су 
и Пећин ци на мапи коњич ког спор та. 
Нарав но, позна то је да су Пећин ци у 
целом реги о ну воде ћи по инду стриј
ском раз во ју и вео ма је важно да се 
пра те при вред ни трен до ви у све ту, јер 
то доно си рад на места и егзи стен ци ју 
нашим гра ђа ни ма, али од изу зет не је 
важно сти и да сачу ва мо сво ју тра ди
ци ју и кул ту ру и да не забо ра ви мо шта 

смо и ко смо – рекао нам је пред сед
ник Жељ ко Трбо вић и под се тио, да са 
пећи нач ком Фија ке ри ја дом зва нич но 
почи ње сед мо днев но обе ле жа ва ње 
Дана општи не Пећин ци број ним мани
фе ста ци ја ма.

Срем ци воле коње, воле да про во де 
вре ме са њима, а кажу да је то посе
бан однос. Зоран Пет ко вић пред сед ник 
Коњич ког клу ба „Пећи нач ки липи ца
нер“ каже да није лако орга ни зо ва ти 
ова кву јед ну мани фе ста ци ју, али да је, 
уз љубав пре ма коњи ма и помоћ број
них спон зо ра, све лако.
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Про шло го ди шњи побед ник у дво пре
гу, Милан Ђур ђе вић члан КК „Пећи нач
ки липи ца нер“ нестр пљи во је ишче ки
вао поче так так ми че ња, а како нам је 
рекао нада се награ ди, јер се так ми чи 
и у дво пре гу и четво ро пре гу.

– Заи ста је вели ка кон ку рен ци ја. Ко 
буде имао нај сми ре ни ју руку и нај бр же 
коње тај ће побе ди ти – изја вио је Ђур
ђе вић.

Уче сни ци шесте по реду Фија ке ри
ја де у Пећин ци ма, так ми чи ли су се у 
вожњи пре ци зно сти са два коња – дво
прег и са чети ри коња – четво ро прег, 
а поде ље не су и број не награ де деци
уче сни ци ма све ча не реви је и буду ћим 
нада ма коњич ког спор та.

У вожњи дво пре га прво место осво
јио је Дра ган Три фу но вић из Шап ца, 
дру го место при па ло је Вла да ну Раки ћу 
из Обре нов ца, док се на тре ћем месту 
нашао Борис Мија ков си из Јабу ке. У 
вожњи четво ро ро пре га прво место 
осво јио је Вла да Ракић из Обре нов ца, 
дру го Милан Ђур ђе вић из Пећи на ца, 
тре ће Борис Мија ков ски из Јабу ке.

У вожњи дво пре га у кате го ри ји деце, 
нај у спе шни ји је био Милош Ђур ђе вић 
из Пећи на ца, дру го место при па ло је 
Вла ди ми ру Васи ћу из Пећи на ца, док 
је тре ће место осво јио Нема ња Томић 
из Руме. У реви јал ном делу у кате го
ри ји деце нај у спе шни ја је била Јова
на Калу ђе ро вић из Чач ка, дру го место 
осво ји ла је Мили ца Ђур ђе вић из Пећи
на ца, а тре ће Урош Ушље бр ка, тако ђе 
из Пећи на ца.

Број на публи ка, так ми ча ри, заљу
бље ни ци у коњич ки спорт и ове пле
ме ни те живо ти ње, били су у при ли ци 
да ужи ва ју на тере ни ма за коњич ки 
спорт у Пећин ци ма, а да би сре мач ки 
дожи вљај био пот пун, потру ди ле су се 
и чла ни це Удру же ња жена „Сре ми ца“ 
из Пећи на ца, које су на свом штан ду 
при пре ми ле тра ди ци о нал не сре мач ке 
кола че.

Про грам отва ра ња 6. пећи нач ке 
Фија ке ри ја де запо чео је инто ни ра
њем хим не „Боже прав де“ у изво ђе њу 
месног паро ха Боја на Мија но ви ћа, а 
про грам је упот пу нио и Вељ ко Срет
ко вић из Бре ста ча, који је реци то вао 
песму „Ниси Сре мац“ позна тог срем
ског песни ка, Ради во ја Про ко пље ви ћа 
Про ке.

ПЕЋИ НАЧ КО ШЕТА ЛИ ШТЕ КАО ПОЛИ ГОН СПРЕТ НО СТИ

Радост, осме си и спорт
Пре ко 200 пред шко ла ца из свих 

пет на ест насе ља са тери то ри је 
пећи нач ке општи не, оку пи ло се 

23. маја на шета ли шту у Пећин ци ма и 
уз осмех, песму и дру же ње при ка за ли 
так ми чар ски дух у савла да ва њу пре
пре ка на поли го ну спрет но сти. Као и 
прет ход них годи на, у окви ру обе ле
жа ва ња Дана општи не, и ове годи не 
је одр жа на тра ди ци о нал на, четвр та 
по реду, Олим пи ја да пред шко ла ца у 
орга ни за ци ји Спорт ског саве за „Раз
вој спор то ва“ и Пред школ ске уста но
ве „Вла да Обра до вић Каме ни”, а под 
покро ви тељ ством пећи нач ке локал не 
само у пра ве.

Иако су деца на поли го ну пока за
ла спорт ски дух, мани фе ста ци ја није 
так ми чар ског карак те ра, а орга ни за
тор је за све мали ша не уче сни ке при
пре мио меда ље, које су им уру чи ли 
Зоран Вој кић заме ник пред сед ни ка 
Општи не Пећин ци, Дра га на Крстић 
начел ни ца Општин ске упра ве, Маја 
Доше но вић из општин ског Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти, Сини ша 
Ђокић пред сед ник пећи нач ког Спорт
ског саве за, Ани та Вол чев ски дирек
тор Пред школ ске уста но ве и њена 
заме ни ца Све тла на Попо вић.

Како нам је рекао Зоран Вој кић, за 
њега су нај ве ћи покло ни деч ји осме
си, које види на шета ли шту.

– Радост коју данас види мо на 
пећи нач ком шета ли шту је непро це
њи ва и ја сам пре сре ћан што сам ту 
са њима. Важно је да се деца од нај
ра ни јих дана баве спор том и раз ви
ја ју здра ве нави ке, јер већ сле де ће 
годи не пола зе у први раз ред када их 
чека ју и веће оба ве зе, али спорт не 
сме ју да забо ра ве. Хва ла свој деци и 
вас пи та чи ма, који су на овим спорт
ским игра ма, сво јим осме си ма уве ли
ча ли наше Дане општи не – изја вио је 
Вој кић.

А да деца не забо ра ве на бавље
ње спор том, заду жен је Спорт ски 
савез „Раз вој спор то ва“ који из годи
не у годи ну пове ћа ва број чла но ва 
и неу мор но ради на попу ла ри за ци ји 
спор та код деце, орга ни зу ју ћи ова кве 
и слич не спорт ске мани фе ста ци је 
наме ње не нај мла ђи ма.

– Зајед но са локал ном само у пра
вом поста ви ли смо јасан циљ, а то је 
раз вој ама тер ског и школ ског спор та, 
јер жели мо, пре све га да деца пред
школ ског и школ ског узра ста схва те 
зна чај бавље ња спор том. Ове годи не 
уве ли смо мале нови не на олим пи ја
ди и надам се, на радост свих уче сни
ка, орга ни зо ва ли смо мали излет по 
нашој општи ни, јер мисли мо да деца 
прво тре ба да упо зна ју сво ју општи ну 
и све лепо те које она нуди, али и да 
се упо зна ју и дру же међу соб но. Прво 
ће посе ти ти Ловач ки дом у Доњем 
Товар ни ку, где ће виде ти репли ку 
Сви њар ске коле бе, а затим се у дво
ри шту Аксен ти је вог кућер ка у Ога ру 
опу сти ти, дру жи ти и игра ти. На кра ју 
посе ти ће и Етно кућу Пут ник у Купи
но ву – рекао је Ђокић.

Зајед но са сво јим вас пи та чи ма, 
пред школ ци из свих 15 насе ља пећи
нач ке, општи не поред спорт ског духа 
пока за ли су и радост и свр ху дру гар
ства, а четвр том Олим пи ја дом пред
шко ла ца задо вољ на је и Ани та Вол
чев ски, дирек то ри ца Пред школ ске 
уста но ве.

– Овај дан је јако зна ча јан за децу, 
што се види и по њихо вим осме си ма. 
Жели мо пре све га да се деца дру же и 
упо зна ју, да што више бора ве на све
жем вазду ху и да уче ству ју на ова
квим спорт ским игра ма. Пре срећ ни 
су, једва чека ју да иза ђу на поли гон 
и пока жу сво ју спрет ност, не могу да 
доче ка ју излет и да упо зна ју лепо те 
наше општи не – каза ла је Вол чев ски.

Олим пи ја да пред шко ла ца
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МЕРЕ ПОДР ШКЕ ПОРО ДИ ЦИ У ПЕЋИ НАЧ КОЈ ОПШТИ НИ 

Деца су наша будућ ност
Пред сед ник Општи не Пећин ци мр 

Жељ ко Трбо вић зајед но са Мајом 
Доше но вић из општин ског Оде ље

ња за дру штве не делат но сти, уру чио је 
23. маја јед но крат ни нов ча ни дода так 
поро ди ца ма са ново ро ђе ним беба ма. 
Помоћ у изно су од 40.000 дина ра доби ло 
је 79 поро ди ца са при но вом у општи ни 
Пећин ци, а пре ма речи ма пред сед ни
ка Трбо ви ћа, ово је само јед на од мера 
подр шке поро ди ци које при ме њу је пећи
нач ка локал на само у пра ва.

– Тру ди мо се да води мо рачу на о деци 
од рође ња, пре ко шко ло ва ња до запо
сле ња, и са том прак сом ћемо наста
ви ти. Тако ђе, оно што нам је било јако 
важно, као и сва ком роди те љу у Шима
нов ци ма и окол ним насе љи ма, то је 
да смо успе ли захва љу ју ћи Покра јин
ској вла ди да обез бе ди мо сред ства за 
изград њу врти ћа, који ће омо гу ћи ти деци 
у овом насе љу при јат ни ји и без бед ни
ји бора вак у врти ћу. Посеб но ме раду је 
када видим ова ко пуну салу беба, јер 
циљ наше држа ве, а самим тим и свих 
нас, јесте да нам јед ног дана израз „бела 
куга“ поста не непо зна ни ца. Наша општи
на, ове неде ље, обе ле жа ва разним мани
фе ста ци ја ма сво је дане и свој допри нос 
дају мно ги наши сугра ђа ни, али дана

шњи дан је за мене посе бан, јер ово је 
будућ ност Пећи на ца, ово је будућ ност 
Срби је – рекао је први човек пећи нач ке 
општи не.

Јед но крат ни нов ча ни дода так у изно

су од 40 хиља да дина ра уру чен поро ди
ца ма које су при ја ви ле ново ро ђен чад у 
пери о ду од 24. децем бра до 21. децем
бра 2018. годи не и у пери о ду од 1. јану а
ра до 30. апри ла 2019. годи не.

Са доде ле нов ча ног додат ка

„СВИ ЊАР СКО ПОВЕ ЧЕР ЈЕ“ У ДОЊЕМ ТОВАР НИ КУ

Чувари традиције
Осмо днев но обе ле жа

ва ње Дана општи не 
Пећин ци, Све тог Нико

ле лет њег, завр ше но је 26. 
маја мани фе ста ци јом „Сви
њар ско пове чер је‟ у Доњем 
Товар ни ку. Мани фе ста ци ју 
инспи ри са ну тра ди ци о нал
ним начи ном живо та срем ских 
сви ња ра орга ни зу ју Удру же ње 
жена „Сун чев цвет‟ и Месна 
зајед ни ца Доњи Товар ник, уз 
подр шку Тури стич ке орга ни
за ци је општи не Пећин ци и 
пећи нач ког Кул тур ног цен тра, 
а под покро ви тељ ством пећи
нач ке локал не само у пра ве.

