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ВЛАДИМИРБАТЕЗУШИДСКОЈОПШТИНИ

Званичноотворенновтерен
Покрајински секретар

за спорт и омлади
ну Владимир Батез,

у четвртак 4. јула посетио
је шидску општину. Током
посете, како је већ било
најављено, званично је
отворио реконструисани
терензакошарку,рукомет
и мали фудбал у Устано
ви за физичку културу и
спортску рекреацију „Пар
тизан”.
У пратњи заменика

председника Општине
Шид Зорана Семенови
ћа, директора Установе
Николе Тарајића и Бран

ка Новаковића, секретара
Спортског савеза Општи
не Шид, Владимир Батез
је обишао реконструи
сан терен, као и салу за
спортске активности, по
обиласкутеренапокрајин
ски секретар се обратио
присутнима, рекавши да
му је задовољство што је
позван.
– На задовољство свих

грађанаШида,мисмоовде
даотворимоједанпрелепи
теренуоквируУстановеза
физичку културу и спорт
ску рекреацију „Партизан”.
Поред санирања терена,

уређенајеисала,свлачио
ницеисвиосталиобјектиу
оквиру Установе. Секрета
ријат заомладинуиспорт
ово ради већ три годи
не, преко својих конкурса
за санацију, опремање,
изградњу спортскеинфра
структуре помаже локал
нимсамоуправама,аШид
је делегирао једну прио
ритетну потребу за развој
спорта–рекаојеБатез.
Секретаријат за спорт

и омладину, путем распи
саних конкурса је плани
раодауложи66милиона
динараусанацијуспортске

инфраструктуре, приори
тет имају школски терени.
Циљ је да у свим општи
нама у Војводини постоје
адекватни спортски тере
ни, којићепружатимогућ
ностзабављењеспортом.
Никола Тарајић, дирек

тор Установе за физичку
културуиспортјеповодом
овог догађаја изјавио да
му је част и задовољство
што је секретарВладимир
Батез дошао да отвори
терен.
– Изузетно смо срећни

штопослевишеод30годи
на,имамооваконештоод
великог значаја заОпшти
ну Шид, поред спортских
рекреативаца на овом
терену ће се одржавати
многи тренинзи и многе
утакмицерекаојеТарајић.
За радове је утрошено

седам милиона динара,
од тога четиримилиона је
финансирао Секретаријат
заспортиомладину,докје
Општина Шид суфинанси
раласатримилионадина
ра.
Част да први испробају

терен имали су пионири
ФКРадничкогиФКЈедно
те, који су одиграли реви
јалну утакмицу. На крају
посете покрајинскисекре
тар за спорт и омладину
Владимир Батез, младим
фудбалерима поклонио је
лопте.

Д.Попов

ВладимирБатезсамладимфудбалерима

Разгледањетерена
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УВОДНИК

Жетва, жетва,
е па шта је ...

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Нека да је жетва пше ни це, чини 
ми се, била медиј ски мно го 
више пра ћен дога ђај. Од првих 

отко са па до самог кра ја и ски да ња 
жита у неким заба че ним пла ниснким 
кра је ви ма. Сва ко днев но су нас оба ве
шта ва ли о томе коли ко је хек та ра 
пожње ве но, коли ки су при но си, како 
иде откуп и све тако. Данас то више 
није тако. Није да се баш не спо ми ње, 
али жетва је пре ста ла да буде вели ки 
дога ђај. 

Опсед ну тост жетвом ваљ да је била 
после ди ца после рат не гла ди и нема
шти не. Мислим на Дру ги свет ски рат. 
Људи су се бори ли само ’леба да има
ју. Жито, барш но и хлеб биле су култ не 
ства ри, а њихо ви про из во ђа чи су били 
нека врста херо ја. И ина че, кроз исто
ри ју циви ли за ци је, хлеб је био сим бол 
бла го ста ња. Никад месо. Месо је било 
само за кра ље ве. Кра ље ва је било 
број ча но мно го мање од обич ног наро
да, а народ је био тај који је изне дрио 
кул то ве и веро ва ња у који ма је хлеб 
имао истак ну ту уло гу.  Оту да и толи ко 
врста обред них хле бо ва, мање више 
код свих наро да, који су при сут ни од 
чове ко вог рође ња, крште ња, вен ча ња, 
па до смр ти. Да не поми њем све ча но

сти пово дом завр шет ка жетве које су 
заба ле же не од анти ке.

Рекло би се да смо данас „иза шли 
из гла ди“ чим нисмо, као дру штво 
толи ко опсед ну ти жетвом. Она је оби
чан пољо при вред ни посао, а од рода и 
при но са пше ни це народ уоп ште не 
зави си. Зави се само сеља ци. И сва ке 
годи не буде исто, реци мо цена у наја
ви је 18 дина ра, а про из вод на цена је 

21 динар. Сељак је на губит ку. Кон
стант но и пер ма нент но, већ деце ни ја
ма. Ако род, као ове годи не под ба ци, 
цена би тре ба ла да буде већа, али 
није. Оста је исто ниска као да је и пре
ро ди ло. Кажу, бер за у Чика гу дик ти ра 
цену. Ако опад не водо стај Дуна ва, 
цена опет пада, кажу не могу бар же да 
пло ве па се не изво зи. Ако се Дунав 
смр зне иста ствар. Све у све му, цена 
жита је мно го зезну та ствар и на њу 
ути че мали мили он разно ра зних фак
то ра, које сеља ци ни у луди лу не могу 
да похва та ју. 

Али, кога је бри га када на пла не ти 
има довољ но жита. И када има довољ
но трго ва ца који ће то жити, ако загу
сти уве сти. А сеју се, раз не сор те, 
нео бич них име на, „дала ра“, „габрио“, 
„фала до“, „модерн“, „ами кус“...  Ја бих 
реци мо поми сли ла да је „ами кус“ 
модел Фор до вог ауто мо би ла, 
„модерн“, реци мо неки Опел, а „фала
до“, Сеат. Нема више „ново сад ске 
ране“, нема ни „житар ке“, а ни „југо сла
ви је“ (ње нема ни буквал но). Оста ла је 
наша „симо ни да“ ал, шта је неја ка 
„симо ни да“ спрам свет ских „модер на“ 
и „амику са“. Уоста лом није жито наф
та, па да због њега људи рату ју. 

А сеју се, раз не сор те, 
нео бич них име на,

„дала ра“, „габрио“, 
„фала до“, „модерн“, 

„ами кус“...  Ја бих
реци мо поми сли ла

да је „ами кус“ модел 
Фор до вог ауто мо би ла, 
„модерн“, реци мо неки 
Опел, а „фала до“, Сеат. 
Нема више „ново сад ске 

ране“, нема ни
„житар ке“, а ни

„југо сла ви је“ (ње нема 
ни буквал но)

Некад било ...

Foto: www.ravnoplov.rs
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ДИА НА МИЛО ВИЋ, ДИРЕК ТОР КА ЗАВО ДА ЗА РАВНО ПРАВНОСТ ПОЛО ВА

Велико интересовање
за откуп сеоских кућа

Род на рав но прав ност је кон цепт 
који зна чи да сва људ ска бића 
има ју сло бо ду да раз ви ја ју лич

не спо соб но сти и пра ве избо ре без 
огра ни че ња намет ну тих стро гим род
ним уло га ма; да се раз ли чи то пона
ша ње, жеље и потре бе жена и мушка
ра ца у јед на кој мери узи ма ју у обзир, 
вред ну ју и подр жа ва ју. Ово је мото, 
рече ни ца која сто ји на првој страни ци 
интер ент пре зен та ци је Заво да за рав
но прав ност поло ва. Са дирек тор ком 
ове покра јин ске инсти ту ци је раз го ва
ра ли смо не само на тему род не рав
но прав но сти, него и о поло жа ју жена, 
њихо вом еко ном ском ста ту су и како 
га побољ ша ти. А све у циљу осна жи
ва ња и жена, њихо вих поро ди ца, али 
и вој во ђан ског села уоп ште. Без еко
ном ски сна жних жена нема и еко ном
ски сна жног села. Не кажу за џабе да 
кућа не сто ји на земљи, него на жени. 
Пого то во сео ска кућа.

М НОВИ НЕ: Завод за рав но прав
ност поло ва посто ји од 2004. годи
не. Како бисте оце ни ли ваших 15 
годи на рада? Шта су били при мар
ни циље ви при ли ком осни ва ња 
Заво да и коли ко су они испу ње ни?

ДИА НА МИЛО ВИЋ: Завод је осно
ван као покра јин ски инсти ту ци о нал ни 
род ни меха ни зам са циљем про мо ви
са ња кон цеп та род не рав но прав но

сти и изра де пре по ру ка за инте гра ци
ју род не пер спек ти ве у све поли ти ке, 
мере, акци је и про гра ме које Покра
јин ска вла да доно си и спро во ди.

Циље ви Заво да испу ње ни су кроз 
његов дело круг дело ва ња који се пре 
све га одно си на истраживачке про
граме у циљу ства ра ња базе пода та
ка о поло жа ју жена који би пред ста
вља ли основ за изра ду пре по ру ка за 
побољ ша ње њихо вог поло жа ја; 
затим кроз едукативне програме 
који за циљ има ју пове ћа ње нивоа 
зна ња о зна ча ју род не рав но прав но
сти и потре би угра ђи ва ња род не пер
спек ти ве у све дру штве не сфе ре 
живо та и пру жа ња подр шке локал
ним само у пра ва ма у спро во ђе њу 
поли ти ке јед на ких могућ но сти, као и 
на промотивнепрограме који путем 
раз ли чи тих актив но сти и кам па ња 
про мо ви шу кон цепт род не рав но
прав но сти на тери то ри ји АП Вој во ди
не. 

Важан сег мент нашег рада јесу и 
подстицајне активности које реа
ли зу је мо путем кон кур са, а који за 
циљ има ју еко ном ско осна жи ва ње 
жена, али и све о бу хват но уна пре ђе
ња поло жа ја жена на тери то ри ји Вој
во ди не.

Актив но сти ваше инсти ту ци је 
деле се на еду ка тив не, под сти цај

не, про мо тив не, истра жи вач ке и 
изда вач ке. Коли ко људи уче ству је 
у реа ли за ци ји ових про гра ма и ко 
су вам нај ва жни ји парт не ри у реа
ли за ци ји тих про гра ма?

Све актив но сти Заво да спро во де 
запо сле ни у нашој уста но ви, али због 
огра ни че ног капа ци те та и уред бе о 
забра ни запо шља ва ња, по потре би 
анга жу је мо и спољ не сарад ни ке и 
сарад ни це који има ју иску ство у про
грам ској теми коју реа ли зу је мо. 
Завод бли ско сара ђу је и са цивил ним 
сек то ром, што је негде и оба ве за 
наше држа ве по међу на род ним кон
вен ци ја ма које је усво ји ла. Дра го це на 
је и сарад ња са удру же њи ма жена са 
села који ма посве ћу је мо вели ки део 
про гра ма.

Које од ових актив но сти дају нај
бо ље резул та те?

Сва ка од наших делат но сти даје 
зна чај не резул та те, али бих издво ји
ла еду ка тив ни про грам попут „Ака де
ми је вешти на“ који већ тре ћу годи ну 
реа ли зу је мо. Циљ про гра ма је еко
ном ско осна жи ва ње, а про грам тј. 
обу ка је наме ње на почет ни ци ма у 
бизни су, као и они ма који има ју раз
ви јен бизнис али су им потреб не 
додат не вешти не и зна ња како би 
сво ју послов ну иде ју уна пре ди ли и 
про мо ви са ли. До сада је овај про

M NOVINE :

Диа на Мило вић
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грам завр ши ло укуп но 76 пола зни ка 
и пола зни ца.

Дру ги про грам је већ добро познат 
јав но сти, у пита њу је „Кон курс за 
доде лу бес по врат них  сред ста ва 
брач ним паро ви ма са тери то ри је АП 
Вој во ди не за купо ви ну куће на селу“ 
који реа ли зу је мо од 2015. годи не.

Ово је врло попу лар на мера Покра
јин ске вла де јер про мо ви ше род ну 
рав но прав ност у прак си. Под се ћам 
да је један од циље ва кон кур са доде
ли ти кућу која ће рав но прав но бити 
укњи же на на оба брач на парт не ра 
чиме жена поста је сувла сни ца непо
крет но сти.

До сада је на овај начин 248 поро
ди ца доби ло кућу (дакле, исто толи
ко жена), а за про грам је из буџе та 
Покра јин ске вла де издво је но 241 
мили он дина ра.

И на кра ју бих издво ји ла и нашу 
издавачку делатност која је вео ма 
спе ци фич на јер је једин стве на у реги
о ну. Ми смо једи на држав на инсти ту
ци ја која публи ку је руко пи се из ове 
обла сти и до сада је Завод обја вио 
36 насло ва. Сви радо ви су доступ ни 
на нашем сај ту у елек трон ској вер зи
ји www.rav no prav nost.org .rs/izda vac-
ka-delat nost.

Сва ке годи не рас пи су је мо кон курс 
за нове публи ка ци је, тако да заин те
ре со ва ни ауто ри и аутор ке могу пра
ти ти нашу интер нет стра ни цу и 
инфор ми са ти о усло ви ма за уче шће 
на кон кур су.

Што се тиче мате ри јал них сред
ста ва за реа ли за ци ју про гра ма, да 
ли сте задо вољ ни њихо вим оби
мом? Какву сарад њу има те са 
репу блич ким и покра јин ским орга
ни ма?

Морам иста ћи да је буџет који се 

опре де љу је сва ке годи не за потре бе 
нашег Заво да, а из сред ста ва Покра
јин ске вла де, упе то стру чен у одно су 
на прет ход ни пери од. То гово ри о 
заин те ре со ва но сти Вла де да ова 
тема има зна чај какав заслу жу је. 
Нарав но да нисмо сасвим задо вољ
ни виси ном буџе та, јер увек тре ба 
више, али се сасвим добро сна ла зи
мо и у оном што нам је опре де ље но. 
Сарад ња са покра јин ским орга ни ма 
је одлич на и уна пре ђу је се сва ко
днев но. Што се тиче сарад ње са 
репу блич ким орга ни ма, сма трам да 
она није на нивоу на ком би тре ба ло 
да буде, па ради мо на томе да се она 
уна пре ди.

Про грам отку па сео ских дома
ћин ста ва је вео ма попу ла ран. 
Коли ко је мла дих паро ва на овај 
начин дошло до свог кро ва над 
гла вом. И да ли се у будућ но сти 
број отку пље них дома ћин ста ва 
може пове ћа ти, пошто зна мо да је 
број оних који кон ку ри шу увек 
већи од могућ но сти отку па кућа?

Као што сам већ рекла, овај про
грам је вео ма попу ла ран јер има и ту 
демо граф ску и соци јал ну димен зи ју. 
Сва ке годи не на кон курс стиг не мно го 
већи број при ја ва него што то буџет 
за доде лу сред ста ва дозво ља ва, али 
Покра јин ска вла да има слу ха за овај 
про грам и у реба лан су буџе та увек 
буде и додат них сред ста ва за реа ли
за ци ју тј. рас пи си ва ње новог циклу са 
Кон кур са, тако да смо про шле годи не 
у току годи не има ли два ова ква кон
кур са.

Шта се кон крет но може уна пре
ди ти у обла сти закон ске регу ла ти

Кон курс за доде лу
бес по врат них  сред ста ва 

брач ним паро ви ма са 
тери то ри је АП Вој во ди не 
за купо ви ну куће на селу 

реа ли зу је мо од 2015.
годи не. Ово је врло

попу лар на мера
Покра јин ске вла де јер 

про мо ви ше род ну
рав но прав ност у прак си. 

Под се ћам да је један
од циље ва кон кур са

доде ли ти кућу која ће
рав но прав но бити

укњи же на на оба брач на 
парт не ра чиме жена
поста је сувла сни ца

непо крет но сти.
До сада је на овај начин 

248 поро ди ца доби ло кућу 
(дакле, исто толи ко жена), 
а за про грам је из буџе та 

Покра јин ске вла де
издво је но 241 мили он 

дина ра

Са доде ле сео ских дома ћин ста ва у Покра јин ској вла ди у јуну ове годи не
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ве како би се нерав но прав ност 
жена бар доне кле сма њи ла? Шта 
је већ ура ђе но?

Основ но је да се зако ни суштин ски 
при ме њу ју, а не да посто је декла ра
тив но тј. само на папи ру. Јер има мо 
зна ча јан напре дак када је у пита њу 
закон ска регу ла ти ва у овој обла сти. 
Вели ки део про ме на и пома ка када је 
у пита њу тема род не рав но прав но
сти лежи и у самом мен та ли те ту 
нашег дру штва и у све сти да раз во ја 
и напрет ка нема без уче шћа оба 
пола.

На при мер, нај ве ћи помак учи ни ла 
је поли ци ја када је у пита њу наси ље 
пре ма жена ма. Закон о спре ча ва њу 
наси ља у поро ди ци је то додат но 
уна пре дио. Држа ва је уз сарад њу са 
цивил ним сек то ром и међу на род ним 
орга ни за ци ја ма спро ве ла број не обу
ке за запо сле не у инсти ту ци ја ма које 
се баве наси љем и то је дало резул
та та када је пита њу бор ба про тив 
род но засно ва ног наси ља.

На који начин заин те ре со ва ни 
могу да уче ству ју у про јек ти ма и 
про гра ми ма Заво да? Који су 
потен ци ја ли жен ског пред у зет ни
штва и зашто се он тешко иско ри
шћа ва у Срби ји? 

Наши кон кур си су врло тран спа
рент ни, посто је јасно дефи ни са ни 
усло ви уче шћа и сви који те усло ве 
испу ња ва ју могу кон ку ри са ти у про
гра ми ма Заво да. Ино ва тив ност у 
иде ја ма је увек добро до шла и Завод 
је увек отво рен за сарад њу са они ма 
који пока жу ини ци ја ти ву у осми шља
ва њу нових про је ка та и про гра ма.

Што се тиче жен ског пред у зет ни
штва, истра жи ва ња Заво да за рав но
прав ност поло ва пока за ла су да су 
жене, наро чи то из мањих и рурал них 

под руч ја Вој во ди не, након фор мал
ног шко ло ва ња заин те ре со ва не за 
додат не обу ке и уса вр ша ва ње зна ња 
што је глав ни кри те ри јум за раз ми
шља ње о покре та њу соп стве ног 
бизни са.

Сма тра се да је жен ско пред у зет ни
штво један од неис ко ри шће них 
ресур са при вред ног раз во ја, иако је 
потен ци јал вели ки. Пода ци пока зу ју 
да се оне рет ко одлу чу ју на пред у зет
ни штво и покре та ње соп стве ног 
бизни са, а мање од јед не четвр ти не 
пред у зе ћа је у при ват ном вла сни
штву жена. Спе ци фич ни про бле ми у 
жен ском пред у зет ни штву нај че шће 
се тичу стра ха од ризи ка, поро дич них 
про бле ма, недо стат ка потреб них 
инфор ма ци ја, оте жа ног при сту па 
финан сиј ским изво ри ма и раз ли чи
тим стру ков ним удру же њи ма, ниског 
нивоа зна ња о одре ђе ној обла сти 
посло ва ња, као и већег бро ја мушка
ра ца у бизнис сек то ру.

По Вашем доса да шњем иску

„Ака де ми ју вешти на“ 
реализујемо већ тре ћу 

годи ну. Циљ про гра ма је 
еко ном ско осна жи ва ње,

а про грам тј. обу ка је 
наме ње на почет ни ци ма у 
бизни су, као и они ма који 
има ју раз ви јен бизнис али 

су им потреб не додат не 
вешти не и зна ња. До сада 
је овај про грам завр ши ло 

укуп но 76 пола зни ка
и пола зни ца

Пола зни ци еду ка тив ног про гра ма „Ака де ми ја вешти на“
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ству, да ли се поло жај жене у 
нашем дру штву про ме нио и да ли 
је род на рав но прав ност засту пље
на у нашем дру штву и у којој мери? 

Цити ра ћу аме рич ку феми нист ки њу 
и пси хо а на ли ти чар ку Џули јет Мичел 
која је рекла да су „Жене нај ду жа 
рево лу ци ја“. Шта то зна чи? Да бор ба 
за жен ска људ ска пра ва стал но тра
је, да се она изно ва и изно ва осва ја ју. 
Нека се губе, нова доби ја ју. Раз вој 
дру штва, тран зи ци ја, мигра ци је, 
гене рал но, гло бал не про ме не у све ту 
ути чу на про ме не и Срби ја је тако ђе 
део тих про ме на. Вели ки део про бле
ма у нашем дру штву лежи у патри јар
хал ном обра сцу пона ша ња који 
одма ле на поста вља јасне род не уло
ге и које се касни је током живо та 
тешко мења ју. Род но засно ва но наси
ље је јед на од после ди ца тих дубо ко 
дру штве но уко ре ње них схва та ња да 
је жена „заслу жи ла бати не“. Зато је 
важно род ну рав но прав ност уве сти у 
обра зо ва ње од нај ра ни јег узра ста. 
Исто вре ме но ради ти и са децом и са 
роди те љи ма и мења ти свест о поде
ла ма, избо ри ма, раз ли чи то сти, него
ва ти уве ре ње да сва ко имао пра во 
да живи у скла ду са соп стве ним 
потре ба ма и раз ви ја лич не спо соб но
сти и пра ви избо ре без огра ни че ња 
намет ну тих стро гим род ним уло га ма. 

Коли ко, по Вашем мишље њу, 
актив но сти Заво да ути чу на пове
ћа ње ната ли те та? 

Завод за рав но прав ност није уста
но ва соци јал не зашти те. Наша тема 
није пове ћа ње ната ли те та. Род на 
рав но прав ност је раз вој но пита ње и 
оно мора бити инкор по ри ра но у све 
сфе ре дру штве ног, јав ног и поли тич
ког живо та. Род на рав но прав ност 
може бити тема пове ћа ња ната ли те
та једи но у кон тек сту лоби ра ња уста
но ва које се баве овом темом да се 
закон ски систем про ме ни и омо гу ћи 
боље усло ве жена ма које пла ни ра ју 
поро ди цу. Држа ва мора да напра ви 
такав „амби јент“ који ће ути ца ти на 
одлу ку роди те ља да про ши ре сво ју 
поро ди цу. Уко ли ко ви још увек има те 
посло дав це који отпу шта ју рад ни це 

које оста ну у дру гом ста њу, или има
те про блем са чува њем мале деце, 
онда је тешко раз ми шља ти о пове ћа
њу поро ди це и рађа њу још деце. 
Неза по сле ност тако ђе ути че на пове
ћа ње ната ли те та.

Да ли Завод може да кон ку ри ше 
за сред ства пред при ступ них фон
до ва ЕУ?

Нарав но. Завод је већ уче ство вао у 
јед ном про јек ту у окви ру Пре ко гра
нич не сарад ње Срби је и Мађар ске. 
Ово је био јед но го ди шњи про је кат 
(2013/2014) у коме смо са два парт
не ра, Гаран циј ским фон дом АП Вој
во ди не и мађар ским парт не ром из 
БачКишкун жупа ни је реа ли зо ва ли 
актив но сти које су биле усме ре не на 
жене из рурал них под руч ја са обе 
стра не гра ни це. Циљ је био оспо со
би ти жене да зајед но, кроз тре нин ге и 
интен зив ну интер ак ци ју, стек ну нове 
вешти не, раз ви ју сво је посло ва ње и 
међу соб ну сарад њу, успо ста ве кон
так те, раз ме не иде је, истра же и про
на ђу могућ но сти за буду ће запо шља
ва ње. Про је кат је директ но био усме
рен на женепредузетнице које има ју 
потре бу за даљом изград њом 
послов них капа ци те та и женекојесу
незапослене. 

Про је кат пре ко гра нич не сарад ње 
био је још јед на при ли ка да се обез
бе ди инсти ту ци о нал на подр шка и 
ком пле ти ра моза ик про гра ма који ма 
се осна жу ју сео ске жене да раз ви ја ју 
послов не и кому ни ка ци о не ком пе тен
ци је и да арти ку ли шу нефор мал не и 
нее ко ном ске делат но сти у прав цу 
тржи шно орјен ти са них делат но сти, 
одно сно да орга ни зо ва но и легал но 
при вре ђу ју раде ћи посло ве за које се 
оспо со бе и поста ну реле вант не 
актер ке про це са реви та ли за ци је вој
во ђан ског села. 

З. Попо вић

Спе ци фич ни про бле ми у 
жен ском пред у зет ни штву 
нај че шће се тичу стра ха 
од ризи ка, поро дич них 
про бле ма, недо стат ка 

потреб них инфор ма ци ја, 
оте жа ног при сту па

финан сиј ским изво ри ма и 
раз ли чи тим стру ков ним 

удру же њи ма, ниског нивоа 
зна ња о одре ђе ној

обла сти посло ва ња,
као и већег бро ја

мушка ра ца у бизнис
сек то ру

Изда вач ка делат ност заво да је вео ма бога та
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(Про је кат „При че о ната ли те ту: Одр жи вом пољо при вре дом про тив беле куге“, суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру,
јав но инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма. Ста во ви изне ти у подр жа ном медиј ском про јек ту нужно не изра жа ва ју ста во ве

Покра јин ског секре та ри јата за кул ту ру, јав но инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма који је доде лио сред ства.)

МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ И ПОКРА ЈИН СКИ
СЕКРЕ ТАР ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ ВУК РАДО ЈЕ ВИЋ НАЈА ВЉУ ЈУ:

Мла ди пољо при вред ни ци 
лак ше до обра ди ве земље
Покра јин ски секре тар за пољо при

вре ду, водо при вре ду и шумар
ство др Вук Радо је вић је 2. јула 

зајед но са мини стром пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де Бра ни сла
вом Неди мо ви ћем оби шао пољо при
вред но газдин ство поро ди це Синеш у 
Бико ву, у општи ни Субо ти ца.

Након ове посе те, оби ла зак пољо
при вред ни ци ма у Север но бач ком окру
гу, наста вљен је посе том поро дич ног 
газдин ства брач ног пара Мила и Дра га
не Љути ца у Лов ћен цу, у општи ни Мали 
Иђош, које у окви ру свог газдин ства 
посе ду је фар му пили ћа.

Секре тар Радо је вић је при ли ком 
борав ка у Бико ву, и оби ла ска фар ме 
сви ња у вла сни штву Саше Сине ша, 
којем је при су ство вао и гра до на чел ник 
Субо ти це Бог дан Лабан, иста као да су 
ове зајед нич ке посе те, пољо при вред
ним газдин сти ви ма широм Вој во ди не, 
већ поста ле прак са, и да је ово још јед
на при ли ка да се чују запа жа ња и суге
сти је дома ћих пољо при вред ни ка.

На сво јој фар ми сви ња, поро ди ца 
Сенеш има око 2.300 сви ња и обра ђу
ју око 160 јута ра земље, која је углав
ном држав на а као сто ча ри доби ли су 
је по пра ву пре че га. То им је помо гло 
јер рани је нису могли доћи до заку па 
држав ног земљи шта.

Пољо при вред ни ци са овог под не бља 
иста кли су да тежак рад није про блем, 
већ стал на неиз ве сност на тржи шту и 
осци ла ци је у цени.

Радо је вић је рекао да ће све оно што 
се на тере ну уочи, као пред ност за уна
пре ђи ва ње агро би зни са у нашој покра
ји ни, бити узе то у обзир и поку ша ти да 
се угра ди у мере аграр не поли ти ке.

–Аграр ни буџет АП Вој во ди не је зна
чај ни ји него ика да. Ресор ни секре та ри
јат има зна ча јан износ финан сиј ских 
сред ста ва наме њен за суб вен ци о ни
са ње реги стро ва них пољо при вред них 
газдин ста ва широм Вој во ди не. За 
ове три годи не је пре ко 7,5 мили јар
ди директ но суб вен ци о ни са но нашим 
пољо при вред ним газдин стви ма. Када 
се ради о сто чар ским фар ма ма, пре
ко 230 мили о на дина ра смо издво ји ли 
за ово крат ко вре ме и на тај начин их 
опре ми ли, учи ни ли их ефи ка сни ји ми 
рен та бил ни јим, и сва ка ко кон ку рент ни
јим на тржи шту, иста као је др Радо је
вић.

Ресор ни секре тар је ука зао да је, 
за ове три годи не, и на делу пока за но 

чвр сто опре де ље ње Покра јин ске вла
де да се обез бе ди довољ но финан
сиј ских сред ста ва за потре бе вој во
ђан ских пољо при вред ни ка. Сто га је 
позвао пољо при вред ни ке да актив но 
пра те кон кур се ресор ног секре та ри ја та 
и иско ри сте шан су да уна пре де сво је 
посло ва ње.

Мини стар пољо при вре де, шумар ства 
и водо при вре де Бра ни слав Неди мо вић 
је рекао да је нај ва жни ја ствар у сто
чар ству да људи има ју земљу за сво је 
фар ме.

– Доне ли смо одлу ку да у будућ но сти 
даје мо пољо при вред но земљи ште по 
пра ву пре чег заку па, ове годи не ће се 
то одно си ти на оне који држе пап ка ре и 
пре жи ва ре – гове да и овце, а сле де ће 
годи не ће то пра во има ти и сви њар ски 
сек тор. Напра ви ли смо иско рак који ће 
и побољ ша ти ква ли тет земљи шта, јер 
је из годи не у годи ну земља дева сти ра

на само зато што су се сади ле кул ту ре 
на кул ту ру. Иде ја Мини стар ства пољо
при вре де је да пољо при вред ни ци мла
ђи од 40 годи на доби ју пра во пре че га 
заку па земљи шта, кроз изме не Зако на 
о пољо при вред ном земљи шту ми ћемо 
је вало ри зо ва ти. Нарав но, после јав
не рас пра ве која ће тра ја ти три, чети
ри месе ца и сва ко ће има ти пра во да 
каже шта мисли. Цена меса изме ђу 150 
и 160 дина ра је у реду. Има ли смо доње 
екс тре ме, када је цена више од месец 
и по дана била 135 дина ра. Са отва ра
њем нових тржи шта и цене ће се ста
би ли зо ва ти и ово што ради мо са Кином 
веру јем да ће у мно го ме да допри не се. 
Већ су нам посла ли упи те и веруј те, то 
су огром не коли чи не, а ако испо ру чи мо 
тре ћи ну или четвр ти ну свињ ског меса 
за Кину напра ви ли смо озби љан посао, 
рекао је при ли ком ове посе те Север но
бач ком окру гу мини стар Неди мо вић.

Иде ја Мини стар ства пољо при вре де је да пољо
при вред ни ци мла ђи од 40 годи на доби ју пра во 
пре че га заку па земљи шта. Кроз изме не Зако на о 
пољо при вред ном земљи шту ми ћемо је вало
ри зо ва ти. Нарав но, после јав не рас пра ве која 
ће тра ја ти три, чети ри месе ца и сва ко ће има ти 
пра во да каже шта мисли, рекао је мини стар 
Бра ни слав Неди мо вић

Вук Радо је вић и Бра ни слав Неди мо вић
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Жетва у рум ској 
општи ни, на око 
10.000 хек та ра, 

запо че ла је послед њих 
дана јуна. Како се и оче
ки ва ло, због непо вољ них 
вре мен ских усло ва, што је 
и наја вље но на Дану поља, 
при мет ни су и нижи про сеч
ни при но си, али и сла би ји 
ква ли тет пожње ве не пше
ни це.

Пре ма првим резул та ти
ма про се чан род пше ни це 
се кре ће од пет до пет и по 
тона по хек та ру. 

– При ме тан је и лоши ји 
ква ли тет пожње ве не пше
ни це, који се огле да у нижем 
хек то ли тру, поја ви шту рих 
фуза ри о зних зрна, као и 
већем про цен ту нечи сто ћа. 
Све ово је после ди ца лоших 
вре мен ских усло ва, који су 
пра ти ли ово го ди шњу про из
вод њу стр них жита. Поче так 
веге та ци је је био обе ле жен 
дугим сушним пери о дом 
који је усло вио сла бо и 

касно ница ње, као и сла би је 
боко ре ње. После ди ца тога 
је била поја ва рет ких усе ва 
на који ма је дошло и до јаче 
поја ве коро ва – про це њу је 
ста ње пожње ве не пше ни
це Горан Дроб њак, струч ни 
сарад ник у Пољо при вред
ној струч ној слу жби Рума. 

После суше, усе ле дио је и 
дуг кишни пери од, од поло
ви не апри ла, што је доне
кле попра ви ло ситу а ци ју. 
Са дру ге стра не, вели ка 
коли чи на пада ви на иза зва
ла је про бле ме са боле сти
ма кла са, пре све га фуза ри
ју мом.

Како про це њу је Дроб њак, 
има ју ћи у виду вели ки број 
ком бај на, пре во зних сред
ста ва, али и откуп них места 
у рум ској општи ни, жетва 
би могла вео ма брзо да се 
окон ча, у првој дека ди јула, 
нарав но, уко ли ко то вре
мен ски усло ви дозво ле.

Жетва пше ни це је у току 
и у Кра љев ци ма. Слич на 

је ситу а ци ја као и у дру гим 
сели ма рум ске општи не, у 
који ма земљо рад ни ци пше
ни цу оста вља ју на чува ње, 
или ће је одмах про да ти по 
за сада „непо зна тој“ цени. 
У сми рај дана, у пољу смо 
сре ли мла дог пољо при
вред ни ка Вла ду Мрви ћа, 
који је са трак то ром и при
ко ли цом крај њиве, чекао 
ком бајн да наста ви жетву. 