16 удру же ња жена, удру
же ња гра ђа на и акти ва жена, 
од којих седам из пећи нач
ке општи не, али и гости ју из 
Голу би на ца, Вог ња, Боље ва
ца, Сур чи на, Лаћар ка, Пла ти
че ва, Шаши на ца, Доба но ва ца 
и Ири га, при ре ди ло је у дво
ри шту ловач ког дома пра ви 
фести вал уку са и мири са сла
них и слат ких ђако ни ја, уме
ше них по ста рим срем ским 
рецеп ти ма.

Штан до ве је оби шао и 
заме ник пред сед ни ка Општи
не Пећин ци Зоран Вој кић, у 
прат њи дирек тор ке пећи нач

ке Тури стич ке орга ни за ци је 
Љуби це Бошко вић. Он се том 
при ли ком захва лио уче сни ца
ма мани фе ста ци је на чува њу 
кул тур ног иден ти те та овог 
кра ја.

У кул тур ноумет нич ком 
делу про гра ма насту пи ли су 
Фол клор но дру штво „Извор 
Доњи Товар ник‟, Певач ка гру
па „Сви тац‟ из Деча и мла ди 
реци та то ри Ана Мили ће вић, 
Неда Костић, Иван Мили
ће вић, Душан Мило ше вић 

и Лука Мићић, а атмос фе ру 
пове чер ја упот пу нио је неу мо
љи ви чувар срем ске тра ди ци
је Сте ван Видо вић Бри ца, који 
је још јед ном врхун ски демон
стри рао пома ло забо ра вље ну 
вешти ну пуца ња сви њар ским 
бичем. Цео про грам је лага
ном сре мач ком при чом, прот
ка ном анег до та ма које на нај
бо љи начин осли ка ва ју нарав 
Сре ма ца, обје ди нио доа јен 
срем ског и вој во ђан ског радио 
и теле ви зиј ског про гра ма 

Бошко Него ва но вић.
На кра ју, у кон ку рен ци ји 

шест котли ћа, награ ду за нај
бо љу тара ну доби ло је Удру
же ње гра ђа на „Рузма рин‟ из 
Голу би на ца. Награ да за нај
у ку сни ји сал чић при па ла је 
Удру же њу жена „Сре ми ца‟ из 
Пећи на ца, а награ ду за нај
леп ши штанд, кући је одне ло 
УЖ „Шима нов чан ке‟. За пуца
ње бичем награ ђен је Сте ван 
Видо вић Бри ца, који није имао 
кон ку рен ци ју.

Мани фе ста ци ја „Сви њар ско пове чер је“
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Послед њих десе так годи на у Руми, 
на искра ју маја, оку пља ју се пред
став ни ци поро ди ца са пре зи ме ном 

Гак или Гако вић, а то је јед но те исто. 
Ове годи не то оку пља ње је има ло посе
бан дожи ва љај, јер су се у рум ском хоте
лу „Парк“, поред при сут них Гако ви ћа, 
чули путем вибе ра и Гако ви ћи из неко
ли ко зема ља све та, где неки живе дуже 
од јед ног век. Мно ги од њих и не зна ју 
језик сво јих пра де до ва.

Неко ли ко десе ти на Гако ви ћа при сут
них на ску пу, чуло је Иго ра Гако ви ћа, 
послов ног чове ка из Бра зи ла, који има 
30 годи на, а његов пра де да Сто јан је 
оти шао трбу хом за кру хом у Јужну Аме
ри ку. Игор није имао при ли ку да нау чи 
срп ски, па се сво јим рођа ци ма обра тио 
на енгле ском, рекав ши да му је жао што 
зна да је поре клом Србин, а његов 
матер њи језик је пор ту гал ски. Обе ћао је 
рођа ци ма да ће се потру ди ти да до сле
де ће годи не нау чи срп ски и можда и 
дође у Срби ју на скуп Гако ви ћа.

Одмах после раз го во ра са Иго ром из 
Бра зи ла, јавио се Нико лај Гако вич Нико
ла је вич, чије пра де да Нико ла оти шао у 
Руси ју пре више од јед ног века и тамо 
био офи цир цар ске вој ске. Нико лај је 
гово рио на руском и пома ло на срп ском. 
И он је обе ћао да ће се тру ди ти да дође 
на скуп Гако ви ћа у Срби ју.Током раз го
во ра са Гако ви ћи ма из Бра зи ла и Руси је, 
на лици ма свих Гако ви ћа биле су сузе 
радо сни це. 

О исто ри ји поро ди це Гак или Гако ви ћа 
дугој ско ро чети ри века, при чао нам је 
Милан ко Гако вић, пен зи о ни са ни комер
ци ја ли ста који живи у Бачу и у Бео гра ду.

– Сви који носе пре зи ме Гак или Гако
вић, а поти чу из села Зато на код Обров
ца у Хрват ској. Наш родо на чел ник је 
све ште ник Јован, који је био црне пути, 
па су га паро хи ја ни про зва ли поп Гак, по 
пти ци гаку или вра ни, која је црна. Наши 
пре ци су се пре зи ва ли Баби ћи. Али, по 
надим ку нашег попа Јове од 1656. годи
не у почет ку смо се сви пре зи ва ли Гак. 

Исто риј ске при ли ке иза зва не рато ва њи
ма, нај че шће изме ђу два цар ства 
аустриј ског и тур ског, народ се често 
сеља као. Тако су Гако ви се раз и шли по 
белом све ту. Сви који су кре ну ли пре ма 
Срби ји поста ли су у већем слу ча ју Гако
ви ћи, а они који су били на про сто ри ма 
где је било аустро у гар ско цар ство у 
већи ни су задр жа ли пре зи ма Гак.

Седам де се тих годи на 17. века поп 
Јово се сели из Зато на код Обров ца са 
сво јом поро ди цом, али том сео бом 
повла чи и сво је рођа ке и ком ши је, који 
се досе ља ва ју у село Руји ште у око ли ну 
Босан ског Новог. Нема ни ту мира за 
тур ског зема на. У Јови ну попа ди ју загле
дао се руји шки бег и да би избе гао ту 
сра мо ту, све ште нич ка поро ди ца се сели 
у окол на места Босан ске Кру пе, а за 
њима и мно штво дру гих жите ља. Од 
тада више чла но ва поро ди це Гак иде 
све даље од места борав ка на стал но 
бора ви ште. При ли ке су такве да јед ни 
оста ју пра во слав ни, дру ги пре ла зе у 
ислам, тре ћи у като ли чан ство, а има нас 
и  про те ста на та, јехо ви них све до ка, 
буди ста. Има мо две поро ди це Гак које 
живе у Инди ји, док у Евро пи, мислим да 
нема држа ве где Гако ва нема – закљу чу
је Милан ко.

Орга ни за тор ску па Гако ви ћа је Мира 
Гако вић Ајду ко вић, послов на жена која 
има поро дич ну тран спорт ну фир му у 
Футо гу код Новог Сада.

– Сви ма нама који се пре зи ва мо Гак 
или Гако вић вео ма је важно да се оку пи
мо и у здра вљу и весе љу про ве де мо 
наше дру же ње, а ко је каве наци је и 
вере, то апслу лут но није важно. Ми сви 
зна мо да смо јед на поро ди ца и тако 
жели мо да оста не. У мојој поро ди ци где 
сам рође на, бака ми је Кати ца катол ки
ња и сви смо све вер ске пра зни ке и оби
ча је пошто ва ли. Тако је и данас, јер 
вели ки број из поро ди це Гако ви ћа је 
оже њен или је удат у поро ди це дру гих 
вера и наци ја. Сви све и сва ког пошту је
мо по вери и наци ји и зато смо ми при

мер за дру ге, можда и јед ни стве ну све ту 
– иста кла је Мира.

На ску пу Гако ви ћа биле су и жене које 
живе у неко ли ко зема ља Евро пе, на 
тако зва ном при вре ме ном раду. Међу 
њима је и Нада Гако вић Оља ча, која 
живи више од 20 годи на у Франк фур ту. 
Али, су ту биле и сна је Гако ви ћа като
лич ке вере Аран ка, Ани ца, Етел ка. 

– Ми Гако ви ћи без обзи ра које смо 
наци је или веро и спо ве сти, може мо слу
жи ти за при мер. Послед њих рат них 
деша ва ња у Босни из 1995. годи не, у 
Кру пу су дошли Бошња ци Гако ви ћи, а ту 
су већ били Срби Гако ви ћи. Није било 
ника квог стра да ња, ни људи ни гра ђе ви
на, јер код нас посто ји осе ћај да смо сво
ји. И за Бихаћ се може рећи као добар 
при мер што се тиче Гако ви ћа. Ми и 
данас одр жа ва мо добре одно се по осно
ву пре зи ме на Гако вић са нашим Гако ви
ћи ма у Биха ћу, Сафе том, Рифа том, Хим
зом, Раи фом и дру ги ма – под ву као је 
Вид Гако вић.

Бошњач ке поро ди це са пре зи ме ном 
Гако вић, углав ном су из вре ме на Омер 
паше Лата са, који је рођен у Јањој Гори 
1806. годи не, као Србин, а пре ми нуо као 
вели ки тур ски вој ско во ђа у Цари гра ду 
1871. годи не.

Данас има сија сет успе шних лич но сти 
са пре зи ме ном Гак или Гако вић. Неки од 
њих су и углед ни адво кат Мех мед Гако
вић из Моста ра, проф. др Мио драг Миша 
Гако вић из Новог Сада, проф. др Андреа 
Гако вић Нико лић из Бео гра да, др Биља
на Гако вић Обра до вић из Бео гра да. 
Затим, са пре зи ме ном Гак је Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Општи не Инђи је, па 
Слав ко Гак, висо ки слу жбе ник Гра да 
Бео гра да, Пери ца Гако вић, начел ник у 
Срем ском окру гу. Има их и таквих, где су 
два рође на бра ћа, један се пре зи ва Гак, 
а дру ги Гако вић. То све дру ге буни, али 
Гак или Гако ви ће, не. Они зна ју да су сви 
јед на поро ди ца ма које наци је и вере да 
су, и где били  живи и здра ви били!

М. Фили по вић Фића 

ПОРО ДИЧ НО ОКУ ПЉА ЊЕ У РУМИ

Гако ви ћи свих наци ја
су јед на поро ди ца
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Општин ска упра ва добро 
ради ла у мину лој годи ни
У мину лој годи ни Општин

ска упра ва је у пот
пу но сти пре шла на 

слу жбе нич ки начин рада, бла
го вре ме но је доне та одлу ка о 
утвр ђи ва њу листе слу жбе ни
ка, оце њи ва ча и кон тро ло ра 
у Општин ској упра ви. Оце њи
ва чи су са свим запо сле ним 
оба ви ли раз го во ре и дефи
ни са ли при о ри тет не циље ве 
у раду. Запо сле ни ма је омо
гу ће но струч но уса вр ша ва
ње и еду ка ци ја, а оства ре на 
је корект на сарад ња са свим 
уста но ва ма чији је осни вач 
ири шка општи на  кон ста ту је 
се у изве шта ју о раду Општин
ске упра ве који је усво јен на 
сед ни ци СО Ириг одр жа ној 24. 
маја. 

Гово ре ћи о раду у про те клој 
годи ни, начел ни ца Општин
ске упра ве Оли ве ра Фили по
вић Про тић је под се ти ла да је 
ура ђе на реор га ни за ци ја која 
је под ра зу ме ва ла сма ње ње 
бро ја слу жби са пет на чети
ри, као и нова орга ни за ци о на 
једи ни ца Каби нет пред сед ни
ка.