– Имао сам под пше ни цом 
седам ката стар ских јута ра и 
до сада сам поко сио поло
ви ну. Неко ли ко сор ти сам 
посе јао, код мене је нај бо
ље роди ла „инге ни ја“. Све 
што сам пожњео, пре дао 
сам у силос, а ква ли тет је 
задо во ља ва ју ћи. Утвр ђе на 
је хек то ли тар ска тежи на од 
73,30, док је вла жност била 
11 про це на та. Неза до во љан 
сам, што су ми од осам тона 
пше ни це коју сам добио на 
два ката стар ска јутра, одби
ли 450 кило гра ма на нечи
сто ћу – каже Вла да, и освр

нуо се на про блем откуп них 
цена.

– Цена још није позна та. 
Посто ји наго ве штај да ће 
бити 18 дина ра по кило гра
му, ја сма трам да би било 
реал но да је отку пљу ју 
по 20 или 21 динар. Ком
бај ни ра ње кошта 50 евра 
по јутру. Када је о укуп ној 
про из вод њи реч, морам да 
кажем да смо задо вољ ни 
како смо про шли, јер није 
било вели ких вре мен ских 
непо го да као у дру гим дело
ви ма Срби је – иста као је за 
М НОВИ НЕ Вла да Мрвић.

Овај пољо при вред ник 
познат је у Кра љев ци ма по 
сто чар ској про из вод њи, и 
један је од мало број них у 
селу, који у сво јим објек ти
ма има 30 кра ва и јуни ца. 
Обра ђу је сво ју и земљу под 
заку пом. Каже да је добио 
мање земље, него што му 
је писа ло у доку мен та ци ји и 
при па да ло по пра ву пре чег 
заку па на осно ву сто чар ске 
про из вод ње. Међу тим, и 
поред тога, добрим пла ни
ра њем про из вод ње, Вла да 
успе ва да про из ве де хра ну 
за гове да.

Док се ноћ пола ко спу
шта ла на рав ни Срем, уз 
лудо ва ње кома ра ца у ата
ру, зачуо се и звук ком бај на, 
који је пре ки нуо наш раз го
вор о сто чар ској про из вод
њи. Дошао је, и одмах ушао 
ком бај ном у њиву под пше
ни цом, Зоран Палић. Тај 
ком бајн је један од три ком
бај на у вла сни штву њего ве 
поро ди це, а дру га два возе 
и жито косе, отац и брат. 

С. Џаку ла

ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ

Мањи род и лоши ји ква ли тет зрна

Горан Дроб њак Вла да Мрвић
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САО БРА ЋАЈ НА ПОЛИ ЦИ ЈА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пресретачи
на путевима

Дана, 4. јула у про сто ри ја ма Сао
бра ћај не поли ци је, начел ник пот
пу ков ник Вла ди мир Рољић одр

жао је кон фе рен ци ју за меди је на којој 
је гово рио о ста њу без бед но сти на под
руч ју Сре ма.

Вла ди мир Рољић се прво захва лио 
меди ји ма на прет ход но успе шној кам
па њи у апри лу, која је има ла пози тив не 
ефек те. Гене рал но, без бед ност сао
бра ћа ја је на задо во ља ва ју ћем нивоу у 
мају и јуну, у одно су на про шлу годи ну.  

Ипак, 17 лица је поги ну ло, нема деце 
међу поги ну ли ма, али сва ки тај број је 
живот и јед на тра гич на при ча. 

– И даље су нај че шћи пре кр ша ји 
пре ко ра че ње брзи не, као и неко ри шће
ње поја са на зад њој клу пи, кори шће
ње мобил ног теле фо на у току вожње 
и упра вља ње вози лом под деј ством 
алко хо ла – под ву као је Рољић.

У јеку су и пољо при вред ни радо ви. 
Ситу а ци ја се и ту попра ви ла, нема за 
сада већих про бле ма у вези са овим 
делима уче сни ка у сао бра ћа ју, иако су 
у пита њу вели ке маши не и тешки вре
мен ски усло ви.

Како је и тури стич ка сезо на у пуном 
јеку, начел ник Рољић исти че да је овај 
реги он, због два ауто пу та и два држав
на пута, као и нај ве ћег гра нич ног пре
ла за на Батров ци ма, врло фре квен тан.

– Саве ту је мо да се на пут кре не 
одмо ран, да се про ве ри сигур ност 
и поу зда ност вози ла, да се избег не 
вожња од 11 до 16 часо ва, да се пра ве 

чешће пау зе. Тако ђе, има ти стр пље
ња, ако се десе засто ји у сао бра ћа ју и 
не пра ви ти нагле, ризич не и непро ми
шље не поте зе, како би се пожу ри ло ка 
дести на ци ји – нагла ша ва Рољић.

Ово је и вре ме рас пу ста и фери ја, 
разних кул тур них деша ва ња и музич
ких кон це ра та на отво ре ном, спорт ских 
мани фе ста ци ја, па ће се и ту посеб на 
пажња покла ња ти без бед но сти свих 
посе ти ла ца тих мани фе ста ци ја. Посеб
но упо зо ре ње за мла де, неис ку сне 
воза че, како на дво точ ка ши ма тако и у 
ауто мо би ли ма.

Сао бра ћај на поли ци ја је ту, али не 
може бити на сва ком месту, зато тре
ба пошто ва ти све про пи се, од упо тре бе 
каци ге, до вожње без упо тре бе алко хо
ла и опи ја та. 

– Од ско ро, у Срем ском окру гу посто
ји мото ри ста  пре сре тач, који нема 
обе леж је поли ци је. Он пра ти уче сни ке 
у сао бра ћа ју и забележено је, у току  
чети ри дана коли ко је већ акту е лан, 
мно го пре кр ша ја. У циљу пости за ња 
још веће без бед но сти свих  уче сни
ка у сао бра ћа ју, уво ди се и цивил на 
патр о ла поли ци је. Ми знамо да постоји 
Вибер гру па, која упо зо ра ва уче сни
ке сао бра ћа ја на којим мести ма сто ји 
поли ци ја – поја снио је начел ник Вла ди
мир Рољић и под ву као, да је нај бит ни је 
да сва ко бри не о сво јој без бед но сти, и 
тако омо гу ћи несме та но функ ци о ни са
ње оста лих уче сни ка у сао бра ћа ју.

Г. Томац  

Владимир Рољић

 И даље су нај че шћи пре кр ша ји пре ко ра че ње брзи не, 
као и неко ри шће ње поја са на зад њој клу пи, кори шће ње 
мобил ног теле фо на у току вожње и упра вља ње вози
лом под деј ством алко хо ла – рекао је Владимир Рољић

РУМА

Обе ле жен
Дан бор ца

Дан бор ца, 4. јул обе ле жен је у рум
ској општи ни пола га њем вена ца на 
Спо мен обе леж ја постра да лим бор ци
ма, жртва ма фаши стич ког теро ра и на 
спо ме ник народ ног херо ја Мила Лати
но ви ћа. Вен це су поло жи ли пред став
ни ци локал не само у пра ве, срод них 
борач ких орга ни за ци ја, поли тич ких 
пар ти ја и  удру же ња гра ђа на.

После пола га ња вена ца оку пље
ни ма на Град ском гро бљу се обра
тио Томи слав Милић, пред сед ник ОО 
СУБ НОРа Рума, који је под се тио да 
је 4. јула 1941. годи не одр жа на сед
ни ца полит би роа ЦК КПЈ у Бео гра ду, 
на којој је доне та одлу ка о поди за њу 
устан ка наро да Југо сла ви је про тив 
фаши стич ког оку па то ра, а само три 
дана касни је у Белој Цркви, пар ти за
ни напа да ју жан дар ме риј ску ста ни цу, 
што се обе ле жа ва као Дан устан ка у 
Срби ји.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је иста као да је ово  један од 
нај зна чај ни јих дату ма, када је доне та 
одлу ка да се  подиг не уста нак про тив 
фаши стич ког оку па то ра.

– Четво ро го ди шњи крва ви рат 
донео је жртве, раза ра ња, али нас је 
као народ свр стао у ред побед ни ка 
и оних који су били на часни јој и све
тли јој стра ни исто ри је. То су чиње
ни це које нико не може да порек не! 
Оно што је оста ло као теко ви на и што 
мора мо да чува мо,  јесте сло бо да и 
зато је крај ње вре ме да схва ти мо да 
ова кве годи шњи це мора мо обе ле жа
ва ти,  јер је то оно чиме може мо да се 
дичи мо. Ми има мо само јед ну исто ри
ју, исто ри ја анти фа ши стич ког покре та, 
ми има мо само јед не жртве, и то оне 
фаши стич ког погро ма. Ми не обе ле
жа ва мо сво је годи шњи це један пут у 
Москви, дру ги пут у Блај бур гу. Иза шли 
смо из рата као побед ни ци, мора мо 
иза ћи као побед ни ци и из рата који се 
води међу нама, један тешки иде о ло
шки рат  који је резул ти рао поде ла ма, 
због чега и данас трпи мо после ди це – 
пору чио је Сте ван Кова че вић.

Цен трал на про сла ва Дана устан ка 
наро да Срби је про тив фаши стич ког 
теро ра је одр жа на 7. јула на Ири шком 
вен цу код Спо ме ни ка сло бо де, где су 
при су ство ва ли и пред став ни ци рум ске 
борач ке орга ни за ци је. С. Џ.



1110. JUL 2019.   M NOVINEОПШТИНА БЕОЧИН

Пред сед ник општи не Бео чин, 
Митар Милин ко вић, у поне де
љак 1. јула упри ли чио тра ди цо

на лан при јем нај бо љих уче ни ка завр
шне гене ра ци је школ ске 2018/2019 
годи не, уче ни ка са одлич ним успе хом, 
про се ком 5,00 и при мер ним вла да
њем током свог чита ва ог осмо го ди
шњег шко ло ва ња. То је за ђаке посе
бан дога ђај, опро штај од јед ног дела 
детињ ства и без бри жног шко ло ва ња 
као и све чан тре ну так у општи ни Бео

чин којом при ли ком први човек општи
не чести та нај бо љим ђаци ма и за 
њихов сав дота да шњи рад и зала га
ње им доде љу је дипло ме и при год не 
покло не у виду ком пле та књи га при ме
ре ног њихо вом узра сту и инте ре со ва
њи ма.

Ове годи не укуп но је 10 добит ни ка 
дипло ме „Вук Сте фа но вић Кара џић“, 
нај ви шег при зна ња за тај ниво обра зо
ва ња и тај школ ски узраст, у две основ
не шко ле коли ко посто ји у општи ни 

Бео чин. Из Основ не шко ле „Јован 
Грчић Милен ко“ добит ни ци при зна ња 
су: Јасми на Хака њин – ђак гене ра
ци је, Сте фан Соко ла, Урош Попо вић, 
Анђе ла Гер ма нац, Зоран Репић, Мир
ко Дабар чић, Дра ган Мишић, Јова на 
Мумо вић и Алек са Тамај ка. Док је ђак 
гене ра ци је у Основ ној шко ли „Јован 
Попо вић“  из Сусе ка Лазар Кова че вић.

У при су ству роди те ља, настав ни
ка, дирек то ри це шко ле у Бео чи ну и 
дирек то ра шко ле у Сусе ку пред сед ник 
Млин ко вић чести тао је добит ни ци ма, 
њихо вим роди те љи ма и настав ни ци
ма. Ђаци ма је уру чио при зна ња поже
лев ши им  сре ћу и успех у даљем шко
ло ва њу. Пред сед ник је иста као при 
томе да су они будућ ност Бео чи на. Од 
њих се оче ку је да јед но га дана, као 
гра ђа ни Општин,е буду у њеним струк
ту ра ма и пре у зму бри гу о напрет ку и 
бољит ку као и буду ћим гене ра ци ја ма 
одлич них ђака и сту де на та.

ПРИ ЈЕМ У БЕО ЧИ НУ

Нај бо љи уче ни ци
код пред сед ни ка Општи не

Ђак гене ра ци је у Основ ној шко ли „Јован Грчић 
Милен ко“ је Јасми на Хака њин, док је у Основ ној 
шко ли „Јован Попо вић“  из Сусе ка нај бо љи у 
генер ци ји Лазар Кова че вић

Митар Милин ко вић

Нај бо љи ђаци општи не Бео чин 
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НЕНАД БОРО ВИЋ, ОДБОР НИК И ПОСЛА НИК ДЕМО КРАТ СКЕ СТРАН КЕ

После 23 годи не
искљу чен из стран ке

Извр шни одбор Демо крат ске стран
ке је, већи ном гла со ва, изгла сао 
искљу че ње из стран ке Нена

да Боро ви ћа, одбор ни ка у СО Рума и 
посла ни ка у Покра јин ском пар ла мен
ту, као и дуго го ди шњег пред сед ни ка 
Општин ског одбо ра ове стран ке у Руми. 

Иста суд би на је заде си ла и Гора на 
Сава ти ћа, одбор ни ка у рум ској скуп
шти ни. 

У раз го во ру за  М НОВИ НЕ Ненад 
Боро вић каже да је добио и писме
но  реше ње о искљу че њу и да ће се 
на њега жали ти Ста ту тар ној коми си
ји стран ке. Ако не, одла зи из једи не 
стран ке у којој је био члан и то вео ма 
акти ван, ско ро 23 годи не, нарав но са 
вели ком гор чи ном и раз о ча ран у људе 
који је сада воде. Зва ни чан раз лог за 
искљу че ње је уче шће у раду сед ни ца 
како локал ног, тако и покра јин ског пар
ла мен та. 

Тач ни је Боро вић и Сава тић су, одмах 
по доно ше њу одлу ке бој ко то ва ли скуп
штин ски рад, о чему су и М НОВИ НЕ 
писа ле, али су се потом вра ти ли и при
су ство ва ли сед ни ца ма СО Рума.

На наше пита ње зашто, Ненад Боро
вић каже да је  од самог стар та био про
тив тог бој ко та, али је  сма трао да тре
ба да се соли да ри ше  са они ма који су 
ишли у про те сте. 

 – То  се могло под ве сти под соли дар
ност док је има ло сми сао и док су про
те сти тра ја ли. Кад су про те сти ста ли, та 
соли дар ност је изгу би ла сми сао.  Имао 
сам  про блем,  мислим да су гра ђа ни 
гла са ли за мене да у тој скуп шти ни 
будем онај  ко се зала же за нека пита
ња у њихо вом инте ре су, на при мер,  
неки кому нал ни про бле ми, издва ја ња 
сред ства из буџе та и да  ја могу у име 
њих да поста вим нека пита ња и  евен
ту ал но, допри не сем да се неки про бле
ми реше. То су били моји моти ви. У СО 
Рума су била на днев ном реду важна 
пита ња као што су Ста тут, пре но ше ње 
пра ва Дома здра вља са локал не само
у пра ве на Вла ду Вој во ди не и мислим 
да би било у реду да ја кажем сво је 
мишље ње и зато сам пре ки нуо бој кот – 
каже Боро вић и дода је где су наста ли 
про бле ми. 

– Са дру ге стра не,  у самој  одлу ци 

Пред сед ни штва ДС, а то је тре ба ло 
бити вери фи ко ва но на Глав ном одбо ру, 
а није, пише да се бој ко ту ју инсти ту ци
је у који ма се не пошту ју демо крат ска 
пра ви ла, про це ду ре и прин ци пи. То  ми 
је било про бле ма тич но, које скуп шти не 
да бој ко ту је мо. У СО Рума и Скуп шти
ни АП Вој во ди не пра ва и про це ду ре 
се апсо лут но пошту ју и био бих лажов 
када бих рекао да то није тако. Мате ри
ја ле доби ја мо на вре ме, могу да диску
ту јем коли ко ми послов ник дозво ља ва, 
пре дам аманд ма не, изне сем пред ло
ге… нико ме не спре ча ва у томе, нити 
ме је неко вре ђао, без обзи ра коли ко 
сам био кри ти чан – поја шња ва сво
је моти ве Боро вић за уче шће у раду 
локал не и Покра јин ске скуп шти не.

Он каже,  да су ово ипак фор мал ни 
раз ло зи за искљу че ње, а да је сушти на 
у томе да се још пре  две годи не заме
рио неким бив шим функ ци о не ри ма ДС 

када је,  као члан Рад ног тела за испи
ти ва ње непра вил но сти и мал вер за ци ја 
у тро ше њу сред ста ва ДС, открио вели
ке непра вил но сти које су, пре све га, 
учи ни ли Дра ган Ђилас и Душан Еле зо
вић.  Они су тада  били на челу Демо
крат ске стран ке. 