 – Рад Општин ског услу
жног цен тра је оса вре ме њен 
уво ђе њем пост тер ми на ла и 
види се, почет ком ове годи не, 
да је пове ћан број накна да и 
так си који се пла ћа ју путем 
пост тер ми на ла. Уво ди мо и 
систем елек трон ске упра ве. 
Све пове ре не посло ве је оба
вљао мањи број извр ши ла ца, 
јер смо има ли одла ске у пен
зи ју, а све више њих одла зи 
у инва лид ску пен зи ју. Дакле 
обим посло ва се пове ћа ва, а 
број извр ши ла ца сма њу је – 
иста кла је Оли ве ра Фили по
вић Про тић. 

Поред пен зи ја, због ниских 
пла та, посеб но људи са висо
ком струч ном спре мом одла зе 
у при ват ни сек тор. 

За функ ци о ни са ње Општин
ске упра ве у мину лој годи ни је 
утро ше но укуп но 74,3 мили
о на дина ра, одно сно нешто 
пре ко чети ри мили о на мање 
него у 2017. годи ни, док су 
извор ни при хо ди били знат но 
виши.

 – На кра ју про шле годи
не било нас је мање, има ли 
смо 37 извр ши ла ца, 34 слу
жбе ни ка и три наме ште ни ка, 
одно сно чети ри мање него у 
2017. годи ни, а за девет мање 
у одно су на мак си мал ни број 
дозво ље них. Има мо 22 са сед

мим сте пе ном струч не спре ме 
што је зави дан пода так. Има
ли смо управ ну инспек ци ју 
која је окон ча на без при мед би 
на рад. Циљ нам је да буде мо 
модер на Општин ска упра ва 
која функ ци о ни ше уз при ме
ну савре ме них мето да рада 
елек трон ске упра ве – закљу
чи ла је начел ни ца Оли ве ра 
Фили по вић Про тић.

На овој сед ни ци је доне
та и нова одлу ка о Општин
ској упра ви, што је резул тат 
потре бе да се ускла ди како 
са изме на ма Зако на о локал
ној само у пра ви, тако и новим 
Ста ту том ири шке општи не 
који је усво јен на прет ход ној 
сед ни ци. 

Ова одлу ка има 11 погла
вља и 57 чла но ва који ма 
се регу ли ше орга ни за ци ја и 
дело круг рада, посеб не орга
ни за ци о не једи ни це, руко во
ђе ње, акта Општин ске упра ве, 
рад ни одно си, само да поме
не мо неке. 

Како је иста кла начел ни ца 
Оли ве ра Фили по вић Про тић 
убу ду ће ће, сход но бро ју ста
нов ни ка, моћи да се поста ви 
један помоћ ник пред сед ни ка 
Општи не, али то тек након 
спро ве де них избо ра за одбор
ни ке СО Ириг, а редов ни 
локал ни избо ри су, под се ћа
мо, сле де ће годи не. 

Још јед на одлу ка је мора
ла бити доне та, због изме на 
Зако на о локал ној само у пра ви 
и Ста ту та Општи не, а то је она 
веза на за месне зајед ни це на 
тери то ри ји ири шке општи
не. Наи ме, у ири шкој општи
ни има 12 насе ље них места 
и девет Месних зајед ни ца: 

Ириг, Риви ца, Врд ник, Јазак, 
Мала Реме та, Нера дин, Кру
ше дол Прња вор, која обу хва
та и Грге тег, Кру ше дол село, 
која обу хва та и Вели ку Реме
ту, и Шатрин ци, која обу хва та 
и Добро дол. 

Пре ма одлу ци, месне зајед
ни це наста вља ју са радом и 
дужне су да у року од 30 дана 
од сту па ња на сна гу ове одлу
ке, сво је ста ту те ускла де са 
њом и Ста ту том Општи не. 
Тако ђе, у року од 90 дана од 
сту па ња на сна гу ове одлу ке, 
МЗ у који ма су фор ми ра на 
при вре ме на тела, мора ће да 
одр же избо ре за саве те сво
јих МЗ, а то су Ириг, Врд ник, 
Риви ца, Кру ше дол Прња вор и 
Шатрин ци.

Одбор ни ци СО Ириг су 
усво ји ли и годи шњи про грам 
зашти те, уре ђе ња и кори
шће ња пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји
ни за теку ћу годи ну, о чему је 
гово ри ла Сло бо дан ка Марић, 
шефи ца слу жбе за при вре ду и 
локал ни еко ном ски раз вој. 

Укуп но пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји
ни у ири шкој општи ни, пре ма 
пода ци ма Репу блич ког гео
дет ског заво да има 2.729,4 

хек та ра, од тога је под уго во
ри ма у заку пу 694, а дато је на 
кори шће ње без накна де ССШ 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“ 
гото во 84 хек та ра. 

– Пла ни ра но за дава ње у 
закуп је 1.326, 9 хек та ра који 
су рас по ре ђе ни у 387 јав них 
над ме та ња, а пла ни ра но је, за 
дава ње у закуп по пра ву пре
чег заку па по осно ву сто чар
ства, 578,7 хек та ра. Има мо 
39 сто ча ра који су ове годи
не оства ри ли то пра во, од 42 
коли ко их је под не ло зах тев. 
Тако ђе, укуп на повр ши на која 
није обу хва ће на над ме та њи
ма је гото во 665 хек та ра. План 
при хо да соп стве ног уче шћа је 
38,2 мили о на дина ра, а утро
ши ће се за кома са ци ју 22,5 
мили о на дина ра, за одвод
ња ва ње чети ри мили о на, уре
ђе ње атар ских путе ва 12,5 
мили о на дина ра, за про тив
град ну слу жбу је пла ни ра но 
два мили о на, а за пољо чу
вар ску слу жбу 3,5 мили о на – 
иста кла је Сло бо дан ка Марић.

На овој сед ни ци ири шки 
одбор ни ци су усво ји ли и изве
шта је о раду и про гра ме рада 
Цен тра за соци јал ни рад и 
Тури стич ке орга ни за ци је Ириг.

С. Џаку ла

Сед ни ца СО Ириг

Оли ве ра Фили по вић Про тић Сло бо дан ка Марић
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Уна пре ђе ње тури зма у Врд ни ку
На кон кур су Мини стар

ства трго ви не, тури
зма и теле ко му ник ци ја 

сво јим про јек том „Изград ња 
забав норекре а тив ног пар ка 
у Бањи Врд ник“ је апли ци
ра ла и Тури стич ка орга ни за
ци ја Општи не Ириг, буду ћи 
да се ради ло о сред стви ма 
наме ње ним за раз вој тури
зма. 

Вред ност цело куп ног про
јек та је 5,5 мили о на дина ра, 
а Мини стар ство је издво ји ло 
чети ри мили о на дина ра. Уго
вор је пот пи сан, а поче так 
радо ва се пла ни ра за јун ове 
годи не. 

– Општи циљ нашег про
јек та је уна пре ђе ње тури
зма у Бањи Врд ник, док је 
спе ци фи чан циљ уре ђе ње 

и опре ма ње јав ног про сто ра 
за одмор и рекре а ци ју деце 
и одра слих, и ства ра ње без
бед них усло ва за што ква ли
тет ни је одра ста ње нај мла
ђих. По завр шет ку про јек та, 
Врд ни ча ни и број ни тури сти 
ће доби ти функ ци о нал но 
уре ђе но место на коме ће 
деца, али и одра сли, има ти 
при ли ку да се баве спор том 
и ква ли тет но про во де сло
бод но вре ме – исти че за 
наше нови не, дирек тор Тури
стич ке орга ни за ци је Дра ган 
Дра ги че вић.

Додај мо, да ће овај забав
норекре а тив ни парк зау зи
ма ти повр ши ну од 11 ари и 
биће у бли зи ни места где се 
нала зи Тури стич ка орга ни за
ци ја и Хотел „Тер мал“. С. Џ.

Дра ган Дра ги че вић

МАНА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

„Кру ше дол ска зво на“

Ђор ђе Мили ће вић, пот пред сед
ник Покра јин ске вла де при су ство вао 
је 25. маја у мана сти ру Кру ше дол 
тра ди ци о нал ној мани фе ста ци ји кра
ји шки цркве нонарод ни све срп ски 
сабор „Кру ше дол ска зво на“. Овом 
сабо ру су при су ство ва ли и покра јин
ски секре тар за реги о нал ни раз вој, 
међу ре ги о нал ну сарад њу и локал ну 
само у пра ву Огњен Бје лић и дирек
тор Фон да за пру жа ње помо ћи избе
глим, прог на ним и расе ље ним лици
ма Душко Ћути ло.

Ђор ђе Мили ће вић је изја вио том 
при ли ком да ова цркве нонарод на 
мани фе ста ци ја сим бо ли зу је једин
ство нашег наро да, вољу и жељу 
људи који су дошли у ове кра је ве у 

послед њим рат ним зби ва њи ма, да 
очу ва ју сво је коре не, кул ту ру и тра
ди ци ју.

Он је нагла сио да Покра јин ска вла
да пру жа пуну подр шку избе глич кој 
попу ла ци ји у Вој во ди ни, кроз мере 
стам бе ног збри ња ва ња, еко ном ског 
осна жи ва ња, као и помоћ уче ни ци
ма и сту ден ти ма из избе глич ких и 
расе ље нич ких поро ди ца. У Вој во ди
ни има 13.000 лица са избе глич ким 
ста ту сом.

Ову мани фе ста ци ју је орга ни зо ва
ла Асо ци ја ци ја избе глич ких и дру гих 
удру же ња Срба из Хрват ске, зајед но 
са Зави чај ним клу бом „Сла во ни ја“ из 
Инђи је, уз бла го слов Епар хи је срем
ске. С. Џ.

ИРИ ШКОЈ ОПШТИ НИ МИЛИ ОН 
ДИНА РА

Сред ства за
суфи нан си ра ње ПДР

На кон кур су Покра јин ског секре та ри ја
та за урба ни зам и зашти ту живот не сре
ди не за доде лу бес по врат них сред ста ва 
из покра јин ског буџе та за суфи нан си ра
ње изра де план ске доку мен та ци је, ири
шка општи на је 25. маја доби ла мак си
мал них мили он дина ра.

По речи ма Мио дра га Беби ћа, заме ни ка 
пред сед ни ка Општи не, ова сред ства су 
доби је на за изра ду пла на детаљ не регу
ла ци је за цен тар Врд ни ка.

 – После изра де ПДР сле ди даље про
јек то ва ње, а потом и сре ђи ва ње цен тра 
Врд ни ка, одно сно пар ка у цен тру наше 
бање, све у циљу даљег раз во ја тури зма. 
Поред мили он дина ра, коли ко смо доби
ли од Покра ји не, исто толи ко ће за изра ду 
ПДР издво ји ти и локал на само у пра ва – 
рекао је  Мио драг Бебић.

По осно ву овог  јав ног кон кур са, Покра
јин ски секре та ри јат за урба ни зам и 
зашти ту живот не сре ди не опре де лио је 
за рум ску општи ну 480.000 дина ра. Сред
ства су наме ње на за суфи нан си ра ње 
изра де пла на детаљ не регу ла ци је бло ка 
4151 у рад ној зони у Руми. С. Џ.

Мио драг Бебић
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ПРВА СРП СКА КРА ЉИ ЦА ЈЕЛЕ НА АНЖУЈ СКА
У ИСТО РИ ЈИ И ЛИТЕ РА ТУ РИ (2)

Шта се зби ва ло у тајан стве ном 
гра ду Маглич над Ибром?