– Било је  вео ма штет них уго во ра по 
ДС и ја се нисам либио да тра жим да 
се те ства ри исте ра ју до кра ја и да се 
покре ну, не само дисци плин ски, него и 
кри вич ни поступ ци. Већ сам тада пот
пао под удар неких инте ре сних гру па 
и ово је по мени, само неки фор мал ни 
раз лог за изба ци ва ње. Мени се спо чи
та ва, да сам због одла ска на сед ни це 
наште тио угле ду стран ке, дакле  зато  
што сам ишао да кажем нешто суви сло, 
ште тио угле ду стран ке, а нису га нару
ши ли они који су ДС дове ли до дужнич
ког роп ства и они који су нас поли тич ки 
упро па сти ли. То је пот пу ни нон сенс – 
каже Ненад Боро вић.

Он исти че да у  сва кој стран ци мора 
да посто ји сло бо да и демо крат ска 
мисао, као и пра во на избор, посеб но 
то важи за Демо крат ску стран ку.

– Иско ри сти ћу пра во на жал бу. У 
стран ци сам од 1996. годи не и  никад 
нисам био члан нијед не дру ге стран ке. 
Пома ло је то горак осе ћај, када су неки 
ваши прин ци пи баче ни у сме ће, нисам 
оче ки вао да се неко може искљу чи ти из 
стран ке зато што инси сти ра на пошто
ва њу истих – каже Боро вић и дода је 
да себе не може да зами сли као след
бе ни ка поли ти ке „Две ри“ или Дра га на 
Ђила са. 

– Да сам то хтео,  ја бих био члан тих 
стра на ка. Ми смо били стран ка  гра ђан
ске ори јен та ци је, сада смо оти шли уде
сно и очи глед но, ту места за мене нема 
– закљу чу је за наше нови не Ненад 
Боро вић.

Додај мо још, да је на Извр шном одбо
ру ДС 12 чла но ва гла са ло за изба ци ва
ње из стран ке Нена да Боро ви ћа и Гора
на Сава ти ћа, док је пет било про тив и 
они су тра жи ли да се ови дуго го ди шњи 
актив ни чла но ви само опо ме ну.

С. Џаку ла

Ненад Боро вић

У СО Рума и Скуп шти ни АП Вој во ди не пра ва 
и про це ду ре се апсо лут но пошту ју и био бих 
лажов када бих рекао да то није тако. Мате ри ја
ле доби ја мо на вре ме, могу да диску ту јем коли
ко ми послов ник дозво ља ва, пре дам аманд ма
не, изне сем пред ло ге… нико ме не спре ча ва у 
томе, поја шња ва сво је моти ве Боро вић

Иско ри сти ћу пра во 
на жал бу. У стран ци 
сам од 1996. годи не и  
никад нисам био члан 
нијед не дру ге стран
ке. Пома ло је то горак 
осе ћај, када су неки 
ваши прин ци пи баче
ни у сме ће, нисам оче
ки вао да се неко може 
искљу чи ти из стран
ке зато што инси
сти ра на пошто ва њу 
истих – каже Боро вић 
и дода је да себе не 
може да зами сли као 
след бе ни ка поли ти ке 
„Две ри“ или Дра га на 
Ђила са
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Љуби те љи коња и коњич ког 
спор та из целе Срби је оку
пи ли су се у неде љу 7. јула 

у Лаћар ку на петој тра ди ци о нал ној 
Фија ке ри ја ди. Ово го ди шњу Фија ке
ри ја ду су организовали  „Љуби те љи 
коња“ из Лаћар ка уз подр шку Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и спо
рт, Аген ци је за рурал ни раз вој и Месне 
зајед ни це Лаћа рак. Так ми че ње је одр
жа но на тере ни ма ОШ „Три ва Вита со
вић Лебар ник“. Посе ти о ци су могли да 
ужи ва ју у вожњи фија ке ром, бога том 
кул тур ноумет нич ком и забав ном про
гра му, а за нај мла ђе је орга ни зо ва но и 
јаха ње пони ја. Тако ђе, Фија ке ри ја ду је 
обле жио и базар руч них радо ва и цве
ћа. 

– Ова квим дога ђа ји ма жели мо да 
обо га ти мо кул тур ни про грам нашег 

села, али и да раз ви је мо љубав деце 
пре ма коњич ком спор ту и коњи ма. 
Данас су при сут ни љуби те љи коња 
Чач ка, Ваље ва, Ужи ца, Зре ња ни
на, Новог Сада. Ту су нам и гости из 
Сом бо ра, Ста па ра, Инђи је, Бео гра
да, Шида. За нај бо ље су обез бе ђе
не награ де – пеха ри, маји це, беџе ви, 
рекао је Лука Тео до сић из „Љуби те ља 
коња“.

Жив ко Сто јић из Пла ти че ва на Лаћа
рач кој фија ке ри ја ди уче ству је дру ги 
пут

–  Моја про ди ца се тра ди ци о нал но 
бави узго јем коња већ деце ни ја ма. 
Углав ном се так ми чим у реви јал ном 
делу и увек осво јим јед но од прва три 
места. Надам се успе ху и на овој Фија
ке ри ја ди, рекао је Жив ко.

Дар ко Васић из Срем ске Митро

ви це наво ди да се у њего вој поро ди
ци љубав пре ма коњи ма и коњич ком 
спор ту пре но си с коле на на коле но.

– Већ 40 годи на моја поро ди ца гаји 
коње. Једн о став но, ко поч не овим да 
се бави, не може лако да пре ста не. 
Посе ћу јем све Фија ке ри ја де које могу, 
углав ном оне које су у бли зи ни, као 
што је ова у Лаћар ку, затим посе ћу јем 
и Фија ке ри ја ду у Руми, Шиду, Кузми
ну. Осим так ми че ња, која обе ле же ва ју 
Фија ке ри ја де, важно је пре све га дру
же ње, навео је Дар ко.

У кате го ри ји дво пре га прво место је 
осво јио Милош Плав шић из Доба но
ва ца, дру го место зау зео је Миро слав 
Ушче бр ка из Пећи на ца, а тре ће Душан 
Живан че вић из Доба но ва ца. У кате го
ри ји деца – капи је прво место је осво
јио Вла ди мир Васић из Пећи на ца, док 
је у Мемо ри ја лу Деја на Озим ко ви ћа 
побе дио Милош Плав шић.

З. Попо вић

ЛАЋА РАК

Одр жа на пета Фија ке ри ја да

Лука Тео до сић

Фија ке ри ја да у Лаћар ку

Ф
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КАЗНЕ НО ПОПРАВ НИ ЗАВОД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пока зна вежба „Шапа у руци“

Казне но поправ ни завод (КПЗ) орга
ни зо вао је у сре ду 3. јула, пока зну 
вежбу рада осу ђе них лица са пси

ма, у скло пу про гра ма ресо ци ја ли за
ци је и реха би ли та ци је осу ђе них лица 
помо ћу интер ак тив ног одно са са пси ма 
из ази ла, који овде посто ји од новем бра 
2017. годи не. Реч је о нај у спе шни јем 
про гра му ресо ци ја ли за ци је у запад ној 
пено ло шкој прак си, пре све га у аме рич
ким затво ри ма са нај стро жим режи мом, 
затим у Шпа ни ји и Шкот ској, да би пре 
пет годи на запо чео и у Срби ји.

Осу ђе ни ци раде у при хва ти ли шту 
за псе, при пре ма ју их за удо мља ва ње 
чиме сти чу и про фе си о нал не вешти не. 
На овај начин откла ња се и про блем 
паса лута ли ца у Срем ској Митро ви ци.

После три ја же у каран ти ну од 15 

дана, пси ула зе у про грам који тра
је десет неде ља. Коман дир Пре драг 
Бала нац нам је поја снио дета ље про
гра ма.

– Про грам, кроз који је до сад про шло 
74 лица има пси хо ло шку подр шку, тео
риј ски и прак тич ни део. Сва ки осу ђе ник 
има по  јед ног пса са којим про ве де  по 
два сата на поли го ну. Пре да ва ња држе 
про фе со ри Вете ри нар ског факул те та 
из Бео гра да, тако да на кра ју про гра ма 
ова лица доби ја ју дипло му  сер ти фи
кат, са којим могу касни је да се упо
сле у одга ји вач ни ца ма, пан си о ни ма и 
при хва ти ли шти ма. У пла ну је и обу ка 
за шиша ње паса – рекао је коман дир 
Бала нац и додао, да нерет ко поро ди це 
ових осу ђе ни ка удо ме псе из овог про
гра ма.

Про је кат се реа ли зу је у сарад њи са 
локал ном само у пра вом Гра да, Миси
јом ОЕБС у Срби ји и немач ком невла
ди ном орга ни за ци јом „Хелп“.

Маша Бубањ, про грам мена џер ка 
за еко ном ски раз вој немач ке орга ни
за ци је „Хелп“ је рекла да се овај про
грам спро во ди већ пет годи на у 10 
затво ра у Срби ји и даје добре резул
та те.

– Ради се и про грам за пост пе нал ни 
при хват, а до сада је у ино ва тив не про
гра ме уло же но мили он евра, финан
си ра њем немач ке Вла де у сарад њи 
са Упра вом за извр ше ње кри вич них 
санк ци ја – каже Маша Бубањ.

Заме ник управ ни ка КПЗ Небој ша 
Дра га но вић нам је рекао да има ју 
више про гра ма ресо ци ја ли за ци је, који 

Маша Бубањ, орга ни за ци ја „Хелп“Мари на Кова че вић, CRI Институт Радо мир Ђако вић

Показна вежба
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се спро во де ине рак тив ним кон так том 
чове ка и живо ти ња.

– Код ових лица при мет но је сма ње
ње стре са, рас те ре ће ни ји су, пона ша
ње и кому ни ка ци ја су сло бод ни ји, тако 
да се нада мо да неће бити поврат ни
штва. Инсти тут за кри ми но ло шка и 
соци о ло шка истра жи ва ња пра ти овај 
про грам, али због малог узор ка, нема 
поу зда не инфор ма ци је о бро ју поврат
ни ка из овог про гра ма – каже Дра га но
вић.

Иде ја колек тив не кре а тив но сти и 
кон струк тив ног рада са осу ђе ним 
лици ма је искљу чи во делат ност CRI 
Инсти ту та, о чему нам је гово ри ла 
Мари на Кова че вић, дирек тор ка.

– Људе не види мо као гре шку, 
затвор ским пено ло шким про гра ми ма 
поку ша ва мо да испра ви мо то кре а
тив ним и умет нич ким радом, што је 
пока за ла и ова вежба „Шапа у руци“. 
У сарад њи са Миси јом ОЕБС, „Хелп“ 
орга ни за ци јом, Упра вом за извр ше
ње кри вич них санк ци ја и овим Заво
дом, сни мљен је доку мен тар ни филм 
„Коман да љубав“ којим је пред ста вље

но све што се ради ло на том пла ну – 
рекла је Мари на.

Осу ђе ник Радо мир Ђако вић из Новог 
Сада, је рад но анга жо ван од самог 
почет ка про гра ма и сада је мен тор за 
про грам „При хват за нови живот“.

– Обо жа вам псе, дра го ми је што 
радим ово и пома жем мом ку да обу чи 
пса – задо вољ но нам је рекао Радо
ван.

Душан Ште рић из Бео гра да, осу ђе
ник, али и несвр ше ни сту дент вете ри
не.

– Нау чио сам мно го нових ства ри, 
обно вио сам сво је зна ње захва љу ју ћи 
коман ди ри ма и инструк то ри ма. Ово је 
неко моје испу ње ње, после ово га ћу 
се сигур но бави ти пси ма – изја вио је 
Душан.

На самом почет ку пока зна вежбе, 
дефи ле паса на поли го ну пра ти ла је 
музи ка из сери је „Отпи са ни“, коју је 
ужи во на вио ли ни сви рао један осу ђе
ник. Напу сти ли смо ово зда ње са ути
ском, да је сиви лу затвор ских зиди на 
овим људи ма, ипак, мало дода то боје.

Гор да на Томац 

Пре драг Бала нац, коман дир
Небој ша Дра га но вић,
заме ник управ ни ка

Душан Ште рић и пас Хана

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Ана ли за
сав ске воде

Јав но кому нал но пред у зе ће „Кому
на ли је“ Срем ска Митро ви ца оба ве
шта ва гра ђа не о резул та ти ма ана ли
зе сав ске воде, коју је извр шио 
Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца. Ана ли за сав ске воде је 
извр ше на дана 26. јуна и то на тач
ка ма узор ко ва ња: Река Сава  Мала 
пла жа, Река Сава  Поче так пла же, 
Река Сава  Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом физич ко 
 хемиј ских и микро би о ло шких пара
ме та ра, чије је испи ти ва ње завр ше
но 2. јула, сав ска вода на наве де ним 
лока ли те ти ма одго ва ра зах те ви ма 
Уред бе о гра нич ним вред но сти ма 
зага ђу ју ћих мате ри ја у повр шин ским 
вода ма и под зем ним вода ма и седи
мен ту и роко ви ма за њихо во дости
за ње.

Пре по ру ке за здрав стве но без бед
но купа ње: избе га ва ти роње ње, гњу
ра ње, прска ње, ска ка ње и гле да ње у 
води, при ли ком ула ска у воду посте
пе но се рас хла ди ти, оба ве зно се 
туши ра ти чистом водом са туше ва 
након изла ска из сав ске воде, врши
ти над зор над купа њем мале деце (у 
пли ћа ку је вода нај за га ђе ни ја), 
после кише и олу је не купа ти се пар 
дана, забра ни ти при ступ дома ћим 
живо ти ња ма.

Моле се сугра ђа ни да се у току 
борав ка на пла жи при др жа ва ју пра
ви ла забра не игре са лоп том у води 
и пешча ном делу пла же обе ле же
ном зна ко ви ма забра не, како не би 
оме та ли одмор и рекре а ци ју посе ти
ла ца Град ске пла же у Срем ској 
Митро ви ци.

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.

Избе га ва ти роње ње, 
гњу ра ње, прска ње, ска ка
ње и гле да ње у води, оба
ве зно се туши ра ти чистом 
водом са туше ва након 
изла ска из сав ске воде
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ЗАВР ША ВА ЈУ СЕ РАДО ВИ НА СКЕЈТ ПАР КУ

Прва скејт ста за

У првој неде љи јула, на игра ли шту 
у Лењи но вој ули ци, поста вљен 
је један мини фит нес цен тар, уз 

посто је ћи терен за кошар ку и мали 
фуд бал, а деци и мла ди ма ће за пар 
дана бити на рас по ла га њу и поли гон 
за вожњу скејт бор да и роле ра, као јед
на нови на у гра ду.

Локал на само у пра ва је обез бе ди ла 
15 мили о на дина ра и од тих сред ста
ва је финан си ра ла изград њу пет дечи
јих игра ли шта у Буђа нов ци ма, Клен ку, 
Доњим Петров ци ма, Малим Радин ци
ма и Никин ци ма у првој фази. 

– Дру га фаза про јек та под ра зу ме ва
ла је изград њу ове скејт ста зе и фит
не са, одно сно тере та не на отво ре ном. 
Ово ће бити прва скејт ста за у гра ду, а 
за овај мини фит нес чуо сам само речи 
хва ле. Пред у зи ма мо све што може мо, 
да децу изву че мо из затво ре ног про
сто ра, одво ји мо их од рачу на ра, игри
ца и да их моти ви ше мо да се баве 
спор том и бора ве у при ро ди – рекао је 
Сла ђан Ман чић, 3. јула, при ли ком оби

ла ска овог тере на у Лењи но вој ули ци. 
Он је том при ли ком наја вио и да ће 

локал на само у пра ва поста ви ти нове 
дечи је моби ли ја ре и тако заме ни ти 
посто је ће на игра ли шти ма у Лењи но
вој и Косов ској ули ци, а тај део је, тако
ђе, у окви ру про јек та пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња.

Алек сан дар Бун да ло, члан Општин
ског већа заду жен за спорт је ука зао 
да је ово прва скејт ста за у гра ду и 
наме ње на је они ма који воле мало 
екс трем ни је спор то ве.

– Поред неиз о став ног бици кла, 
мали ша ни у нај ра ни јем детињ ству 
воле да возе скејт и роле ре. Поред нај
мла ђих, сигу ран сам да ће ово место 
бити кутак за дру же ње, рекре а ци ју и 
спорт и оних нешто ста ри јих, који су 
вешти у вожњи скеј та и да ће у овом 
скејт пар ку има ти могућ ност да изво де 
акро ба ци је и све оно што вожњу скеј та 
и роле ра чини лепом – рекао је Алек
сан дар Бун да ло.

С. Џаку ла

Уре ђе ње 
фаса да

У јулу про шле годи не доне та је 
одлу ка о суфи нан си ра њу уре ђе ња 
фаса да и побољ ша ња енер гет ске 
ефи ка сно сти обје ка та колек тив ног 
ста но ва ња у Руми. На овај начин 
локал на само у пра ва је пру жи ла 
могућ ност свим стам бе ним зајед
ни ца ма да затра же финан сиј ска 
сред ства и за сва ки динар који 
ску пе ста на ри, рум ска општи на 
ће обез бе ди ти два за сре ђи ва ње 
фаса да.

Међу тим, иако је ова одлу ка сва
ка ко зна чај но олак ша ње и ума ње
ње тро шко ва за сва ку стам бе ну 
зајед ни цу до сада, све што је било 
до локал не само у пра ве је и ура ђе
но. Иза бра ни је и изво ђач радо ва, 
али још нијед на стам бе на зајед ни
ца није испу ни ла све усло ве, да би 
до ових сред ста ва и дошла.

 – Било је при ја вље но неко ли ко, 
после се све ло на јед ну, али ни она 
није испу ни ла услов да има 33,3 
одсто сво јих сред ста ва на рачу ну 
за адап ти ра ње фаса де. Ми мора
мо да испу ни мо све про пи се на које 
нас упу ћу је Стал на кон фе рен ци ја 
гра до ва и општи на у ова квим слу
ча је ви ма суфи нан си ра ња, дакле 
новац мора бити на рачу ну стам
бе не зајед ни це. На жалост, већ смо 
на поло ви ни ове годи не, а још нико 
се није јавио. Пла ни ра мо да поно
ви мо позив стам бе ним зајед ни ца
ма, јер има мо отво рен уго вор, као 
и сред ства на овој пози ци ји и чека
мо да та сред ства анга жу је мо. Тако 
ћемо помо ћи и ста на ри ма, али и 
све фаса де, које су у доста лошем 
ста њу, ћемо уре ди ти како би наш 
град леп ше изгле дао – казао је 
први човек рум ске Општи не Сла
ђан Ман чић. 

Дакле, уко ли ко ста на ри на рачу
ни ма сво јих стам бе них зајед ни ца 
има ју потреб на сред ства, пред сед
ни ци скуп шти на ста на ра могу зах
те ве за радо ве упу ти ти Оде ље њу 
за урба ни зам и гра ђе ње или пре да
ти на писар ни ци Општин ске упра
ве, у Орло ви ће вој ули ци број 5.

 С. Џ.

Оби ла зак радо ва на скејт ста зи

Мини фит нес цен тар
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КУЛ ТУР НО ЛЕТО У
ЗАВИ ЧАЈ НОМ МУЗЕ ЈУ

„Рум ски 
соко ли“

Oвогодишње рум ско „Кул тур но лето 
2019“ запо че ло је 27. јуна кон цер том 
еве р грин музи ке пева чи це Мили це 
Дудић Поње вић, уз кла вир ску прат њу 
Љуби ше Поње ви ћа и Воји сла ва Сав
ко ва на сак со фо ну, а који је одр жан у 
Кул тур ном цен тру „Бра на Црн че вић“.

Кул тур но лето је наста вље но 4. јула 
у Зави чај ном музе ју, пре да ва њем о 
„Рум ским соко ли ма“, које је при ре ди
ла Алек сан дра Ћирић, исто ри чар ка  
кусто ски ња ове уста но ве кул ту ре.

 – Овим пре да ва њем отва ра мо наш 
про грам Кул тур ног лета. Има ли смо 
недав но изло жбу о рум ском спор ту, 
која је код вас наи шла на изу зе тан при
јем, тако да ова тема сокол ског покре
та у Руми није слу чај но ода бра на.

Надам се да ће и сви дру ги про гра
ми, које при пре ма мо током лета, наи
ћи на ваше инте ре со ва ње – обра ти
ла се публи ци Бра ни сла ва Коње вић, 
дирек тор ка Зави чај ног музе ја Рума.

Алек сан дра Ћирић исти че да Сокол
ски покрет све асо ци ра на спорт и 
његов раз вој.

 – Њима дугу је мо раз вој савре ме
не атле ти ке, гим на сти ке и рит мич ке 
гим на сти ке, али мало људи зна да 
су „соко ли“ били носи о ци дру штве ног 
живо та у сво јој сре ди ни, па тако и код 
нас. Орга ни зо ва ли су разна пре да
ва ња, све ча не ака де ми је, игран ке и 
хума ни тар не при ред бе, има ли су сво је 
часо пи се. Доста пажње су посве ћи ва
ли раду са децом и мла ди ма и били 
су међу првим орга ни за ци ја ма које су 
при зна ле рав но прав ност жена и про
па ги ра ли јед на кост поло ва – гово ри 
Алек сан дра Ћирић, о мање позна тим 
сокол ским актив но сти ма.

„Соко ли“ су кроз спорт ске актив но
сти и вежбе, него ва ли дух и сло вен ску 
иде ју. Сокол ски покрет је настао у Пра
гу, упра во као део буђе ња наци о нал не 
све сти Чеха, о одва ја њу од Аустро у
гар ске. Ода тле су поче ли да се шире 
на про стор целе Хаб збур шке монар хи
је, па и Кра ље ви не СХС, касни је, Кра
ље ви не Југо сла ви је. Иако су касни
је уки ну ти, „соко ли“ су наста ви ли да 
живе кроз шта фе те и сле то ве. 

 С. Џаку ла

ОПШТИН СКИ ОДБОР СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ

За спо рт 123
мили о на дина ра

О спорт ским актив но сти ма које се 
при пре ма ју током лета, углав ном 
за децу и мла де, у рум ској општи

ни било је речи на кон фе рен ци ји за нови
на ре која је одр жа на 5. јула у про сто ри ја
ма Општин ског одбо ра Срп ске напред не 
стран ке. Сте ван Кова че вић, пред сед ник 
Саве та за кул ту ру и инфор ми са ње је 
ука зао да рум ски напред ња ци вели ку 
пажњу посве ћу ју раз во ју физич ке кул ту
ре и спо р та, јер се тако ути че на усва ја
ње здра вих сти ло ва живо та, и да су за те 
наме не опре де ље на зна чај на сред ства у 
општин ском буџе ту. 

– Ове годи не смо одре ди ли 123 мили о
на дина ра, што је знат но више него прет
ход них годи на и што чини шест про це на
та нашег ово го ди шњег буџе та. Посеб но 
се зала же мо за ома со вље ње базе, раз
во ја школ ског спо р та, али и рекре а тив ног 
бавље ња спо р том, како мла дих тако и 
одра слих, као и да се побољ ша ју усло ви 
за бавље ње свим врста ма спо р та – ука
зао је Сте ван Кова че вић.

Алек сан дар Бун да ло, члан Саве та за 
омла ди ну и спо рт посеб но је под ву као 
да се у обла сти спо р та инси сти ра на рав
но мер ном ула га њу у град и села рум ске 
општи не. 

– Сва ка сре ди на ће доби ти одре ђе на 
сред ства, било за поста вља ње расве
те на спорт ским тере ни ма, било за сре
ђи ва ње три би на или свла чи о ни це, шта 

је коме нај по треб ни је. У гра ду ћемо да 
уна пре ђу је мо дво ран ски спо рт, али ћемо 
врши ти и поправ ку игра ли шта која кори
сте како деца и мла ди, тако и сви дру ги 
рекре а тив ци. Ту издва јам изград њу скејт 
пар ка, али и моби ли ја ре за децу у Лењи
но вој и Косов ској ули ци. Поред скеј та, 
нови на нам је и могућ ност бавље ња 
коњич ким спо р том, као и буду ћа шко ла 
јаха ња, у окви ру про јек та „Хорис“. Дру гу 
годи ну заре дом, на базе ну орга ни зу је мо 
шко лу пли ва ња, а има мо и шко лу каја ка 
– иста као је Алек сан дар Бун да ло и наја
вио у авгу сту и тре ћи Рум ски полу ма ра
тон.

Милош Мар ко вић, члан Саве та за 
омла ди ну и спо рт је иста као да је лане 
чак 500 мали ша на поха ђа ло шко лу пли
ва ња.

 – Ове годи не, првог дана шко ле пли
ва ња има ли смо 300, од 400 при ја вље
не деце, и оче ку јем да тај број буде и 
већи. Тако ђе, орга ни зо ва ће мо и камп у 
при ро ди како би деци при бли жи ли при
ро ду и нау чи ли их да је шти те. Има ће мо 
и лет њу шко лу фуд ба ла која ће се орга
ни зо ва ти на ста ди о ну „Сло ве на“. Морам 
да ука жем и да кон стант но ради мо на 
опре ма њу сала за физич ко вас пи та ње 
у шко ла ма, а ту има мо добру сарад њу и 
са Покра ји ном и Мини стар ством спо р та 
и омла ди не – рекао је Милош Мар ко вић.

С. Џаку ла

Ове годи не смо одре ди ли 123 мили о на дина ра, што је 
знат но више него прет ход них годи на и што чини шест 
про це на та нашег ово го ди шњег буџе та. Посеб но се зала
же мо за ома со вље ње базе, раз во ја школ ског спо р та, 
али и рекре а тив ног бавље ња спо р том, како мла дих тако 
и одра слих, као и да се побољ ша ју усло ви за бавље ње 
свим врста ма спо р та – ука зао је Сте ван Кова че вић

Алек сан дар Бун да ло, Сте ван Кова че вић и Милош Мар ко вић
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На рум ском базе ну је 1. јула запо
че ла са радом шко ла пли ва ња, 
која се реа ли зу је у окви ру про је

ка та „Пре вен ци ја вршњач ког наси ља“ 
и „Пре вен ци ја боле сти зави сно сти“, 
које спро во ди Цен тар за соци јал ни 
рад.  На реа ли за ци ји првог дела били 
су анга жо ва ни про фе со ри Висо ке 
шко ле за соци јал ни рад из Бео гра да. 
Тај део се одви јао кроз пре да ва ња 
ђаци ма у шко ла ма, као и три би ном са 
роди те љи ма.

Дру ги део про јек та под ра зу ме ва 
спо рт ске актив но сти на отво ре ном 
током школ ског рас пу ста, а један део 

је и шко ла пли ва ња на базе ну.
Милош Мар ко вић, гене рал ни секре

тар Спорт ског саве за Општи не је 
иста као да се и ове годи не орга ни зу је 
бес плат на шко ла пли ва ња, под покр о
ви тељ ством локал не само у пра ве. 

– Ово је јед на oд актив но сти које ће 
Спорт ски савез орга ни зо ва ти током 
лета, тако да ће деца из гра да и 
окол них села има ти при ли ку да лето 
про ве ду на ква ли тет ни ји начин, кроз 
спорт ске актив но сти – рекао је Мар ко
вић пред поче так шко ле пли ва ња, оку
пље ним роди те љи ма. 

Са децом ће ради ти шест лицен ци

Поче ла шко ла
пли ва ња

Сло бо дан Кра сић Милош Мар ко вић

Поче так шко ле пли ва ња

РУМ СКИ БАЗЕНОПШТИН СКА УПРА ВА

Еду ка ци ја 
службеника

У окви ру про јек та „Инте гри са ни при
ступ упра вља њу јав ном сво ји ном у 
општи на ма Ста ра Пазо ва и Рума“, који 
се реа ли зу је као део про гра ма Exchan
ge 5, јед на од актив но сти је веза на за 
изград њу капа ци те та у обла сти упра
вља ња јав ном имо ви ном запо сле них у 
општи на ма Ста ра Пазо ва и Рума. 

На обу ци „Нови при сту пи и мето
до ло ги је у упра вља њу јав ном имо ви
ном“ која је 26. јуна одр жа на у Град ској 
кући, два на ест слу жбе ни ка Општин
ске упра ве Рума су могли да уна пре де 
сво ја зна ња о нај ва жни јим закон ским 
окви ри ма у обла сти упи са пра ва јав не 
сво ји не једи ни ца локал не само у пра ве, 
при ме ри ма добре прак се упра вља ња 
општин ском имо ви ном у Срби ји и у 
реги о ну, као и о оба ве зним пода ци ма 
еви ден ци је јав не имо ви не.

Посеб на пажња посве ће на је при
ме ри ма добре прак се у орга ни за ци ји 
терен ског попи са општин ске имо ви не 
и базе пода та ка јав не имо ви не једи ни
ца локал не само у пра ве.

У окви ру овог про јек та пла ни ра но је 
реа ли зо ва ње шест обу ка из обла сти 
упра вља ња јав ном имо ви ном, три у 
Руми и три у Ста рој Пазо ви, успо ста
вља ње општин ских цен та ра за инте
гра ци ју пода та ка о јав ној имо ви ни, 
раз вој и уна пре ђе ње софт вер ских 
реше ња, као и изра да порт фо ли ја 
иза бра них при о ри те та, ради боље 
инфор ми са но сти потен ци јал них инве
сти то ра и јав но сти о општин ској јав ној 
имо ви ни и пред ста вља ња инве сти ци
о них раз вој них моде ла.

Овај про је кат финан си ра Европ ска 
уни ја из дела за ИПА 2014, а спро
во ди Мини стар ство држав не упра ве 
и локал не само у пра ве, у сарад њи са 
Стал ном кон фе рен ци јом гра до ва и 
општи на као импле мен та ци о ним парт
не ром. Тело за уго ва ра ње свих про
је ка та грант шеме је Мини стар ство 
финан си ја, одно сно Сек тор за уго
ва ра ње и финан си ра ње про гра ма из 
сред ста ва Европ ске уни је.

Циљ про јек та је да допри не се уна
пре ђе њу локал не еко но ми је путем 
инте гри са ног упра вља ња јав ном сво
ји ном у општи на ма Ста ра Пазо ви и 
Рума. С. Џ.
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После „Рас пе ва ног про ле ћа“ у 
Руми, у Пан че ву је 21. јуна на кар не
вал ској бини одр жа но фина ле овог 
музич ког фести ва ла за децу. Сви 
так ми ча ри су изво ди ли песме које 
су ком по но ва не на сти хо ве осни ва
ча овог Фести ва ла Бори са Мати је
ви ћа. Рум ска општи на је у финал
ном так ми че њу има ла осам пред
став ни ка, из чети ри град ске основ
не шко ле. 

– Свих осам фина ли ста су доби ли 
дипло ме и злат не меда ље за нај бо
ље изво ђе ње сво је ком по зи ци је  
Сара Грко вић, Давид Грко вић, Сен
ка Орло вић, Мили ца Гру јин, Нико
ли на Деја но вић, Маша Трку ља, 
Љуби ца Мале тић и Албин Љикај – 
рекла је настав ни ца музич ке кул ту
ре Сун чи ца Јако вић, која је и ини ци
ја тор одр жа ва ња овог деч јег музич
ког фести ва ла у Руми. С. Џ.

ра них тре не ра пли ва ња, непли ва чи 
уче осно ве пли ва ња, док ће они који 
зна ју да пли ва ју, учи ти тех ни ке и сти
ло ве  пли ва ња. Шко ла пли ва ња се 
одр жа ва поне дељ ком, сре дом и пет
ком у пре по днев ним и попо днев ним 
часо ви ма и тра ја ће до кра ја купа ли
шне сезо не.

– Про шле годи не је било при ја вље
но пре ко 400 деце, сада их нема још 
толи ко, али се нада мо да ће их бити 
и више како сезо на буде одми ца ла – 
додао је Мар ко вић.

Дирек тор Цен тра за соци јал ни рад 
Рума Сло бо дан Кра сић је под се тио да 
је реа ли за ци ја про је ка та „Пре вен ци
ја вршњач ког наси ља“ и „Пре вен ци ја 
боле сти зави сно сти“ поче ла у првој 
поло ви ни мар та, пре да ва њи ма у шко
ла ма. Про је кат је зами шљен да укљу
чи роди те ље, шко ле и уста но ве, јер 
тек када се сви пове жу, могу се оче ки
ва ти добри резул та ти. 

– Током лета орга ни зу је мо шко лу 
пли ва ња, атле ти ке и фуд ба ла у Руми, 
али и у Путин ци ма и Клен ку. Деца из 
Клен ка, с обзи ром на то да су уда ље
на од Руме, шко лу пли ва ња има ју три 
пута недељ но на базе ну у Шап цу. Про
је кат ће се завр ши ти у окто бру – рекао 
је оку пље ним роди те љи ма Сло бо дан 
Кра сић. С. Џ.

РАДО ВИ У РУМ СКОЈ ТРЕ ЋОЈ МЕСНОЈ ЗАЈЕД НИ ЦИ

Адап ти ра се
„Пајин дућан“

У току су радо ви на рекон струк
ци ји објек та Тре ће месне зајед
ни це, позна ти ја Румља ни ма као 

„Пајин дућан“, у којој се нала зи и све
ча на сала која се кори сти за орга ни зо
ва ње свад би или за про сла ве рођен
да на.