Пише: др Снежана Булат

Сво јим драм ским оства ре њем под 
нази вом ЈеленаАнжујска(1997), 
Радо слав Зла тан Дорић се свр

стао у круг истак ну тих срп ских писа ца, 
који су на позо ри шну сце ну изво ди ли 
лико ве вла да ра. Као што је већ напо
ме ну то, Дорић је про на шао инспи ра ци
ју у ствар ним исто риј ским дога ђа ји ма и 
лич но сти ма и драм ски је уоб ли чио 
при чу о сред њо ве ков ном срп ском кра
љу Уро шу Првом и кра љи ци Јеле ни 
Анжуј ској. Aкценат у дра ми је ста вљен 
на суд бо но сни сусрет фран цу ске прин
це зе са срп ским наро дом. Упр кос 
чиње ни ци да је ЈеленаАнжујска несум
њи во писа на на осно ву исто риј ских 
изво ра, доку ме на та и лите ра ту ре, 
исто риј ске лич но сти и дога ђа ји су 
Дори ћу послу жи ли само као оквир у 
који се сме шта дра ма. Писац не про пу
шта при ли ку да се у пред го во ру огра ди 
од исто ри је, те у први план исти че теа
трал ну вер ност: „...нема потре бе за 
кри тич ком, или исто риј ском ана ли зом, 
а пого то во исто риј ском исти ном, којој 
се овде није ни тежи ло [...] Мање ћемо 
се држа ти исто риј ског чина и тач но сти, 
а више позо ри шног“ (Дорић). Овај 
Дори ћев став је запра во у вели ком 
сагла сју са Ари сто те ло вим речи ма, 
који је о одно су изме ђу умет но сти и 
исто ри о гра фи је кази вао на сле де ћи 
начин: „Из оно га што смо досад рекли 
оче вид но је и то да није песни ков зада
так да изла же оно што се истин ски 
дого ди ло, него оно што се могло дого
ди ти, и што је могу ће по зако ни ма 

веро ват но сти и нужно сти. Јер исто ри
чар и песник не раз ли ку ју се по томе 
што први пише у про зи, а дру ги у сти
хо ви ма – јер би и дела Херо до то ва 
могла да се дају у сти хо ви ма, па би она 
и даље била исто ри ја у сти хо ви ма, као 
и у про зи – него се раз ли ку ју по томе 
што један гово ри о оно ме што се истин
ски дого ди ло, а дру ги о оно ме што се 
могло дого ди ти“.

Актер Дори ће вог драм ског оства ре
ња, Тео дор, кра љев савет ник, често 
исти че да је исто ри ја учи те љи ца живо
та, што ника ко није слу чај ност. Исто ри
ја је, како каже Мар та Фрајнд, оквир 
изла га ња општи јих песни ко вих о изве
сним дру штве ним про бле ми ма, те 
писац дела са исто риј ском и/или леген
дар ном тема ти ком не жели да опи ше 
ствар ност јед ног тре нут ка, реал ност 
дога ђа ја или лич но сти. Њему је дале ко 
важни је да изло жи сво је виђе ње дате 
реал но сти она ко како је она већ опи са
на или про ту ма че на, тач ни је рече но 
изме ње на у исто риј ском при ка зу. 
Дорић све сно кари ки ра исто ри ју, пои
гра ва се мито ви ма о поје ди ним њеним 
акте ри ма и запра во наста вља да пре
ко па ва по рана ма вла сти тог наро да, а 
то чини дон ки хот ски, пле ме ни то и 
вите шки, у нади да је ипак могу ће изве
сти неке закључ ке из умет но сти, с 
обзи ром на то да смо већ редов ни 
пона вља чи код учи те љи це живо та. 
Дра му аутор намер но кон ци пи ра по 
моде лу бај ке, зна ју ћи, међу тим, да је 
његов чита лац и те како све стан да ово 

Оста ци сред ње ве ков ног Магли ча 

Кра љев двор је
опи сан као

досто јан ствен и
уре дан. Аутор веру је 

да је тај наш двор 
изгле дао дру га чи је од 

дру гих европ ских
дво ро ва тога

вре ме на, суро ви је
и веро ват но

сиро ма шни је, јер 
чиње ни ца је, са

исто риј ског
ста но ви шта, да је 

Срби ја тог вре ме на 
„мла да држа ва, која 
ће свој вели ки сјај и 

бље сак дожи ве ти тек 
у сле де ћим

поко ле њи ма,
у вре ме Милу ти на и 

Душа на Сил ног“
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није вре ме бај ки, као и да срп ска исто
ри ја није ника да функ ци о ни са ла по 
том моде лу (Мило са вље вић). Радо мир 
Пут ник је пово дом Дори ће ве дра ме 
Странкаџије илити неки Стерија
пише„Родољупце“ навео: „...као сва ки 
коме ди о граф, Дорић кори сти метод 
уве ћа ња како би упо зо рио, опо ме нуо и 
извр гао сме ху све оно што жесто ку 
кри ти ку и заслу жу је“, а овај модел је 
сва ка ко засту пљен и у Јелени Анжуј
ској. У поме ну та два кома да писац се 
пона ша као „духо ви ти ’исто ри чар’, хро
ни чар неког про шлог вре ме на, ана ли
зи ра ју ћи га у сво јој дру штве ној, етич кој 
и поли тич кој прак си“ (Мар ко ви но вић)

Рад ња Дори ће ве дра ме се зби ва у 
тајан стве ном гра ду Маглич над Ибром, 
јед ним од наших нај леп ших срп ских 
спо ме ни ка. Кра љев двор је опи сан као 
досто јан ствен и уре дан. Аутор веру је 
да је тај наш двор изгле дао дру га чи је 
од дру гих европ ских дво ро ва тога вре
ме на, суро ви је и веро ват но сиро ма
шни је, јер чиње ни ца је, са исто риј ског 
ста но ви шта, да је Срби ја тог вре ме на 
„мла да држа ва, која ће свој вели ки сјај 
и бље сак дожи ве ти тек у сле де ћим 
поко ле њи ма, у вре ме Милу ти на и 
Душа на Сил ног“ (Дорић). У Дори ће вој 
дра ми ЈеленаАнжујска, Ану, жену кра
ља Уро ша Првог, која је „жустра и опа
сна жена“ (Дорић) „краљ сада мора 
оте ра ти, јер се поја ви ла фран цу ска 
прин це за“ (Дорић), „лепо ти ца и аван ту
рист ки ња“ (Дорић). Прва сли ка Дори
ће ве при че има за функ ци ју да ука же 
на основ не карак те ри сти ке срп ског 
кра ља и на атмос фе ру која је вла да ла 
на њего вом дво ру. Кра љев ство Уро ша 
Првог, Кото ра нин Три по нази ва 
„дивљи ном“ (Дорић), а доц ни је и савет
ник на кра ље вом дво ру потвр ђу је: 
„Дивљи на је ово“ (Дорић). Човек у чије 
кра љев ство дола зи циви ли зо ва на, 
обра зо ва на, пре фи ње на фран цу ска 
прин це за, јесте поно сит и хра бар, 
поне кад ису ви ше суров вла дар који је 
нерет ко рато вао са сусед ним земља
ма. Краљ је „жељан сла ве и моћи, али 
и мира – меке је душе и срца“ (Дорић). 
Радо слав Зла тан Дорић се не либи да 
кра ља сред њо ве ков не срп ске држа ве 
осли ка као хра па вог кра ља који псу је, 
туче се, који је склон пијан ка ма, љубав
ним аван ту ра ма и кова њу лажног нов
ца, писац каже да је: „маму ран, раз га
ћен, неу ре дан, чупав, реч ју – ника кав“ 
(Дорић). Савет ник Тео дор на самом 
почет ку дра ме, изре вол ти ра но казу је: 
„Гове до кра љев ско [...] Попио је за 
десе то ри цу. Псо вао. Поту као се, као 
Цига нин. КРАЉ СРП СКИ, еј Дани ло! А 
ја још инси сти рам да га осло вља ва ју 
пуним титу ла ма [...] КРА ЉУ СРП СКИ 
УРО ШЕ, ПРВИ ГОСПО ДА У СВЕ СРП
СКИ, ЗЕТ СКИ и ПРИ МОР СКИ! А, он  
пије?! И крчи. Народ се под сме ва, зову 
га ХРА ПА ВИ КРАЉ“ (Дорић). Краљ је 
због лошег вина спре ман да зах те ва 
да се „Дубров ча ни ма обја ви нај ма ње 
три де се то го ди шњи рат“ (Дорић). Каже: 
„ника да Лати ни ма не сме мо веро ва ти“ 
(Дорић), а сво је пода ни ке баца у бунар 

кад код би му се заме ри ли. Како вели 
један од двор ских глу ма ца: „Знаш, кад 
један Краљ баца у бунар глум ца, то 
није добар знак. Мислио сам да је 
довољ но да се глум ци и пси не сме ју 
сахра њи ва ти у гро бљу... Али – ноћас 
сам схва тио да ће у овом наро ду, људи 
моје феле, увек бити на неки начин у 
буна ру! [...] Путу јем одав де зау век. 
Оти ћи ћу у Бугар ску, или у Мол да ви ју, 
све јед но... Сву где ће ми бити боље. А, 
и ти се чувај...“ (Дорић).

При ча о рас пу сном и пла хо ви том 
кра љу Уро шу, хра бром вите зу Бин гу ли, 
вештом тро ва чу Дра гу ли, циган ки Ануј
ки и др. сва ка ко пред ста вља плод 
пишче ве поет ске има ги на ци је, којом је 
вешто обли ко вао тра ги ко мич не ситу а
ци је. С обзи ром на пред мет нашег 
истра жи ва ња, нео п ход но је ука за ти на 
сце ну у којој се поја вљу је кра ље ва 
прва жена с вуном, пре сли цом и вре те
ном, те казу је: „Ја за инат нећу да се 
чиним дру га чи ја. Нек’ по мени виде да 
смо народ чобан ски, сто чар ски...“ 
(Дорић), што и јесте потвр да је Дорић 
добро позна вао и кори стио визан тиј ске 
изво ре. Наи ме, визан тиј ски исто ри чар 
и монах Геор ги је Пахи мер наво ди 
пода так о неу спе лој женид би Уро ше вог 
сина Милу ти на са визан тиј ском прин
це зом Аном, а који је при томе инте ре
сан тан због демон стра ци је срп ских 
оби ча ја који су доми ни ра ли на дво ру 
кра ља Уро ша. Пахи мер наво ди Уро ше
ву реак ци ју која је у вези са ауди јен ци
јом при ре ђе ном прат њи визан тиј ске 
прин це зе: „...пре ма нало гу цари це тре
ба ло je да хар то фи лакс оде уна пред и 
подроб ни је се упо зна са при ли ка ма 
код Срба, да види какав je њихов 
начин живо та и како je устро јен ред у 
њихо вој држа ви. Она сама при пре ма
ла je кће ри вели чан стве ну прат њу, уз 
сву разно вр сну цар ску рас кош. Њему, 
дакле, уна пред посла том, било je 
нало же но да се оба ве сти и све то доја
ви, пре него што патри јарх стиг не у 
Срби ју. Дошав ши, они тамо не само да 
не виде ше ништа достој но сви те и 
одго ва ра ју ће вла сти, него се Урош, 
гле да ју ћи њихо ву прат њу и послу гу, a 
наро чи то евну хе, питао шта би они 
тре ба ло да буду. A кад je чуо од њих да 
je такав цар ски ред и да прин це зи сле
ди таква прат ња, он него ду ју ћи рече: 
’E, е, шта je тο? Нама није уоби ча је но 
такво пона ша ње’. И то рекав ши, одмах 
пока за јед ну мла ду жену, сиро ма шно 
оде ве ну и пре де њу посве ће ну. Тако се 
ми, рече пока зу ју ћи руком, одно си мо 
пре ма мла да ма“ (Пахи мер). Уро ше ва 
реак ци ја веза на je за ауди јен ци ју при
ре ђе ну прат њи визан тиј ске прин це зе, 
па он није могао пока за ти било коју 
мла ду жену као илу стра ци ју дру га чи јих 
оби ча ја на срп ском дво ру. То je мора ла 
да буде жена одго ва ра ју ћег ран га и 
ста ту са који je оче ки вао прин це зу Ану. 
Урош je Визан тин ци ма пока зао сво ју 
мла ду сна ху, a тο je могла да буде 
само Ката ли на (Мак си мо вић).