За ове радо ве, који обу хва та ју заме
ну сто ла ри је, сре ђи ва ње ком плет
не фаса де и заме ну олу ка, локал на 
само у пра ва је издво ји ла 1,8 мили о на 
дина ра.

Како теку радо ви про ве рио је на 
тере ну 1. јула пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић. 

– Веру јем да ће на задо вољ ство 
мно гих гра ђа на све ча на сала у Тре ћој 
месној зајед ни ци у наред ном пери о ду, 
сво јом функ ци о нал но шћу и у новом 
руху, моћи да се кори сти за орга ни

зо ва ње број них сла вља, крште ња, 
рођен да на, састан ке удру же ња и кул
тур но  умет нич ких дру шта ва. После 
рекон струк ци је, овај про стор ће изгле
да ти мно го при стој ни је, а самом заме
ном сто ла ри је, изо ла ци јом и уре ђе њем 
фаса де ће се уна пре ди ти енер гет ска 
ефи ка сност објек та – рекао је после 
оби ла ска радо ва Сла ђан Ман чић.

Ком пле тан завр ше так ових радо
ва оче ку је се у првој поло ви ни јула, а 
финан си ра ју се из општин ског буџе та, 
из уго во ра о теку ћем одр жа ва њу згра
да месних зајед ни ца. 

За ове наме не локал на само у пра ва 
је обез бе ди ла седам мили о на дина ра, 
тако да се пла ни ра сре ђи ва ње обје ка
та и дру гих месних зајед ни ца, тамо где 
је то нај по треб ни је.

 С. Џ.

Оби ла зак радо ва

ДЕЧ ЈИ ФЕСТИ ВА Л

Осам фина ли ста у Пан че ву

Пројекат: „РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА“ финансира се из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијск ом пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИР ГАК О ТРИ ГОДИ НЕ АКТУ ЕЛ НЕ ВЛА СТИ: 

Направили смо помак
у свим областима

Про шло је три годи не од како 
је акту ел на власт у Инђи ји, на 
челу са првим чове ком Вла ди

ми ром Гаком, пре у зе ла одго вор ност 
за све гра ђа не. Како је Гак иста као за 
М НОВИ НЕ уско ро ће бити обја вље на 
публи ка ци ја, у којој ће гра ђа ни моћи 
да погле да ју шта је акту ел но руко вод
ство ура ди ло у прет ход не три годи не, 
и који су пла но ви до кра ја акту ел ног 
ман да та.

– Пре у зе ли смо одго вор ност за функ
ци је које оба вља мо, пре све га одго вор
ност за гра ђа не општи не Инђи ја и ства
ра ње бољих усло ва за живот. Посто ји 
толи ко про је ка та који су ура ђе ни, а о 
који ма се није гово ри ло – каже Гак и 
наво ди, да се тру де да испро мо ви шу 
само оне вели ке про јек те.

Пред сед ник Општи не Инђи ја каже 
да је ситу а ци ја након три годи не дале
ко ста бил ни ја. 

– Као пред сед ник, имам нај ве ћи 
увид у све посло ве и радо ве. Буџет, 
који смо зате кли 2016. годи не и данас, 
се раз ли ку ју. Мно ги гра ђа ни не зна ју 
да првих шест месе ци нашег ман да та, 
због зао ста лих дуго ва ња нисмо могли 
да испла ти мо пла те запо сле ни ма, док 
је данас ситу а ци ја дале ко боља – каже 
први човек инђиј ске општи не и наја
вљу је вели ку инве сти ци ју.

– Помак смо напра ви ли и у обла сти 
инфра струк ту ре у гра ђе вин ском сми

слу. Пот пи са но је 10 уго во ра за нове 
инве сти ци је и пре ко 1.000 рад них 
места, а искре но се надам, да ћемо 
уско ро реа ли зо ва ти јед ну вели ку инве
сти ци ју. Са дру ге стра не, не посто ји 
село наше општи не у којем нисмо има
ли неке радо ве. Сада има мо ситу а ци ју 
да асфал ти ра мо 67 ули ца на тери то
ри ји општи не, а нај ве ћи број ули ца се 
нала зи упра во у сели ма. Не пра ви мо 
раз ли ку међу сели ма, без обзи ра да ли 
у неком селу живи 200 или 2.000 ста
нов ни ка – каже пред сед ник.

Он је додао, да су у прет ход не три 
годи не се реша ва ли и наго ми ла ни про
бле ми, који се нису реша ва ли неко ли ко 
деце ни ја уна зад.

– Мислим да гра ђа ни то виде, без 
обзи ра на нестр пље ње, тру ди мо се да 
сва ки про блем реши мо по при о ри те
ти ма. Када смо затра жи ли пове ре ње 
гра ђа на пред ста ви ли смо им пла но ве 
и про јек те. Пуно тога је до сада ура ђе
но, а веру јем да би све завр ши ли, да 
се није поја вио дуг и пре су да за спо рт
ску халу из 2008. годи не. Кон крет но, да 
није те пре су де сада бисмо запо че ли 
изград њу град ске пија це (инве сти ци ја 
240 мили о на дина ра), јер је про је кат 
ком плет но завр шен и сва доку мен та
ци ја. Да не гово рим о дру гим про јек
ти ма који нас чека ју, као што су нови 
пут Нови Кар лов ци  Крче дин, пут Нови 
Слан ка мен Сур дук и мно ги дру ги про
јек ти, које ћемо завр ши ти са сигур но
шћу, 90 посто од зацр та них.

 М. Ђ.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја

Мно ги гра ђа ни
не зна ју да првих шест 
месе ци нашег ман да та, 

због зао ста лих
дуго ва ња нисмо могли

да испла ти мо пла те
запо сле ни ма, док је 

данас ситу а ци ја дале ко
боља, каже први човек

инђиј ске општи не
и наја вљу је вели ку

инве сти ци ју

Помак смо напра ви ли и у обла сти инфра струк ту ре 
у гра ђе вин ском сми слу. Пот пи са но је 10 уго во ра за 
нове инве сти ци је и пре ко 1.000 рад них места

Пуно тога је до сада ура ђе но, а веру јем да би све 
завр ши ли, да се није поја вио дуг и пре су да за спо рт
ску халу из 2008. годи не. Кон крет но, да није те пре
су де сада бисмо запо че ли изград њу град ске пија це 
(инве сти ци ја 240 мили о на дина ра), јер је про је кат 
ком плет но завр шен и сва доку мен та ци ја
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ЈП „ИНЂИ ЈА ПУТ“

Редов но одр жа ва ње ули ца
Општи на Инђи ја ове годи не је из 

буџе та издво ји ла 65 мили о на 
дина ра за редов но одр жа ва ње 

сао бра ћај ни ца. Пла ном и про гра мом 
Јав ног пред у зе ћа „Инђи ја пут“ пред
ви ђе но је уре ђе ње неко ли ко нај кри
тич ни јих ули ца, а међу њима су Фру
шко гор ска и Саве Кова че ви ћа, које се 
већ годи на ма нала зе у вео ма лошем 
ста њу.

Пре ма речи ма пред сед ни ка Општи
не Инђи ја Вла ди ми ра Гака, ове годи не 
издво је но је дупло више сред ста ва у 
одно су на прет ход не две годи не, а све 
у циљу функ ци о нал ни јих и сигур ни јих 
ули ца и сао бра ћај ни ца за ста нов ни ке 
овог срем ског гра да.

– Као што смо про шле годи не рекон
стру и са ли неко ли ко ули ца, попут 
Срем ске, Стар ца Вуја ди на, Прво мај

ске и Вино гра дар ске, тако ћемо и ове 
годи не ура ди ти изме ђу 10 и 12 ули ца 
у нашој општи ни. Могу само да кажем 
да ћемо у сва ком селу ура ди ти бар јед

ну ули цу, а у дого во ру са чел ним људи
ма у месним зајед ни ца ма, доне ће мо 
одлу ку које ће ули це бити рекон стру и
са не – казао је Гак. М. Ђ.

Ули ца Саве Кова че ви ћа

ЈУБИ ЛАР НИ ИНЂИЈ СКИ „СЦЕ НА ФЕСТ“ 

За сва ког по нешто
Богат музич ки про грам обе ле жио 

је 20. јуби лар ни „Сце на фест“ у 
Инђи ји. Од 1. до 7. јула, на бини 

код Кул тур ног цен тра насту пи ла су 
позна та име на дома ће и екс Ју сце
не. 

Фести вал је отво рио Звон ко Бог
дан, там бу ра шка леген да, а након 
њега насту пио је и Там бу ра шки орке
стар мр Љубин ка Лази ћа. 

Како је на самом отва ра њу иста као 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак, локал на само у пра ва пру жи
ла је сву нео п ход ну подр шку орга
ни за то ри ма фести ва ла, Кул тур ном 
цен тру Инђи ја, који је и ове годи не 
осми слио про грам за сва чи ји укус.

– Поред Звон ка Бог да на наши 
сугра ђа ни, али и гости из дру гих 
дело ва Сре ма, има ли су при ли ку 
да ужи ва ју у етно зву ку, јер су дру ге 
вече ри фести ва ла насту пи ле Дра
ги ца Радо са вље вић Цака на и Биља 
Крстић, а тре ће и Зре ња нин ска фил
хар мо ни ја. Заи ста се тру ди мо да 
сва ког лета орга ни зу је мо низ раз
ли чи тих садр жа ја. „Сце на фест“ је 
мани фе ста ци ја која има тра ди ци ју, 
сада већ дугу две деце ни је, и из тог 
раз ло га је про грам бога ти ји него до 
сад – рекао је Гак.

До кра ја фести ва ла публи ка је ужи
ва ла и у кон цер ти ма гру пе „Атом ско 
скло ни ште“, „Дивље јаго де“, „Црве
на јабу ка“ и гру пе „Кер бер“. Поред 
музич ког дела про гра ма, и овог јуби
лар ног 20. пута, на „Сце на фесту“ 
оди гра не су пред ста ве за нај мла ђе, 
али и за ону нешто ста ри ју публи ку.

М. Ђ.

Биља Крстић

Наступ Цака не 20. Сце на фест
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Пројекат: „Општина Инђија  општина развоја“

МЕЂУ НА РОД НА УМЕТ НИЧ КА КОЛО НИ ЈА КРЧЕ ДИН

Сне жа на Савић и Бру но Лан гер 
поста ли Крче дин ци

Међу на род на умет нич ка коло ни ја у Крче
ди ну, 12. по реду, одр жа на је у пери о ду 
од четврт ка 4. јула до неде ље 7. јула. 

Тра ди ци о нал ну коло ни ју у Дому поро ди це 
Јак шић отво рио је један од нај ве ћи роке ра са 
ових про сто ра Бру но Лан гер, фронт мен бен
да „Атом ско скло ни ште“. У све ча ном отва ра њу 
уче ство ва ли су и пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, као и пред став ни ци дипло мат
ског кора у Срби ји.

– Умет нич ка коло ни ја у Крче ди ну пред ста
вља један од брен до ва наше општи не, када 
гово ри мо о кул ту ри, и све то захва љу ју ћи 
поро ди ци Јак шић која је заслу жна и за то што 
смо покре ну ли један пот пу но нови, кул тур ни 
талас у Инђи ји – рекао је Гак на отва ра њу и 
додао да је недав но завр шен „Инђи ја Про поет 
фести вал“ који, зајед но са Мио дра гом Јак ши
ћем,  орга ни зу ју тре ћу годи ну заре дом, а и ове 
има ли су ту част да уго сте писце из целог све
та.

Коло ни ја је одр жа на под покро ви тељ ством 
Општи не Инђи ја, а у орга ни за ци ји удру же ња 
„Мој Срем“ из Крче ди на и Умет нич ке гру пе 
„Арте“.

– Сва ке годи не бри жљи во пла ни ра мо Коло
ни ју и тру ди мо се да на нај бо љи могу ћи начин 
доче ка мо и уго сти мо умет ни ке из свих дело ва 
све та. Ове годи не уче ству је више од 60 сли ка
ра из 12 зема ља, на шта смо посеб но поно сни 
– иста као је Мио драг Јак шић, орга ни за тор.

На отва ра њу 12. Међу на род не умет нич ке 
коло ни је у Крче ди ну, попу лар ној срп ској глу
ми ци и пева чи ци Сне жа ни Савић, писцу и 
публи ци сти, ауто ру тек ста песме „Марш на 
Дри ну“ Мило ју Попо ви ћу Кава ји и реци та то
ру, који про сла вља 50 годи не сво је кари је ре 
Вицу Дар ди ћу, као и Бру ну Лан ге ру, доде ље
не су тра ди ци о нал не титу ле „Ја, Крче ди нац“. 
Ову награ ду до сада су доби ли и Раша Попов, 
Бра на Црн че вић, Бора Ђор ђе вић, Перо Зубац, 

Иван Бекја рев, Сло бо дан Раки тић, Маја Волк, 
Бане Крстић, Миња Субо та, Мар ко Нико лић, 
Мило ван Вите зо вић, Биља Крстић, Милу тин 
Дедић, Јанош Меса рош, Дра ган Стој ков, Рада 
Ђури чин, Милен ко Павлов и дру ги.

У бога том про гра му Коло ни је, поред Бру
на Лан ге ра, Сне жа не Савић, Вица Дар ди ћа 
и Мило ја Попо ви ћа Кава је, уче ство ва ли су и 
глу мац Мар ко Аџић, зна ме ни ти изво ђач Бран
ко Пра жић, там бу ра шки орке стар „Дунав ске 
зоре“ из Боро ва, кан та у тор из Сло ве ни је Џери 
Мажгон, интер пре та тор Тодор Мале тин, атрак
тив на гру па „Шта би било, кад би било“ стен
да пе ра Гора на Петра ши на и Воји сла ва Механ
џи ћа, те спе ци јал ни гости коло ни је рок гру пе 
„НЕА“ из Сло ве ни је и „Ста ре куке“ из Инђи је.

Насту пио је и вели ки број књи жев ни ка, међу 
који ма Дра ган Јова но вић Дани лов, Хава Пикас 
Коен, Мар тин Пре бу ђи ла, Алек сан дар Чотрић, 
Јеле на Ћирић, Мир ја на Ђапо, Алек сан дра 
Рада ко вић, Пре драг и Мио драг Јак шић, Радо
слав Тил гер, Вери ца Пре да, Гор да на Вла јић и 
мно ги дру ги. У окви ру Коло ни је пред ста вљен 
је и рад Вршач ке афир ма ци је умет ни ка „АРС“ 
и Бео град ског афо ри сти чар ског кру га. У окви
ру про гра ма изве де не су и позо ри шне пред
ста ве „Погле дај ме“ и „Све о жена ма“ .

Током пет дана на оброн ци ма Фру шке горе, 
сли ка ло је и ваја ло 64 сли ка ра, пред во ђе
них гости ма из Укра ји не, Мон го ли је, Пољ ске, 
Бугар ске, Алба ни је, Руси је, Швед ске, Аустри
је, Сло ве ни је, Изра е ла, Ита ли је, Хрват ске, 
Мађар ске, Руму ни је, Босне и Хер це го ви не и  
Срби је.

Као и сва ке годи не орга ни за то ри Коло ни је 
пока за ли су дру штве ну одго вор ност и хума ни 
карак тер мани фе ста ци је, укљу чив ши се у про
грам „Чеп за хен ди кеп“, за набав ку инва лид
ских коли ца осо ба ма са хен ди ке пом.

М. Ђ.

Током пет дана на 
оброн ци ма Фру шке 

горе, сли ка ло је и 
ваја ло 64 сли ка ра, 

пред во ђе них
гости ма из

Укра ји не,
Мон го ли је, Пољ ске, 

Бугар ске,
Алба ни је, Руси је, 

Швед ске, Аустри је, 
Сло ве ни је,

Изра е ла, Ита ли је, 
Хрват ске,
Мађар ске,

Руму ни је, Босне
и Хер це го ви не

и  Срби је

Са отва ра ња Коло ни је у Крче ди ну



2310. JUL 2019.   M NOVINEОПШТИНА ИРИГ

Уручене награде најбољим 
иришким основцима

Нај бо љи ђаци ири шких основ них 
шко ла, на све ча но сти упри ли че ној 
5. јула, доби ли су нов ча не награ де 

и књи ге које је за њих при пре ми ла локал
на само у пра ва, а уру чио их пред сед ник 
Општи не Сте ван Кази ми ро вић.

Укуп но 17 уче ни ка основ них шко ла 
„Доси теј Обра до вић“ из Ири га и „Мили
ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ из Врд ни ка 
доби ли су 19 награ да и то за ђака гене
ра ци је, добит ни ке „Вуко ве дипло ме“, као 
и оне који су осво ји ли нека од три прва 
места на окру жним, покра јин ским и репу
блич ким так ми че њи ма. 

Ђаци гене ра ци је Јова на Секу лић из 
ОШ „Доси теј Обра до вић“ и Маја Авра мо
вић из ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић Срп
ки ња“ су доби ле по 12.000 дина ра, носи
о ци „Вуко ве дипло ме“ су доби ли 10.000 

дина ра, а ту је и Јеле на Бабић из ОШ 
„Доси теј Обра до вић“. 

Маја Авра мо вић је ђак гене ра ци је из 
врд нич ке основ не шко ле.

 – Зна чи ми ова награ да, јер пока зу је 
да се труд испла ти и награ ђу је. Наме
ра ми је да упи шем Еко ном ску шко лу у 
Срем ској Митро ви ци, а и даље ћу се тру
ди ти да будем добар уче ник – каже Маја. 

Јова на Секу лић је ђак гене ра ци је у 
шко ли „Доси теј Обра до вић“ у Ири гу. 

И она каже да ова награ да зна чи да 
се цени труд и под стрек је за даљи рад. 
Јова на пла ни ра да упи ше Тех нич ку шко
лу у Новом Саду.

Оли ве ра Фили по вић Про тић, начел ни
ца Општин ске упра ве је поже ле ла свим 
награ ђе ним уче ни ци ма да и у настав ку 
шко ло ва ња буду исто толи ко успе шни.

– Воле ла бих да вас је више и да нам 
је, као про шле годи не, ова све ча на сала 
мала, али овим је ваш успех још зна чај
ни ји и пока за ли сте, да када се вред но 
ради и учи, успех не изо ста је – иста кла је 
Оли ве ра Фили по вић Про тић.

Сте ван Кази ми ро вић је рекао уче ни ци
ма да сва ке годи не локал на само у пра ва 
награ ђу је нај бо ље ђаке из две основ не, 
сред ње и музич ке шко ле.

 – Ове годи не има мо нешто мање 
награ ђе них уче ни ка, само из основ
них шко ла. Ми има мо одре ђе ни фонд 
награ да и с обзи ром на то да их је ове 
годи не мање, уче ни ци ће доби ти и веће 
нов ча не награ де. Вре ме које сте про ве
ли за књи гом, добро ће вам доћи и код 
упи са жеље не шко ле, али и даљег обра
зо ва ња. Надам се да ћете ова кав успех 
пости за ти и даље – рекао им је пред сед
ник Општи не Сте ван Кази ми ро вић.

Мили ца Томић је мла ђа савет ни ца у 
Слу жби за дру штве не делат но сти, општу 
упра ву и зајед нич ке посло ве Општин ске 
упра ве. 

– Овај пут има мо три „Вуков ца“ и два 
ђака гене ра ци је. Укуп но има мо 19 награ
да за 17 уче ни ка, што је нешто мање 
него про шле годи не. На жалост, ССШ 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“ није има
ла нијед ног награ ђе ног, нити има ђака 
гене ра ци је, то се први пут деси ло од 
како посто ји наша сред ња шко ла – рекла 
је Мили ца Томић.

За осво је но јед но од прва три места на 
репу блич ком так ми че њу, нов ча на награ
да је била 8.000 дина ра, на покра јин ском 
5.000 дина ра, док су осва ја чи нека од 
прва три места на окру жном так ми че њу, 
доби ли на поклон књи ге. С. Џаку ла

Оли ве ра Фили по вић Про тић, Сте ван Кази ми ро вић и Мили ца Томић

Награ ђе ни ири шки основ ци

Пројекат „Општина Ириг: Перспективе развоја и успеха“ финансира се из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СНС ШИД 

„Пар ти зан”
у новом руху
Нико ла Тара јић, дирек

тор Уста но ве за физич
ку кул ту ру и спорт ску 

рекре а ци ју „Пар ти зан”, у про
сто ри ја ма ОО СНСа, одр жао 
је у сре ду, 3. јула, кон фе рен
ци ју за нови на ре и пре до чио 
резул та те сана ци је тере на за 
кошар ку, руко мет и мали фуд
бал.

– Завр ше на је 2. јула сана
ци ја и рекон струк ци ја тере на 
у Уста но ви за физич ку кул
ту ру и спорт ску рекре а ци ју 

„Пар ти зан”. Терен је завр
шен, апли кант на овом про
јек ту је Општи на Шид, доби ли 
смо сред ства од Покра јин
ског секре та ри ја та за спо рт и 
омла ди ну у изно су од чети
ри мили о на дина ра, док је 
Општи на Шид суфи нан си ра
ла радо ве са око три мили о
на дина ра. Радо ви су поче ли 
од пре свла че ња асфал та, до 
поста вља ња тар та на и обе ле
жа ва ња тере на, као и поста
вља ње голо ва и кон струк

ци је коше ва. Захва љу јем се 
Покра јин ској вла ди и Покра
јин ском секре та ри ја ту за спо

рт и омла ди ну на успе шно 
завр ше ном про јек ту, изја вио 
је Нико ла Тара јић. Д. П.

Нико ла Тара јић

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ 

Ребаланс општинског буџета
Одбор ни ци локал ног пар ла мен та 

су на сед ни ци одр жа ној у петак 
5. јула рас пра вља ли о три тач ке 

днев ног реда, које су потом и усво ји ли. 
Раз ма тран је пред лог одлу ке о изме на
ма и допу на ма одлу ке о буџе ту Општи
не Шид за 2019. годи ну, раз ма тран је 
и пред лог одлу ке о изра ди изме на и 
допу на Пла на гене рал не регу ла ци је 
Шида, и послед ња тач ка днев ног реда 
било је раз ма тра ње пред ло га одлу ке о 
изра ди Пла на детаљ не регу ла ци је кру
жне рас кр сни це за побољ ша ње укр сног 
места држав ног пута IIA реда бр. 121 и 
при ступ не сао бра ћај ни це боч ној наплат
ној ста ни ци Моро вић, држав ног пута А2 
(ауто пут Е 70) држав ног пута IIA реда 
бр. 121.

Изве сти лац по првој тач ки днев ног 
реда била је Јадран ка Недић, руко во
ди лац оде ље ња за финан си је Општи не 
Шид.

– Раз ло зи за доно ше ње одлу ке о 
изме на ма и допу на ма одлу ке о буџе ту 
Општи не Шид за 2019. годи ну су пла те 
у пред школ ском обра зо ва њу. Оне ће се 
обра чу на ва ти и испла ћи ва ти по осно ви
ци која је уве ћа на за седам посто, чиме 
су те пла те изјед на че не са осно ви ца ма 
за пла те у основ ном и сред њем обра
зо ва њу. Што се тиче ефек та ових изме
на бази ра ла би се на укуп но пла ни ра не 
при хо де и при ма ња који у овом Пла ну 
изно се 1.400.789.000 дина ра, у теку
ћу буџет ску резер ву сада је пла ни ра но 
18.000.000 дина ра. У стал ну буџет ску 
резер ву издво је но је 5.000.000 дина ра 
и укуп но рас по ре ђе ни при хо ди се утвр
ђу ју као раз ли ка изме ђу ова два изно са, 
одно сно 1.000.377.789 дина ра – рекла је 
Јадран ка Недић.

Дра ган Петро вић, шеф Оде ље ња за 
урба ни зам Општи не Шид је био изве сти
лац за дру гу и тре ћу тач ку днев ног реда, 
а које су се одно си ле на изра ду изме на 

и допу на Пла на гене рал не регу ла ци је 
Шида и изра де детаљ не регу ла ци је кру
жне рас кр сни це за побољ ша ње укр сног 
места држав ног пута IIA бр.121.

Циљ изра де изме на и допу на Пла на је 
про ме на наме не бло ко ва 92 и 63 у Шиду, 
јер прва наме на за блок 92 је била да 
буде терет ни тер ми нал, а у бло ку 63 је то 
спорт ско рекре а тив на повр ши на. 

 – Пошто је План донет још 2009. годи
не и у мно гим ства ри ма је пре ва зи ђен, 
морао је да пре тр пи изме не. Изме не се 
мора ју врши ти по хит ном поступ ку због 
изград ње био га сне елек тра не у бли зи ни 
Уља ри це, где би се кори сти ли отпа ци од 
соје, сун цо кре та, да би се про из во ди ла 

елек трич на енер ги ја. Блок 63 је јед на 
пар це ла која тре нут но није иско ри шће
на и води се као спорт ско  рекре а тив ни 
терен. Мора се извр ши ти изме на, како 
би се на овом про сто ру гра дио вртић – 
казао је Дра ган Петро вић.

Детаљ на регу ла ци ја ће се ради ти 
код над во жња ка у бли зи ни Моро ви ћа 
и наплат не ста ни це на путу Е70, због 
лак шег одви ја ња сао бра ћа ја, јер фир ма 
„Инте гралинже ње ринг” ту има асфалт
ну базу, а раде на рекон струк ци ји ауто
пута. Кру жна рас кр сни ца је нео п ход на и 
због без бед ни јег одви ја ња сао бра ћа ја. 
Тро шко ве изград ње сно си ће „Инте грал
инже ње ринг”. Д. Попов 

Гла са ње одбор ни ка

Раз ло зи за ребаланс буџе та су пла те у пред школ ском обра
зо ва њу. Оне ће се обра чу на ва ти и испла ћи ва ти по осно ви ци 
која је уве ћа на за седам посто, чиме ће те пла те бити изјед
на че не са пла тама у основ ном и сред њем обра зо ва њу, рекла 
је известилац Јадранка Недић

Пројекат: „Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана“ финансира се из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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НАГРА ЂЕ НИ УЧЕ НИ ЦИ СЕ ВРА ТИ ЛИ ИЗ ХЕР ЦЕГ НОВОГ

Зна ње и рад се испла ти
У раним јутар њим сати ма, 

2. јула педе сет четво ро нај
у спе шни јих уче ни ка са тери
то ри је пећи нач ке општи не, 
који су прет ход них десет дана 
били на наград ном лето ва њу 
у Хер цег Новом, вра ти ли су 
се кући, а у Пећин ци ма их је 
доче као заме ник пред сед ни
ка Општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић, који је том при ли ком 
рекао да је нај ва жни је да су 
се деца без бед но вра ти ла 
и да су се добро про ве ла на 
заслу же ном одмо ру, који су 
осво ји ли по два кри те ри ју ма 
– резул та ти ма постиг ну тим у 

уче њу и резул та ти ма постиг
ну тим у школ ском спо р ту.

– Бес плат но лето ва ње 
за нај у спе шни је уче ни ке са 
тери то ри је наше општи не је 
при ли ка за оне нај вред ни је да 
се одмо ре, виде нешто ново, 
дру же са сво јим вршња ци
ма и да схва те зна чај тру да и 
рада који су уло жи ли у сво је 
зна ње или спорт ске вешти не, 
а пећи нач ка локал на само
у пра ва је ту да их награ ди и 
под стак не на даље ула га ње у 
себе и пости за ње што бољих 
резул та та у даљем шко ло ва
њу – рекао је Вој кић.

Долазак кући са заслуженог одмора

ДОМ ЗДРА ВЉА ПЕЋИН ЦИ

Нов ултра звуч ни апа рат
У слу жбу ренд ген дијаг но

сти ке пећи нач ког Дома 
здра вља „Др Дра ган 

Фун дук“ ових дана при сти гао 
је нов ултра звуч ни апа рат, 
који ће омо гу ћи ти дале ко ква
ли тет ни ју сли ку сним ка. Како 
нам је рекла дирек то ри ца ове 
уста но ве Дубрав ка Цвет ко
вић Мићић, ста ри ултра звуч ни 
апа рат је био испра ван, али 
није давао задо во ља ва ју ћу 
сли ку због ста ро сти и сва ко
днев не упо тре бе.

– На ултра звуч ним апа ра ти
ма сон де се вре ме ном истр о
ше и потреб но их је мења ти. 
Међу тим, тај апа рат је доста 
стар и нисмо могли про на ћи 
нове сон де, а репа ри ра не не 
дају жеље ни резул тат, те смо 
се одлу чи ли да купи мо нови 
са три сон де. Нов ултра звуч
ни апа рат омо гу ћа ва док тор ки 
дале ко боље и ква ли тет ни
је очи та ва ње, што је сва ка ко 
пред ност за паци јен те. Ста
ри ултра звуч ни апа рат пре
ба ци ли смо на педи ја три ју за 
ултра звук куко ва беба, јер је 
сон да којом се ради ултра
звуч ни пре глед куко ва беба у 
одлич ном ста њу. На тај начин 
смо омо гу ћи ли педи ја три ма 
да на лицу места оба ве пре
глед куко ва, а и рас те ре ти ли 
смо ултра звуч ни каби нет, где 
су педи ја три до сада, зајед
но са гине ко ло зи ма и интер
ни сти ма врши ли пре гле де – 
рекла је Цвет ко вић Мићић.

Поред новог ултра звуч ног 
апа ра та, у пећи нач ком Дому 
здра вља ура ђе на је и диги
та ли за ци ја РТГ апа ра та, коју 
су у овој здрав стве ној уста но
ви пла ни ра ли годи на ма, а по 
речи ма дирек то ри це Цвет ко

вић Мићић конач но је и реа ли
зо ва на захва љу ју ћи финан си
ра њу Општи не Пећин ци.

– Мно го нам зна чи то што 
нам је Општи на иза шла у 
сусрет и помо гла да оса вре
ме ни мо дијаг но сти ку ради
о ло ги је. Сним ци су сада 
дале ко бољег ква ли те та, а 
паци јен ти ма је дале ко лак ше, 
јер не мора ју да носе сним ке 
са собом, већ само ЦД. Тако
ђе, док тор је сада у при ли ци 
да дора ди сни мак у рачу на ру, 
без понов ног сни ма ња паци
јен та, да напра ви бољи кон
траст, осве тли или да издво ји 
један део сним ка који жели 
боље да погле да. Нама као 
здрав стве ној уста но ви тако
ђе пуно зна чи, а и оства ру је
мо зна чај ну уште ду, пре све га 
у мате ри ја лу, јер нема раз

ви ја ња фил мо ва и уни шта
ва ња раз ви ја ча за фил мо ве 
који спа да у опа сан отпад и 
изу зет но је ску па сама услу
га уни шта ва ња – изја ви ла је 
дирек то ри ца Дубрав ка Цвет
ко вић Мићић.

Поред оса вре ме њи ва ња 
слу жбе ренд ген дијаг но сти
ке пећи нач ки Дом здра вља 
добио је одо бре ње за услу гу 
аку пунк ту ре, која је при зна та 
гра на алтер на тив не меди ци
не. По речи ма дирек то ри це, 
ова услу га уско ро тре ба да 
поч не са радом и напла ћу је 
се, иако су, дода је, вео ма кон
ку рент ни са ценом.

Још јед на од погод но сти која 
оче ку је паци јен те пећи нач ког 
Дома здра вља је умре жа ва ње 
ове уста но ве са секун дар ним 
уста но ва ма, које спро во ди 

Мини стар ство здра вља.
– Из Мини стар ства су нас 

оба ве сти ли да је наша уста но
ва пред ви ђе на за умре жа ва ња 
и да мора мо да се тех нич ки 
опре ми мо и испу ни мо усло ве 
за то. До кра ја ове годи не тре
ба ло би да се то и спро ве де, 
што ће бити огром на пред ност 
за наше паци јен те, јер неће 
мора ти да носе изве шта је на 
кон трол не пре гле де са собом 
у бол ни це, него ће њихов 
лекар ући у нашу базу пода та
ка и одмах виде ти дијаг но сти
ку која је одре ђе на паци јен ту, 
а и наши док то ри ће моћи да 
уђу у њихо ву базу пода та ка 
да погле да ју и пра те паци јен
та, или да се кон сул ту ју са 
неким од коле га, уко ли ко је то 
потреб но – иста кла је Цвет ко
вић Мићић.

Ква ли тет ни ји УЗ сним ци
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БАЗЕ НИ

Школа пли ва ња

На пећи нач ким базе ни ма 2. јула 
се оку пи ло шезде сет мали ша
на жељ них да нау че да пли ва ју, 

али и оних који су спрем ни да уса вр ше 
раз не тех ни ке током бес плат не шко ле 
пли ва ња, коју и ову годи ну орга ни зу ју 
Базе ни Пећин ци у сарад њи са Спорт
ским саве зом „Раз вој спор то ва” под 
покро ви тељ ством пећи нач ке локал не 
само у пра ве.

Првом тре нин гу је при су ство вао и 
пред сед ник Спорт ског саве за Сини ша 
Ђокић, који нам је рекао да је шезде
се то ро мали ша на на првом тре нин гу 
вео ма задо во ља ва ју ћи број, као и да 
се на осно ву иску ства од рани јих годи
на, како одми че купа ли шна сезо на, 
све већи број деце поја вљу је на тре
нин зи ма, те да оче ку ју и ове годи не 
да шко лу пли ва ња завр ши пре ко сто 
деце.