У сле де ћем бро ју:
Сјај отме ност и бље сак лепо те!
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ИВАН ХРГО ВИЋ, ПЧЕЛАР ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Сезона врцања меда
Нај ве ћа ште та наста је када се пре цве та-

ли воћ њак прска, тада пче ле нај ви ше 
стра да ју. Кад се то деси, пче лар може да 
покре не само при ват ну тужбу. Нема неког 
зако на који ће ста ти иза про из во ђа ча 
меда. По мени је реше ње да се напра ви 
неки пра вил ник којим би се то уре ди ло. 
Било би добро да воћа ри барем наја ве 
када ће прска ти воћ њак да бисмо тада 
могли да затво ри мо пче ле, каже Иван 
Хрго вић

Срем је по свом гео
граф ском поло жа ју 
пово љан за про из

вод њу меда. Сме штен 
изме ђу Фру шке горе и 
Цера, без вели ких ветро ва 
и уме ре не кли ме, сва ки 
срем ски пче лар може да 
бира где ће сво је кошни це 
ста ви ти. Међу тим, број ни 

су про бле ми са који ма се 
сусре ћу не само срем ски, 
већ пче ла ри у целој Срби ји. 
Пче лар ство је, сигур но, 
скрај ну та гра на пољо при
вре де у нашој земљи. Како 
и наш саго вор ник Иван 
Хрго вић из Срем ске Митро
ви це каже, који се пче лар
ством бави 11 годи на, неса
ве сно прска ње воћа, али и 
вре мен ски усло ви су само 
неки од про бле ма. 

– Мој деда Томи слав 
Вали се пре бавио пче лар
ством, пре стао је па смо 
зајед но опет поче ли да се 
тиме бави мо 2008. годи не. 
Сада има мо 160 кошни ца. 
Ово је при лич но зах те ван 
посао, доста има одри ца
ња. Поред редов ног запо
сле ња и пче лар ства, сло
бод ног вре ме на немам. 

Кошни це сели мо, нисмо 
ста ци о нир ни пче ла ри. Прва 
паша је уља на репи ца. 
Затим следи багрем због 
којег иде мо на Цер. Ако је 
лоше вре ме, не иде мо на 
Цер, већ одмах у Ерде вик, 
где поред багрема цве та и 
липа. После тога кошни це 

носи мо у Срп ску Црњу, због 
сун цо кре та и ливад ског 
меда, каже Иван Хрго вић.

Овај митро вач ки пче лар 
каже да 2019. годи на није 
добра упра во због вре мен
ских усло ва. Врца ње меда 
је нај лак ши и нај сла ђи део 
посла за сва ког про из во ђа
ча меда. Пре тога је потреб
но при пре ми ти пче ле да 
буду јака и здра ва дру штва, 
што је нај ва жни је. 

– За прво врца ње се кре
ће нај пре са при пре ма ма за 
багре мо ву пашу и то још у 
мар ту, а врца ње је у мају. 
Јако лоше цве та ње багре
ма је било ове годи не због 
киша и лошег вре ме на. 
Можда десе так кила меда 
по кошни ци ћемо доби ти 
првим врца њем. Оче ку јем 
да ће због вре ме на и липа 
касни ти са цве та њем. Ова
ква је била 2014. годи на и 
лоша је за пче ла ре. Али до 
кра ја има још две паше, 
резул та ти могу да се попра
ве. Када се мед врца, он се 
прво вади из кошни це и 
паку је у настав ке, доно си 
се у врца о ну, а затим се 
откла па и уба цу је у врцаљ
ке. Мед се затим врца и 
цеди. Рамо ви се после тога 
ваде напо ље, чисте се од 

Иван Хрго вић

Томислав Вали

Кишно про ле ће лоше за пчеларе
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про по ли са и вра ћа ју поно во 
у настав ке, који се вра ћа ју у 
пче ли њак. Виде ће мо како 
ћемо про ћи са липо вим 
медом чије врца ње тек 
пред сто ји, гово ри Иван. 

Пре ма Ива но вим речи ма, 
вели ка су ула га ња у овом 
послу, почев ши од опре ме, 
пре ко роје ва, дру шта ва и 
све га оста лог. 

– Јед на кошни ца са дру
штвом са два настав ка и 
изву че ним воском је око 
135 евра. После иде ула га
ње у про ши ри ва ње. Јер, 
како се пче ле раз ви ја ју, 
тако и ти мораш да се 
шириш. Важно је да се на 
почет ку купе здра ве пче ле 
и добра опре ма, наво ди 
Иван.

Овај пче лар из Срем ске 
Митро ви це саве ту је да се 
мед купу је од про ве ре ног 
про из во ђа ча, као и да се 
при купо ви ни води рачу на о 
густи ни меда, јер кад се 
тегла меда окре не, кугла 
која се ства ра мора пола ко 
да се окре ће, што зна чи да 
је мед зрео. Пре ма Ивано
вом иску ству, вели ки про
блем с који ма се сусре ћу 
пче ла ри јесте прска ње воћ
ња ка.

– Нај ве ћа ште та наста је 
када се пре цве та ли воћ њак 
прска, тада пче ле нај ви ше 
стра да ју. Кад се то деси, 
пче лар може да покре не 
само при ват ну тужбу. Нема 
неког зако на који ће ста ти 
иза про из во ђа ча меда. По 
мени је реше ње да се 
напра ви неки пра вил ник 
којим би се то уре ди ло. 
Било би добро да воћа ри 
барем наја ве када ће прска
ти воћ њак да бисмо тада 
могли да затво ри мо пче ле. 
Тако ђе, важно је и да се 
воћ њак одр жа ва чистим, да 
нема коров ских биља ка. С 
дру ге стра не, има ли смо 
добро иску ство са Упра вом 
Глац из Срем ске Митро ви
це. Они су нас оба ве сти ли 
да ће прска ти воћ њак у току 
дана и на томе смо им 
захвал ни, гово ри Иван.

Иван наво ди да му је у 
пла ну да се про фе си о нал
но бави пче лар ством, као и 
да су му суб вен ци је од 
Мини стар ства пољо при
вре де од кори сти. Међу тим, 
пре ма свом иску ству, Иван 
сма тра да је мно го боље да 
се реше про бле ми неса ве
сног прска ња воћа и пита
ње цене меда, него доде ла 
суб вен ци ја. 

З. Попо вић

НА САБО РУ ПЕСМЕ И ЛЕПО ТЕ СРБИ ЈЕ У КНИ ЋА НИ НУ КОД 
ЗРЕ ЊА НИ НА

Побед ни ца
Јова на Барак са дић
На Сабо ру песме и лепо те Срби је, у орга

ни за ци ји Кул тур нопро свет не зајед ни це 
Срби је, у Кни ћа ни ну код Зре ња ни на, за 

Награ ду и покро ви тељ ство гра да Зре ња ни на, 
који је одр жан у петак, 24. маја, у кон ку рен ци ји 
осам пева ча ода бра них међу више десе ти на 
кан ди да та, на ауди ци ји Радио Бео гра да, побе
ди ла је Јова на Барак са дић из Ман ђе ло са, 
сту дент ки ња меди ци не у Бео гра ду. Јован а је 
побе ди ла са песма ма „Моје мило Бана ћан че“ 
и „Под гором се шета ло девој че“.Дру га и тре
ћа награ да при па ле су Кри сти ни Мик, Банат
ског Новог Села, сту дент ки њи у Теми шва ру и 
Софи ји Дацић из Лесков ца, сту ден ки њи у Бео
гра ду. Побед ни ца жири ја публи ке је Ната ша 
Дими три је вић, слу жбе ни ца из Кни ћа ни на.

Нај леп ша девој ка у народ ној ношњи по 
мишље њу струч ног жири ја је Жеља на Илић из 
Кни ћа ни на, сту ден ки ња у Новом Саду. Нај леп
ша девој ка по оце ни жири ја публи ке је Мари ја 
Љубин ко вић, уче ни ца из Црне Баре у Мачви. 
Струч ни жири је за нај леп ши пар у народ ној 
ношњи про гла сио Андри ја ну Мале тић и Пре
дра га Морав че ви ћа из КУДа „Ђидо“ Бога тић. 

На Сабо ру је сви рао орке стар Радио Бео
гра да, а пева ли су Нови ца Него ва но вић, Раша 
Павло вић и Мишко Павић. У струч ном жири ју 
за пева че били су мр Мир ја на Дро бац и Илија 
Павловић, музич ки уред ници Музич ке Радио 
Бео гра да, проф. др Урош Дој чи но вић и Нови
ца Него ва но вић.

У жири ју публи ке, за пева че и лепо те девој ке 
у народ ној ношњи били су проф. др Мила дин 
Шевар лић, Раша Павло вић, истак ну ти умет
ник народ них песа ма, Мишко Павић, истак ну
ти умет ник народ них песа ма и Живо рад Жика 
Ајда чић, дра ма тург и реди тељ. Аутор и уред
ник Сабо ра песме и лепо те Срби је је Мио мир 
Фили по вић Фића.

М. Фили по вић Фића

Јова на Барак са дић

ЕТНО-КУЋА „ПУТ НИК“ КУПИ НО ВО

Сликарство спа ја људе

У дво ри шту Етнокуће „Пут ник“ у Купи но ву, 
25. маја, зва нич но затво ре на 11. Ликов
на коло ни ја, током које је 15 сли ка ра 

из земље и ино стран ства ства ра ло умет нич
ка дела инспи ри са на Купи но вом и Обед ском 
баром. Богат кра јо лик и кул тур ноисто риј ско 
насле ђе били су инспи ра ци ја умет ни ци ма 
током про те клих пет дана, што се могло виде
ти на изло же ним сли ка ма у дво ри шту. 

Уз изло жбу сли ка, број на публи ка је била у 
при ли ци да при су ству је и кул тур ноумет нич
ком про гра му, а на самом почет ку при сут ни ма 

се обра тио и пред сед ник Општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић. Како нам је рекао пред сед
ник Трбо вић, пећи нач ка локал на само у пра ва 
ће наста ви ти да подр жа ва ову мани фе ста ци ју, 
упра во због њеног кул тур ног зна ча ја.

Како је рекла Љуби ца Бошко вић дирек тор 
ТО Пећин ци, посе ти о ци су били у при ли ци да 
ужи ва ју како у сли ка ма, тако и у бога том кул
тур ноумет нич ком про гра му, али и посеб ној 
про мо ци ји Купи но ва кроз песму „Ода Купи
но ву“, коју је напи са ла Јеле на Нова ко вић из 
Ога ра. 

Ликов на коли ни ја у Купи но ву
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ОВАН: Пра вил на 
инфор ми са ност пру жа 
шире могућ но сти за 
добар избор и послов

ну афир ма ци ју. Ваши сарад ни ци 
има ју добре иде је, сто га обра ти те 
пажњу на све кори сне инфор ма
ци је које гаран ту ју боље послов не 
резул та те или мате ри јал ну сигур
ност. Могу ће је да сте нехо тич но 
повре ди ли нечи ја осе ћа ња, глас 
саве сти вас под се ћа на искре но 
изви ње ње. Пока жи те зна ке пажње 
и искре ну при вр же ност. 

БИК: Уко ли ко нема те 
довољ но инте ре со ва
ња да се посве ти те 
неким замор ним 

тема ма, буди те искре ни и немој те 
дава ти зва нич на обе ћа ња. Недо
ста је вам јача кон ку рен ци ја или 
само по у зда ње да пре у зме те одго
вор ност пред сарад ни ци ма. Са 
дру ге стра не пре те ра на доза хра
бро сти или емо тив не само во ље, 
може да иском пли ку је зајед нич ки 
живот и однос са бли ском осо бом. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Без 
обзи ра на вашу инте
лек ту ал ну сна ла жљи
вост и ефи ка сност, 

посто је ства ри које се не укла па ју 
у вашу послов ну про це ну. Када 
ства ри не иду у жеље ном прав цу 
губи те моти ва ци ју, а нечи ја кри ти
ка доно си супро тан ефе кат. У 
емо тив но сми слу бри не те без 
пра вог раз ло га, воље на осо ба 
тре нут но не жели да вам пове ра
ва сво је мисли. 

РАК: Ако пре кр ши те 
основ на послов на 
пра ви ла, посто ји 
могућ ност да вам се 

при пи ше већи део кри ви це него 
што то заслу жу је те. Боље је да 
сво је оба ве зе завр ши те на рутин
ски начин, него да их одла же те. 
Пока жи те да посе ду је те сми сао 
за прак тич на реше ња. Потреб на 
вам је добра воља и вели ко стр
пље ње да се уздр жи те у неким 
реак ци ја ма пред воље ном осо
бом. 

ЛАВ: Заин те ре со ва ни 
сте за неке савре ме не 
иде је и поку ша ва те да 
се рас те ре ти те од 

напор них обве за. Пажљи во ана
ли зи рај те сво је сарад ни ке, неко 
вам даје добар при мер о успе
шном посло ва њу. При хва ти те 
кори стан савет. Пра ти вас емо
тив но затиш је, уто ну ли сте у свој 
свет иде ја и ишче ку је те про ме не 
или да неко у вама покре не сна
жне импул се. 

ДЕВИ ЦА: Тешко вам 
је да се орга ни зу је те 
када вас сарад ни ци 
непре кид но оме та ју 

са раз ли чи тим зах те ви ма. Ста ло 
вам је да оства ри те сагла сност 
око зајед нич ких инте ре са, али 
послов на ситу а ци ја се ком пли ку је 
мимо ваше воље. Парт нер често 
поста вља пита ња која у вама под
сти че нела год ност или лош пред
о се ћај. Суви ше стре пи те од нечи
је реак ци је, опу сти те се. 

ВАГА: Кори сти те стро
ге кри те ри ју ме како 
бисте мак си мал но 
зашти ти ли сво је инте

ре се у послов но – финан сиј ским 
пре го во ри ма.  Не тре ба да се 
пона ша те суви ше стро го пре ма 
осо би која има добру наме ру, али 
не успе ва да вам пре до чи све што 
бисте желе ли да чује те или види
те. У ода бра ном дру штву и уз 
нечи је емо тив не под сти ца је, свет 
око изгле да мно го леп ше.  

ШКОР ПИ ЈА: У 
послов ном дија ло гу 
посто је ства ри које не 
тре ба да чини те у 

афек ту или на осно ву првог 
импул са. Неко од сарад ни ка 
пажљи во ана ли зи ра ваше пона
ша ње и доно си оце ну о укуп ним 
резул та ти ма. Сарад ња је нужна 
за даљу афир ма ци ју, али не по 
сва ку цену. Уме сто да непо треб но 
мора ли ше те и при ди ку је те за раз
ли чи те ситу а ци је, потру ди те се да 
улеп ша те нечи је рас по ло же ње.   

СТРЕ ЛАЦ: Поне кад 
све поста је рела тив но 
и под ло жно изне над
ним про ме на ма, сто га 

немој те доно си ти закљу чак без 
кон сул та ци је са бли ским сарад ни
ци ма. Избе га вај те вари јан ту све 
или ништа и раз ли чи те иза зо ве 
који могу да вас оште те. У сусре ту 
са воље ном осо бом упо тре би те 
неки опро ба ни рецепт, који води 
ка новом емо тив ном и стра сном 
збли жа ва њу. 

ЈАРАЦ: Поне кад тре
ба упо тре би ти позна
то шахов ско пра ви ло 
так ну то – мак ну то. 

Сарад ни ци оче ку ју да делу је те 
довољ но сна ла жљи во у раз ли
чи тим ситу а ци ја ма и при ли ка ма. 
Важно је да ран ги ра те послов не 
дого во ре по сте пе ну важно сти и 
испла ти во сти. Пажљи ви је ана
ли зи рај те воље ну осо бу како 
бисте откри ли нове дета ље, који 
могу да испу не зајед нич ка оче ки
ва ња. 

ВОДО ЛИ ЈА: Има те 
добру наме ру, али 
посто је изне над не 
окол но сти које вас 

спу та ва ју да оства ри те сво је 
послов не пла но ве. Боље је да се 
зау ста ви те у неком кри тич ном 
тре нут ку када ситу а ци ја почи ње 
да се ком пли ку је, него да ризи ку
је те у послов ним пре го во ри ма. 
Ако вам је заи ста ста ло до љубав
ног поми ре ња, пру жи те нову при
ли ку свом парт не ру. 

РИБЕ: Нала зи те се 
пред новом послов
ном диле мом и потре
бан вам је нечи ји 

добар савет, не тре ба да пре це
њу је те сво је могућ но сти. Ста ло 
вам је да одр жи те ниво успе шне 
сарад ње, али не дозво ли те да вас 
неко спу та ва или морал но уце њу
је. Поне кад ваш љубав ни живот 
није довољ но инте ре сан тан и 
узбу дљив коли ко бисте то желе
ли. 

VREMEPLOV
29. мај

1868. У Топ чи де ру, у Бе о гра ду 
уби јен је кнез Ми ха и ло Обре но
вић. Атен та то ри су ухап ше ни, 
од мах осу ђе ни и стре ља ни на 
Ка ра бур ми. За уче шће у за ве ри 
оп ту жен је бив ши кнез Алек сан
дар Ка ра ђор ђе вић. 
1903. У Бе о гра ду уби је ни краљ 
Алек сан дар Обре но вић и ње го
ва же на Дра га Ма шин. Уби ство 
по след њег вла да ра из ди на сти
је Обре но ви ћа из вр ши ла је гру
па офи ци ра. Но ви краљ Ср би је 
по стао је Пе тар I Ка ра ђор ђе вић. 

30. мај
1431. У Ру а ну спа ље на на 
ло ма чи фран цу ска на ци о нал на 
хе ро и на Јо ван ка Ор ле ан ка, 
на кон што је по на ло гу Ен гле за 
пред цр кве ним су дом оп ту же на 
да је је ре тик и ве шти ца. Ре ха би
ли то ва на је на ре ви зи ји про це са 
1456, а од лу ком па пе Бе не дик та 
XV 1920. про гла ше на је за све
ти цу. 

31. мај
1859. По чео је да ра ди ве ли ки 
сат Биг Бен на ку ли бри тан ског 
пар ла мен та у Лон до ну. 
1970. У зе мљо тре су ја чи не 7,9 
Рих те ро ве ска ле у Пе руу по ги
ну ло је ви ше од 70.000, а 
600.000 љу ди оста ло је без 
до мо ва. 

1. јун
1198. Ви зан тиј ски цар Алек си је 
III Ан ђео одо брио срп ском ве ли
ком жу па ну Сте фа ну Не ма њи и 
ње го вом си ну мо на ху Са ви да 
на ру ше ви на ма Хи лан да ри о на 
по диг ну но ви ма на стир Све те 
Го ре, срп ски ма на стир Хи лан
дар.

2. јун
1924. Аме рич ки Кон грес при
знао је др жа вљан ство Ин ди јан
ци ма, ста ро се де о ци ма на те ри
то ри ји на ко јој су ство ре не САД. 
1953. Бри тан ска кра љи ца Ели
за бет II кру ни са на је у Вест мин
стер ској ка те дра ли у Лон до ну. 
То је би ло пр во кру ни са ње у 
исто ри ји ко је је пре но си ла те ле
ви зи ја. 

3. јун
1968. У Бе о гра ду, а по том и у 
дру гим уни вер зи тет ским цен
три ма у Ју го сла ви ји, по че ле су 
сту дент ске де мон стра ци је, пр ве 
у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји. 
Про тест про тив при ви ле ги ја 
ко му ни стич ких функ ци о не ра, 
не за по сле но сти и угро жа ва ња 
основ них де мо крат ских пра ва 
пре ки нут је по сле се дам да на 
на кон што се сту ден ти ма пре ко 
ТВ Бе о град обра тио пред сед ник 
СФРЈ Јо сип Броз Ти то, ко ји је 
по др жао сту ден те и обе ћао им 
бр же ре ша ва ње дру штве них 
про бле ма.

4. јун
1942. По че ла је че тво ро днев на 
бит ка за па ци фич ка остр ва 
Ми двеј, у ко јој су Аме ри кан ци 
на не ли пр ви озби љан по раз 
Ја пан ци ма у Дру гом свет ском 
ра ту.

HOROSKOP

Сре да, 29. (16) мај   
Преп. Тео дор Свет муч. Тео дор 
Вршач ки; Муч. Вука шин; Св 
Вик сен ти је и муче ник сур ду лич
ки (Ода ни је пре по ло вље ња)

Четвр так, 30. (17) мај
Све ти апо стол Андр о ник и Све
та Јуни ја 

Петак, 31. (18) мај
Све ти муче ник Тео дот Анкир ски

Субо та, 1. јун (19) мај   
Све ти све ште но му че ник Патри
ки је

Неде ља, 2. јун (20) мај
Све ти муче ник Тала леј; Пре по
доб ни Сте фан Пипер ски   

Поне де љак, 3. јун (21) мај   
Св. цар Кон стан тин и цари ца 
Јеле на; Преп. Јеле на Дечан ска

Уто рак, 4. јун (22) мај   
Све ти муче ник Јован Вла ди
мир, кнез срп ски

Crkveni
kalendar

• Демо кра ти ју нема мо. 
Хоће те ли нешто са 
рошти ља?
• Неће нама Аме ри ка 
дик ти ра ти! Даће нам 
отку ца но.
• У Срби ји нема дис кри-
ми на ци је. Сви гра ђа ни 
се тре ти ра ју као сто ка. 

Колач
са јаго да ма

За кору: 8 бела на ца, 400 гра ма 
шеће ра, каши ка сир ће та.

За фил: 8 жума на ца, 200 гра ма 
шеће ра у пра ху, 300 гра ма мле ве
ног кек са, један мар га рин, 100 
мили ли та ра мле ка, 8001000 г 
све жих јаго да,2 кеси це шла га.

При пре ма: Уму ти ти бела на ца, 
дода ти шећер па добро уму ти ти и 
на кра ју дода ти сир ће. Пећи кору 
на 150 сте пе ни око 25 мину та у 
пле ху обло же ном пек папи ром. 
Уму ти ти жуман ца са шеће ром у 
пра ху и мар га ри ном. Дода ти кекс 
и мле ко. На кору ста ви ти пола 
фила, затим исе че не све же јаго
де, дру гу поло ви ну фила и одго ре 
уму ћен шлаг. Ста ви ти колач у 
фри жи дер да се охла ди.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO Исто риј ско

фина ле

Дошли смо до кра ја фуд бал ске 
сезо не. Чека ју нас два вели ка 
европ ска фина ла. И док се прво, 

фина ле Лиге Евро пе буде игра ло на 
дан када овај број нови на иза ђе у про
да ју, дру го, мно го веће и важни је, фина
ле Лиге шам пи о на, гле да ће мо у субо ту 
1. јуна.

Посе бан осе ћај овај пери од иза зи ва 
код мене а веру јем и код мно гих буда
ла слич них мени. Завр ша ва се један 
циклус који је тра јао од про шле јесе ни. 
И да се раз у ме мо, није у пита њу само 
фуд бал и спорт уоп ште. То је начин 
живо та, сва ко днев не нави ке, одла га ње 
оба ве за у скла ду са спорт ским деша ва
њи ма, гле да ње бит них мече ва са дру
штвом и пла ка ње над жало сном суд би
ном нашег фуд ба ла.

У исто вре ме почи ње нови циклус. 
Почи ње лето. Орга ни зам ти каже да 
успо риш, да одје беш од спор та бар 
на крат ко и одеш на пла жу и попи јеш 
пиво.

Али да се вра ти мо ми фуд ба лу. 
Фина ле Лиге Евро пе се игра, пази сад, 
у Бакуу. Могу да зами слим ска ме ње
не нави ја че Чел зи ја и Арсе на ла када 
су скон та ли да тре ба да пре ђу 2.500 
кило ме та ра у неку тамо вуко је би ну на 
исто ку која се зове Азер беј џан да би 
гле да ли свој воље ни клуб у европ ском 
фина лу.

Овде није тема фуд бал. И ствар но, и 
да хоћу да пишем о фуд ба лу, не знам 
шта бих напи сао. Две еки пе које су има
ле про мен љи ву сезо ну, тре нер Чел зи ја 

пред изла зним вра ти ма, непред ви ди ви 
и јед ни и дру ги, може бити сва шта. Али 
кога то бри га уоп ште.

Вест је да су нави ја чи оба клу ба 
доби ли укуп но 6.000 кара та. Сра мот
но за јед но европ ско фина ле. Оста ла 
места ће попу ни ти функ ци о нер ске гузи
це и бога ти азер беј џан ски наф та ши. А 
можда ста ди он буде и пра зан. Везе с 
мозгом нема. А и за ту шачи цу јада што 
реши да запу ца из Енгле ске, ства ри 
нису баш тако јед но став не. Због мањ
ка чар тер лето ва пре по ру чу је им се пут 
до Гру зи је па возом још 600 кило ме та ра 
до конач ног одре ди шта. Може те само 
зами сли ти на шта би личио тај пут у 
режи ји енгле ских хули га на.

Вест је и да Хен рик Мих та ри јан, играч 
Арсе на ла, неће насту пи ти из поли тич
ких раз ло га. Капи тен Јер мен ске репре
зен та ци је се с раз ло гом пла ши да неће 
бити изна ба дан због дуго го ди шњих 
тен зи ја изме ђу Јер ме ни је и Азер беј џа
на.

Све су то раз ло зи да госпо да из 
УЕФЕ, када сле де ћи пут зака жу ова ко 
битан меч у некој при пи зди ни, раз ми
сле о после ди ца ма по фуд бал и нави ја
че. Ако их то уоп ште и доти че.

Са дру ге стра не, у субо ту нас чека 
спек такл. Нови ста ди он Атле ти ко 
Мадри да, ВандаМетроплоитано, биће 
дома ћин окр ша ју Ливер пу ла и Атле ти ка 
у фина лу Лиге шам пи о на. Ско ро 70.000 
људи при су ство ва ће исто риј ском фина
лу. Исто риј ском из мно го раз ло га.

Ово је по мно ги ма нај бо ља сезо на 

Лиге шам пи о на од када је поче ло так
ми че ње у овом фор ма ту. Виде ли смо 
први пут при ме ну ВАР тех но ло ги је. 
Тако ђе, ово је Тотен хе му прво фина
ле и шан са да поста не првак Евро пе. 
Ливер пул јури шесту титу лу.

Нема ту мно го шта да се каже о ова 
два тима. Већ је доста тога испри ча
но. Оба тима дола зе у Мадрид после 
нествар них пре о кре та у полу фи на ли
ма. Оно што зна мо је, да ћемо гле да
ти добар фуд бал. Гарант за то су нам 
госпо да која седе на клу па ма ова два 
клу ба. Јир ген Клоп и Мау ри сио Поке ти
но су обе ле жи ли фуд бал ску сезо ну која 
је за нама.

Ако мене пита те, оче ку јем дирек
тан фуд бал у којем ће да пршти. 
Нема више пра ва на поправ ни, 

побед ник носи све. Надам се нарав но и 
некој голе а ди, али зна ју ћи како је Клоп 
уте гао сво ју одбра ну ове сезо не, не 
смем се на то кла ди ти. Чиње ни ца је да 
може сва шта да се деси, али бих ипак 
бла гу пред ност дао Ливер пу лу. Оди
гра ли су сјај ну сезо ну. Нествар но зву чи 
пода так да су има ли само један пораз у 
првен ству а да нису узе ли титу лу.

Са дру ге стра не, Тотен хем нема шта 
да изгу би и то је њихо во нај ја че оруж је. 
Ако Поке ти но спре ми добру так ти ку и 
моти ви ше сво је игра че на пра ви начин, 
при су ство ва ће мо исто ри ји.

Шта год да се деси у субо ту, јед но 
је сигур но – и јед на и дру га еки па су 
заслу жи ле фина ле и титу лу, па нека 
бољи побе ди. Ужи вај те.  
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Крње шев ци: Сло га (К) – Пла
ни нац 1:2; Чор та нов ци: ЧСК – 
Фру шко го рац 9:2; Јар ков ци: 
Борац – Дунав 2:3; Ириг: Рад
нич ки – Цар Урош 5:1; Сло га 
(М) је била сло бод на. 
01. Рад нич ки 15 11 3 1 48:12 36
02. Дунав 14 11 2 1 29:9 35
03. ЧСК 14 8 4 2 46:17 28
04. Сло га (М) 13 5 4 4 31:22 19
05. Цар Урош 14 6 1 7 26:23 19
06. Фру шко г. 14 6 1 7 28:36 19
07. Борац 14 2 3 9 21:48 9
08. Пла ни нац 15 3 0 12 16:49 9
09. Сло га (К) 13 2 0 11 10:39 6

Бео чин: Цемент – ЧСК Пива
ра 1:3; Бач ки Јарак: Мла дост 
– Дина мо 1945 2:1; Вршац: 
ОФК Вршац – Рад нич ки (СМ) 
0:2; Зре ња нин: Рад нич ки (З) – 
Брат ство 1946 0:1; Пан че во: 
Желе зни чар – Хај дук 1912 0:0; 
Нови Сад: Кабел – Бач ка 1901 
0:1; Нови Банов ци: Омла ди
нац – Црве на Зве зда 3:2; Саку-
ле: Борац – Дунав 0:2; Рад нич
ки (НП) –  је био сло бо дан.

01. Кабел 30 24 2 4 71:21 74
02. Хај дук 1912 30 17 7 6 42:19 58
03. Омла ди нац 30 16 3 11 35:28 51
04. Брат ство 31 14 6 11 41:34 48
05. Бач ка 1901 30 15 3 12 40:33 48
06. Дина мо 30 11 9 10 31:28 42
07. Желе зни чар 30 12 6 12 28:29 42
08. Рад н.(СМ) 31 11 7 13 40:39 40
09. Дунав 30 11 7 12 41:45 40
10. Рад н.(З) 30 8 13 9 34:32 37
11. ЧСК Пива ра 30 10 7 13 35:52 37
12. Борац 30 11 3 16 35:43 36
13. ОФК Вршац 30 9 7 14 31:38 34
14. Мла дост 30 9 6 15 29:45 33
15. Ц. Зве зда 30 9 5 16 31:39 32
16. Цемент 30 8 8 14 28:44 32
17. Рад н. (НП) 30 9 5 16 32:55 32

Ерде вик: Сло га (Е) – Хај дук 
(Б) 4:0; Теме рин: Сло га (Т) – 
Рад нич ки 1:2; Дивош: Хај дук 
(Д) – Сре мац 2:1; Лаћа рак: ЛСК 
– Први Мај 0:1; Беле гиш: Поду
на вац – Једин ство 3:3; Шај каш: 
Борац (Ш) – Татра 4:1; Каћ: 
Југо вић – Хај дук (Ч) 4:1; Под ри
ње  је било сло бод но. 

Мар тин ци: Борац (М) – Пар
ти зан 3:2; Доњи Петров ци: 
Доњи Петров ци – Желе зни чар 
4:1; Ада шев ци: Гра ни чар – 
Рудар 0:8; Путин ци: ПСК – 
Купи но во 8:0; Доњи Товар ник: 
Сло бо да – Полет 6:1; Рума: 
Сло вен – Јадран 0:4; Љуко во: 
Љуко во – Будућ ност 4:1; 
Попин ци: Напре дак – Борац (К) 
5:1. 

01. Сло бо да 28 23 2 3 66:17 71
02. Јадран 28 20 3 5 71:28 63
03. Желе зн. 28 19 5 4 62:21 62
04. Пар ти зан 28 18 4 6 76:26 58
05. Будућ ност 28 14 4 10 74:44 46
06. Љуко во 28 13 5 10 60:43 44
07. Рудар 28 12 7 9 51:37 43
08. ПСК 28 13 3 12 48:53 42
09. Напре дак 28 12 1 15 55:49 37
10. Борац (М) 28 11 3 14 44:50 36
11. Д.Петров ци 28 11 3 14 45:57 36
12. Борац (К) 28 11 2 15 54:58 35
13. Полет 28 7 6 15 36:56 26
14. Сло вен 28 6 5 17 36:60 23
15. Гра ни чар 28 4 3 21 32:105 14
16. Купи но во 28 1 2 25 11:117 4

Буђа нов ци: Мла дост – БСК 
0:5; Чал ма: Сло га (Ч) – Напре
дак 1:2; Пећин ци: Доњи Срем 
2015 – Хај дук 2:1; Вогањ: Сло га 
(В) – Кру ше дол 1:0; Обреж: Гра
ни чар – ОФК Бикић 2:1; Рав ње: 
Зека Буљу ба ша – Фру шка Гора 
0:1; Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Шумар 1:0; Срем ска Митро ви-
ца: Митрос – Оби лић 1993 2:0. 

01. Први Мај 26 19 4 3 54:20 61
02. Југо вић 26 15 7 4 35:21 52
03. Сло га (Е) 26 14 5 7 54:26 47
04. Под ри ње 26 13 6 7 40:18 45
05. Поду на вац 27 13 2 12 43:38 41
06. Борац (Ш) 26 10 9 7 40:29 39
07. Хај дук (Д) 26 12 2 12 49:27 38
08. Сре мац 26 10 8 8 30:22 38
09. Једин ство 26 10 8 8 31:30 38
10. Рад нич ки 26 11 4 11 48:37 37
11. Сло га (Т) 26 12 2 12 33:41 37
12. Хај дук (Б) 26 9 5 12 41:50 32
13. Татра 26 8 7 11 30:29 31
14. ЛСК 27 4 3 20 22:69 15
15. Хај дук (Ч) 26 0 0 26 4:97 0

Ваши ца: Напре дак – Јед но та 
1:0; Моро вић: Једин ство (М) – 
Ерде вик 2017 3:3; Љуба: 
Једин ство (Љ) – Омла ди нац (Б) 
2:1; Бер ка со во: Сре мац – 
Борац 12:2; Јаме на: Гра ни чар 
– ОФК Бачин ци 4:1; Бин гу ла: 
ОФК Бин гу ла – Син ђе лић 1:2. 

01. Сре мац 20 18 1 1 79:19 55
02. Јед но та 20 14 1 5 70:18 43
03. Ерде вик 20 12 5 3 47:19 41
04. Напре дак 20 11 3 6 54:27 36
05. Једин . (Љ) 20 10 3 7 36:35 33
06. Једин . (М) 20 8 5 7 46:42 29
07. Син ђе лић 20 6 5 9 39:44 23
08. ОФК Бачин. 20 7 2 11 40:46 23
09. Гра ни чар 20 6 4 10 33:37 22
10. Омла д.(Б) 20 6 1 13 41:60 19
11. ОФК Бин г. 20 4 2 14 20:58 14
12. Борац 20 1 2 17 16:116 5

Никин ци: Полет – Борац 2:2; 
Нера дин: Вој во ди на – 27.Окто
бар 3:1; Хрт ков ци: Хрт ков ци – 
Гра ни чар 7:2; Мали Радин ци: 
Фру шко го рац – Једин ство (Пл) 
3:2; Рума: Једин ство (Ру) – 
Сре мац 0:2; Једин ство (К) је 
било сло бод но. 

01. Сре мац 19 14 4 1 61:16 46
02. Хрт ков ци 19 14 2 3 46:22 44
03. Фру шко г. 19 13 4 2 46:22 43
04. Једин .(Ру) 19 11 6 2 42:19 39
05. Једин . (Пл) 19 7 7 5 46:29 28
06. Борац 20 8 3 9 41:36 27
07. Вој во ди на 19 8 2 9 47:39 26
08. Полет 19 5 3 11 30:51 18
09. Гра ни чар 19 4 1 14 26:46 13
10. 27.Окто бар 19 2 1 16 24:68 7
11. Једин . (К) 19 2 1 16 15:76 7

Деч: Сре мац – Сло вен 3:0; 
Шима нов ци: Хај дук 1932 – 
Срем 1:3; Кар лов чић: Ловац – 
Каме ни 0:3; Прхо во: Мла дост 
1935 – Витез 4:3; ОФК Бре стач 
је био сло бо дан. 
01. Сре мац 16 13 2 1 46:14 41
02. Срем 16 13 1 2 48:18 40
03. ОФК Бре ст. 16 12 3 1 73:20 39
04. Каме ни 16 7 2 7 32:35 23
05. Сло вен 16 6 2 8 30:37 20
06. Мла дост 16 4 2 10 30:46 14
07. Хај дук 1932 15 4 0 11 21:47 12
08. Ловац 15 3 1 11 21:34 10
09. Витез 16 2 1 13 22:72 7

Ноћај: Змај – Ноћај (одло же
но); Срем ска Митро ви ца: Трго
вач ки – Гра ни чар 1:0; Лежи-
мир: Пла ни нац – Срем (СР) 3:2; 
Шашин ци: Сло бо да – Борац 
(ВР) 5:1; Заса ви ца: Сло га – 
Поле та рац 3:1; Срем ска 
Митро ви ца: Срем (СМ) – Борац 
(Ра) 8:3; 

01. Сло га 21 16 3 2 69:20 51
02. Трго вач ки 21 14 3 4 54:23 45
03. Сло бо да 21 12 2 7 42:32 38
04. Пла ни нац 21 11 4 6 53:33 37
05. Срем (СР) 21 11 4 6 57:44 37
06. Гра ни чар 21 10 1 10 36:33 31
07. Змај 20 8 4 8 47:40 28
08. Борац (Ра) 21 7 3 11 44:59 24
09. Срем (СМ) 21 5 5 11 54:68 20
10. Поле та рац 21 4 4 13 43:59 16
11. Ноћај 20 5 1 14 33:82 16
12. Борац (ВР) 21 4 2 15 35:74 14

01. Доњи Срем 26 20 4 2 80:20 63
02. Митрос 26 17 1 8 54:36 52
03. Хај дук 26 14 8 4 50:18 50
04. Оби лић 26 14 5 7 41:24 47
05. БСК 26 13 6 7 46:23 45
06. Кру ше дол 26 14 1 11 51:28 43
07. Напре дак 26 12 6 8 41:32 42
08. ОФК Бикић 26 12 5 9 43:25 41
09. Ф.Гора 26 12 4 10 37:37 40
10. Шумар 26 10 5 11 38:35 35
11. Гра ни чар 26 10 5 11 41:41 35
12. Сло га (В) 26 8 7 11 34:31 31
13. Зека Буљ. 26 8 2 16 30:48 26
14. Фру шко г. 26 3 7 16 18:74 16
15. Сло га (Ч) 26 3 2 21 23:80 11
16. Мла дост 26 3 2 21 16:91 11

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ 1

МОЛ СРЕМ
СРЕМ СКА ЛИ ГА

OФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – ИРИГ
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

ФУД БАЛ СКИ КЛУБ ИНЂИ ЈА

Поно во у ели ти
Иако су дожи ве ли пораз у 

Вра њу од дома ћег Дина
ма, у неде љу 26. маја, 

фуд ба ле ри Инђи је избо ри ли 
су се за ула зак у нај ви ши ранг 
так ми че ња, Супер ли гу Срби је. 
Дво стру ки стре лац био је Жељ
ко Дими тров. Први гол је пости
гао у 42. мину ту утак ми це, када 
је гла вом лобо вао про тив
нич ког гол ма на после гре шке 
Божи да ра Вељ ко ви ћа, а затим 
и у 63. мину ту из пена ла.

Ова, дру га бара жна утак ми ца 
са Дина мом завр ше на је резул
та том 2:0. Фуд ба ле ри Инђи је су 
само три дана пре овог сусре

та, исту еки пу савла да ли са 3:0 
на свом тере ну и тако, на кра ју, 
избо ри ли пла сман у виши ранг 
так ми че ња. Фуд бал ски клуб из 
Инђи је, под се ти мо, так ми чар
ску сезо ну завр шио је на тре ћој 
пози ци ји Прве лиге Срби је, да 
би у бара жу за попу ну Супер
ли ге савла да ли Зла ти бор из 
Чаје ти не, кра гу је вач ки Рад нич
ки 1923. и на кра ју Дина мо из 
Вра ња.

Пуле ни Срђа на Бла го је
ви ћа игра ће у новој сезо ни у 
Супер ли ги, први пут од сезо не 
2010/2011. годи не.

М. Ђ.
ФК Инђи ја супер ли гаш 

Foto: fkindjija.com
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СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Чикић 
Сло бо дан и Вуји чић Алек
сан дра, Бер бер Алек сан дар 
и Чару бић Ива на, Ата нац ко
вић Сте ван и Дороњ ски Тија
на, Нећа ков Ненад и Андрић 
Ива на, Аме то вић Дејан и 
Мар ко вић Весна, Хори на 
Дејан и Пан тић Љуби ца, 
Мило ше вић Мар ко и Петро
вић Јеле на, Радић Мар ко и 
Тоскић Јова на.

ДОБИ ЛИ СИНА: Радо ван 
и Мари ја на Нико лић  Босут, 
Дар ко и Дра га на Јели кић  
Ноћај, Игор и Јеле на Моћан 
 Ста ра Пазо ва, Сла ђан и 
Ели за бе та Југо вић  Срем
ска Митро ви ца, Бошко и 
Ива на Путин ко вић  Голу бин
ци, Борис и Тија на Гњи дић 
 Ерде вик, Љубо мир и Мили
ца Перић  Гло го вац, Мар
ко и Мари ја Куља  Срем ска 
Митро ви ца.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Жар ко и 
Мили ца Мишче вић  Ваши ца, 
Бла го ја и Бран ки ца Уба вић 
 Ада шев ци, Иван и Мар та 
Стој нић  Мар тин ци, Мир
ко и Маја Симић  Нови Сад, 
Мир ко и Мари на Глу ши ца 
 Црна Бара, Жељ ко и Тама
ра Мила но вић  Рума, Бра ни
слав Утвић и Сла ви ца Ћирић 
Утвић  Беше но во, Живо јин 
и Сан дра Лукић  Срем ска 
Митро ви ца, Миле и Све тла на 
Форо  Срем ска Митро ви ца, 
Сто јан Ђур ђе вић и Биља
на Ђурић Ђур ђе вић  Јарак, 
Стој ко и Татја на Ђука но вић 
 Срем ска Митро ви ца, Дра
ган и Доста на Костић  Доњи 
Товар ник, Зоран и Миле на 
Илић  Срем ска Митро ви ца.

УМР ЛИ: Сту пар Цве та 
рођ. 1936, Јова но вић Ћур
чић Вуки ца рођ. 1956, Павло
вић Дра ган рођ. 1962, Марић 
Мили ца рођ. 1936, Пављук 
Јасна рођ. 1966, Сол до Иван 
рођ. 1969, Ђури чић Милан 
рођ. 1946, Ђурић Саша рођ. 
1968, Лазић Лазо рођ. 1939, 
Боро вац Недељ ко рођ. 1949, 
Опа чић Босиљ ка рођ. 1940, 
Агба ба Ђука рођ. 1938, Шпа
но вић Андри ја рођ. 1947, 
Дакић Бојан рођ. 1949, Вадоц 
Милој ка рођ. 1943, Мићић 
Сло бо дан рођ. 1961, Нешко
вић Дре на рођ. 1935, Вег нер 
Ђор ђе рођ. 1931, Јова но вић 
Радо ван рођ. 1958, Мило ше
вић Радо мир рођ. 1953, Нова
ко вић Кру ни ца рођ. 1945, 
Ман дић Софи ја рођ. 1955, 
Сту пар Боја на рођ. 1992, 
Мур гар Сне жа на рођ. 1965, 
Петро вић Миле ва рођ. 1940.

RUMA

УМР ЛИ: Вуко са ва Митре
ски, рођ. 1935. год, Стан ко 
Јањић, рођ. 1954. год.

ФУД БАЛ СКИ КЛУБ „СЛО ГА“ ИЗ ЗАСА ВИ ЦЕ I

Титу ла после
30 годи на

У неде љу 26. маја Фуд бал ски клуб 
„Сло га“ из Заса ви це I понео је шам
пи он ску титу лу Град ске лиге, чиме 

је обез бе дио уче шће у вишем ран гу. Ова 
шам пи он ска титу ла ће сигур но бити запам
ће на и по томе што је ФК „Сло га“ у сво јим 
редо ви ма има ла на месту цен тар фо ра 
и мини стра пољо при вре де Бра ни сла ва 
Неди мо ви ћа, који се бави фуд ба лом од 
малих ногу. Иако до кра ја сезо не има још 
два кола, мате ма тич ки, овај клуб је већ 
осво јио прво место. Пре драг Вуга, играч 
ФК „Сло га“ је навео да је ова титу ла дуго
о че ки ва на и чести тао је сво јим саи гра чи ма 
на успе ху.

– Први пут смо ушли у виши ранг након 
30 годи на. То је резул тат рада игра ча из 
Срем ске и Мачван ске Митро ви це и пред

сед ни ка клу ба Сло бо да на Чики ћа, рекао је 
Пре драг Вуга.

Горан Мира жић, играч ФК „Сло га“, je 
овом при ли ком под се тио да је ова титу ла 
исто риј скио успех.

– Ово је нај ве ћи успех у исто ри ји клу ба 
„Сло га“ из Заса ви це I, чести там саи гра
чи ма, тре не ру, упра ви клу ба. Мно го рада 
сто ји иза ове титу ле. Спре ма мо се за виши 
ранг, веро ват но ћемо дове сти још игра ча, 
кре ну ти са при пре ма ма и кре ну ти даље са 
так ми че њи ма, навео је Горан Мира жић.

Пред сед ник Град ске фуд бал ске лиге 
Срем ска Митро ви ца Рат ко Гра бић je чести
тао упра ви клу ба, струч ном шта бу и игра
чи ма ФК „Сло га“ на постиг ну том успе ху.

З. Поповић
Фото: Б. Туцаковић

Горан Мира жићПре драг Вуга Рат ко Гра бић