– За основ це и сред њо школ це који 
су школ ску годи ну завр ши ли са одлич
ним успе хом и ове годи не улаз на 

пећи нач ке базе не је бес пла тан током 
целе купа ли шне сезо не. Потреб но је 
само да поне су копи ју све до чан ства 
као доказ одлич ног успе ха у шко ли – 
рекао је Ђокић.

Први тре нинг про те као је у упо зна
ва њу са инструк то ри ма, савла да ва
њу стра ха од воде уко ли ко посто ји и 
селек ци је пли ва ча, а како нам је рекао 
Иван Сто ја ко вић, инструк тор пли ва
ња и настав ник физич ког вас пи та ња, 
деца ће, као и до сада, бити поде ље
на у две гру пе – непли ва чи и пли ва чи 
без кон ди ци је и тех ни ке.

Тре нин зи у окви ру бес плат не шко
ле пли ва ња одр жа ва ће се током целе 
лет ње сезо не сва ког утор ка, четврт ка 
и субо те од 19.00 до 20.00 часо ва, а са 
децом ће ради ти три инструк то ра Дра
га на Наић, Бори слав Крстић и Иван 
Сто ја ко вић. Заин те ре со ва ни непли ва
чи и пли ва чи могу се у шко лу упи са ти 
у било ком тре нут ку дола ском на један 
од тре нин га.

Први тре нинг

Пола зни ци Сту ди ја за музич ку еду ка ци ју и 
обра зо ва ње из Пећи на ца пола га ли су 20. јуна 
у Музич кој шко ли „Петар Кран че вић“ у Срем
ској Митро ви ци, као ван ред ни уче ни ци ове 
шко ле, раз ред не испи те из сол фе ђа, кла ви ра 
и хар мо ни ке. Како нам је рекла Бран ка Савић 
музич ки педа гог, зна ње ових малих умет ни ка 
из сол фе ђа, тео ри је и инстру мен тал ног изво
ђе ња испит ног про гра ма, испит не коми си је 
оце ни ле су нај ве ћом оце ном.

У јун ском року испи ти ма су при сту пи ли и са 
одлич ним успе хом поло жи ли: Мила Цвет ко вић 
– сол фе ђо и кла вир, Бран ко Плав шић – сол
фе ђо и кла вир, Милош Стан ко вић – сол фе ђо 
и хар мо ни ка, Павле Мари чић – сол фе ђо, Мар
ко Срдић – сол фе ђо, Душан Плав шић – сол
фе ђо и Дуња Срдић – сол фе ђо и кла вир.

Пола зни ци Сту ди ја

„ИЗВОР ДОЊИ ТОВАР НИК“

Успешна тур не ја
по Бугар ској

Чла но ви Фол клор ног дру штва 
„Извор Доњи Товар ник“ 30. јуна су 
се вра ти ли са тур не је у Бугар ској, 
током које су има ли три насту па. 
Како нам је рекла коре о граф „Изво
ра“ Дани је ла Бар нак, ово го ди шњи 
Фести вал у Чер но мо ре цу био је на 
дале ко вишем нивоу него про те клих 
годи на, од орга ни за ци је фести ва ла 
до самих уче сни ка, фол клор них гру
па из Мађар ске, Пољ ске, Маке до ни
је, Срби је и Бугар ске, а насту пи су 
били орга ни зо ва ни на отво ре ном 
тргу у Чер но мо ре цу.

Изво ђач ки ансамбл „Изво ра“ на 
Међу на род ном фести ва лу фол кло
ра деч јих и омла дин ских гру па 
пред ста вио се публи ци сво јим 
репер то а ром – игра ма из Лесков ца, 
игра ма из Врањ ског поља, Вла шким 
игра ма и кола жом ига ра из Срби је, 
а током борав ка на тур не ји у Чер но
мо ре цу, мла ди Товар ни ча ни били су 
у при ли ци и да се упо зна ју са кул
тур ноисто риј ским богат ством овог 
кра ја, те су тако оби шли ста ри град 
Созо пол и дво рац Рава ди нов.

Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“

СТУ ДИО ЗА МУЗИЧ КУ ЕДУ КА ЦИ ЈУ

Положили
испи те
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НИКОЛА БАРАЋ ИЗ ЛАЋАРКА ГРЕШКОМ ПРОГЛАШЕН МРТВИМ

Гре шка биро кра ти је
„сахра ни ла“ погре шног чове ка
Адми ни стра тив не и биро крат

ске гре шке могу бити честе, а 
посеб но су осе тљи ве оне који ма 

се жив човек про гла си мртвим. У Цен
тру за Соци јал ни рад „Сава“ недав но 
је начи њен сли чан про пуст. Наи ме, 
реч је о оцу и сину Душа ну и Нико ли 
Бара ћу из Лаћар ка, који су има ли пра
во на помоћ и негу дру гог лица. Нико
ла се као млад раз бо лео, а сво ју бор бу 
про тив дија бе те са води и дан данас. 
Његов отац Душан Бараћ је недав но 
пре ми нуо упра во од шећер не боле сти. 
Након губит ка оца, Нико ла је дожи
вео још један шок.  Наи ме, сти гло је 
реше ње из Цен тра за соци јал ни рад у 
којем уме сто име на пре ми ну лог Душа
на Бара ћа, сто ји име Нико ла Бараћ. 
Поро ди ца Бараћ је била зачу ђе на. У 
том реше њу је назна че но и да се уки да 
пра во на помоћ и негу дру гог лица, што 
се у овом слу ча ју одно си ло на Нико лу. 
Пово дом овог дога ђа ја кон так ти ра ли 
смо са дирек то ром Цен тра за Соци јал
ни рад „Сава“ Бра ни сла вом Вук ми ром, 

који је за наш лист навео да је гре шка 
која се дого ди ла нена мер на и тех нич ке 
при ро де.

– Поро ди ца Бараћ јесте доби
ла реше ње са име ном сина Нико ла 
Бараћ, уме сто пре ми ну лог Душа на 
Бара ћа. Реч је у ства ри о тех нич кој гре
шци, која се јави ла у нашем про гра му. 

Јед но став но, такве ства ри се деша ва ју 
и нама је жао због овог слу ча ја. Наш 
прав ник саста вља ново реше ње, које 
ће бити са име ном пре ми ну лог Душа на 
и биће доста вље но у нај кра ћем року. 
Нагла сио бих да Нико ли неће бити уки
ну то пра во на помоћ и негу туђег лица, 
рекао је Вук мир.   З. Попо вић

Цен тар за соци јал ни рад „Сава“

Бра ни слав Вук мир

Реч је у ства ри о тех нич кој гре шци, која се јави
ла у нашем про гра му. Јед но став но, такве ства ри 
се деша ва ју и нама је жао због овог слу ча ја. Наш 
прав ник саста вља ново реше ње, које ће бити са 
име ном пре ми ну лог Душа на и биће доста вље но 
у нај кра ћем року. Нагла сио бих да Нико ли неће 
бити уки ну то пра во на помоћ и негу туђег лица, 
рекао је Вук мир

МУЗИЧ КИ КАРА ВАН РТС У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Нај леп ше народ не песме
Током лета, Срби јом ће путо ва ти забав но  музич ки 

кара ван РТСа, који сти же и у Срем ску Митро ви цу. На 
Тргу Ћире Миле ки ћа, у четвр так 11. јула од 21 час, 
гра ђа ни Срем ске Митро ви це и Сре ма, ужи ва ће у 
несва ки да шњем кон цер ту, који се реа ли зу је у сарад
њи са Гра дом Срем ска Митро ви ца.

На кон цер ту ће, уз прат њу Народ ног орке стра 
РТСа под упра вом Вла де Пано ви ћа, насту пи ти  Дра
ган Којић Кеба, Љуба Али чић, Гор да на Лаза ре вић, 
Милан Пру нић, Јеле на Гер бец и Бане Моји ће вић. 
Води те љи про гра ма су Боја на Мар ко вић и Срђан Ива
но вић.  
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ЂОРЂЕ РАДИ НО ВИЋ: БРИ ГА О СОЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НОМ СТА НОВ НИ ШТВУ
НА ПРВОМ МЕСТУ

Кров над гла вом
за 30 ром ских поро ди ца

За све га неко ли ко дана ром ске поро
ди це из ста ро па зо вач ке општи не 
усе ли ће се у нове ста но ве изгра ђе

не у Фру шко гор ској ули ци, чију град њу су 
финан си ра ли Европ ска уни ја и Општи на 
Ста ра Пазо ва у окви ру про јек та „Успо
ста вља ње одр жи вих реше ња за ста но ва
ње Рома и уна пре ђе ње инфра струк ту ре 
у ром ским насе љи ма у општи ни Ста ра 
Пазо ва“. 

Весна Јова но вић (37) из Сур ду ка је 
само хра на мај ка, има две ћер ке од којих 
је јед на завр ши ла сред њу шко лу, а мла
ђа се бори са опа ком боле шћу. Живот 
под све ћом до ско ро је био њена сва ко
дне ви ца, а нови дом од 55 ква драт них 
мета ра зна чи ће за ову тро чла ну поро
ди цу, којој ће се при дру жи ти и Весни ни 
неза по сле ни роди те љи.

У окви ру про јек та „Успо ста вља ње одр
жи вих реше ња за ста но ва ње Рома и 

уна пре ђе ње инфра струк ту ре у ром ским 
насе љи ма у општи ни Ста ра Пазо ва“ који 
финан си ра ју Деле га ци ја Европ ске уни је 
у Срби ји и Општи на Ста ра Пазо ва, изгра
ђе но је 20 стам бе них једи ни ца повр ши не 
55 ква драт них мета ра и 10 ста но ва повр
ши не 33 ква драт на метра.

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
иста као је, при ли ком оби ла ска радо ва, 
да је локал ној само у пра ви која у свом 
нази ву има епи тет   општи на соли дар
но сти, бри га о соци јал но угро же ним 
кате го ри ја ма међу при о ри тет ним циље
ви ма. Пре све га, бри га о Роми ма који 
често због недо стат ка основ них усло ва 
за живо та, попут кро ва над гла вом, оду
ста ју од шко ло ва ња, а нама је циљ да се 
што више ром ске деце укљу чи и обра
зов ни систем. Сигур ност какву ће сте ћи у 
изгра ђе ним ста но ви ма, заси гур но ће ути
ца ти на бољи и ква ли тет ни ји живот ове 

попу ла ци је у нашој општи ни, закљу чио је 
Ради но вић.

Вред ност про јек та пре ла зи мили он 
евра, а у току су завр шни уну тра шњи 
радо ви у стам бе ном објек ту у Фру шко
гор ској ули ци у Ста рој Пазо ви. Стам бе не 
једи ни це су наме ње не соци јал но угро же
ном ром ском ста нов ни штву из локал не 
зајед ни це еви ден ти ра ном на тери то ри
ји ове општи не. Ту се, пре све га мисли 
на соци јал но угро же не ром ске поро ди
це које има ју до пет чла но ва и које због 
физич ких или мен тал них боле сти, хро
нич не боле сти или инва ли ди те та чла на 
дома ћин ства, неза по сле но сти и дру гих 
раз ло га, не могу да обез бе де усло ве за 
живот, затим ром ске соци јал но угро же
не јед но ро ди тељ ске поро ди це и ром ска 
соци јал но угро же на ста ра лица, сам це 
и паро ве спо соб не да живе само стал но.

С. С.

Весна Јова но вић са ћер ка ма испред буду ћих ста но ваЂор ђе Ради но вић

Ста но ви за Роме
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БАНОВ ЦИ ДУНАВ

Видов дан ски 
шахов ски тур нир 

22. Видов дан ски тур нир у шаху одр жан је 
у Вили Обрад у насе љу Банов ци Дунав од 
27. јуна до 4. јула. Око 60 шахи ста из реги
о на и све та так ми чи ло се у А и Б тур ни ру, а 
побед ни ци ма су уру че не при год не нов ча не 
награ де. Тра ди ци о нал ни Видов дан ски тур
нир, у насе љу Банов ци Дунав про те клих 
осам дана био је сте ци ште врсних шахи ста. 
Међу њима су и три веле мај сто ра, интер на
ци о нал ни и ФИДЕ мај сто ри, како из реги о
на тако и из чита вог све та. Видов дан ски 
тур нир одр жао се по 22 пут, а шеста годи на 
као међу на род ни тур нир који спа да међу 
нај ја че у Вој во ди ни. Тем пом игре од 90 
мину та плус 30 секун ди по оди гра ном поте
зу, коло пре кра ја иран ски веле мај стор 
Шахин Лор па ри зан ге нех реми јем је обез бе
дио прво место. Иза њега, на дру гом и тре
ћем месту, нашли су се Јован Радло вач ки и 
Тур чин Баглан Есат. У Б гру пи прва три 
места зау зе ли су шахи сти из Тур ске. И. П.

ДАН БОР ЦА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Вен ци на спо ме ни ке
Пола га њем вена ца на спо ме ник палим 

бор ци ма у цен тру Ста ре Пазо ве и у пар ку 
на спо ме ник народ ном херо ју Јан ку Чме ли
ку, Општин ски одбор СПСа и Омла ди на 
СПСа обе ле жи ли су Дан бор ца. На дана
шњи дан би се у СФРЈ сла вио Дан бор ца. 
Нази ван и „пра зник устан ка наро да Југо
сла ви је“, обе ле жа вао је годи шњи цу сед ни
це Полит би роа Цен трал ног коми те та Кому
ни стич ке пар ти је Југо сла ви је, одр жа не 4. 
јула 1941. годи не у Бео гра ду, на којој је 
доне се на одлу ка о поди за њу ору жа ног 
устан ка. Про гла шен је за држав ни пра зник 
1956. годи не и у Срби ји је уки нут 2001. 
годи не и пола ко одла зи у забо рав. Сва ке 
годи не се Дан бор ца незва нич но про сла
вља у орга ни за ци ји СУБ НОРа у Ста рој 
Пазо ви је обе ле жен у орга ни за ци ји Општин
ског одбо ра СПСа и Омла ди не Општин
ског одбо ра СПСа. Након што су поло же ни 
вен ци на спо ме ник у цен тру места, мину
том ћута ња је ода та почаст палим бор ци
ма, међу који ма су како се чуло, леген де 
отпо ра фаши зму, народ ни херо ји, мла да 
Беле ги шан ка Вера Мишче вић и Јан ко Чме
лик, чији се спо ме ник нала зи у ста ро па зо
вач ком пар ку, поред основ не шко ле која 
носи њего во име. Из ста ро па зо вач ке 
општи не у дру гом Свет ском рату је уче
ство ва ло 553 бор ца. 

 З. К.

ОШ „СИМЕ ОН АРА НИЦ КИ“ 
Поста вље ни
УВ инди ка то ри

Основ на шко ла „Симе он Ара ниц ки“ у 
Ста рој Пазо ви јед на је од осам основ них 
шко ла у Вој во ди ни у којој су поста вље ни 
УВ инди ка то ри, спе ци јал ни мера чи за тре
нут но очи та ва ње инте зи те та сун че вог зра
че ња. Помо ћу ових инди ка то ра уче ни ци 
могу да сазна ју на који начин би тре ба ло да 
се зашти те од нега тив ног ути ца ја сун ца и 
како да сачу ва ју сво је здра вље. С. С.
 
НАЈ БО ЉИ ЂАЦИ НА КРФУ

Сто па ма пре да ка
Као и прет ход них годи на, нај бо љи уче

ни ци ста ро па зо вач ких основ них шко ла 
про ве шће део лет њег рас пу ста на грч ком 
остр ву Крф и ту се упо зна ти са начи ном 
живо та наших пре да ка који су у Првом 
свет ском рату дали сво је живо те зарад 
сло бо де. Про је кат „Сто па ма наших пре да
ка“ у окви ру којег се орга ни зу је путо ва ње, 
резул тат је више го ди шње сарад ње Општи
не Ста ра Пазо ва и Патри јар ши је Срп ске 
пра во слав не цркве, а реа ли зу је га зва нич
но гла си ло Срп ске пра во слав не цркве за 
децу „Све то сав ско звон це“. Од 15. до 30. 
авгу ста девет ста ро па зо вач ких ђака, као и 
одре ђе ни број чла но ва хора „Све то сав ско 
звон це“ и драм ске сек ци је, бора ви ће у кам
пу зајед но са 40ак вршња ка из наше 
земље, Репу бли ке Срп ске и Црне Горе. 
Ходе ћи сто па ма наших пре да ка, деца се 
упо зна ју са слав ном исто ри јом наше 
земље, а током борав ка пред ви ђе но је и 
поста вља ње нових спо мен обе леж ја и 
обна вља ње исто риј ских зна ме ни то сти. 

И. П.

ПОРЕ СКА УПРА ВА 
Над ле жна и за Инђи ју

Поре ска упра ва Срби је од овог месе ца 
бро ји 37 уме сто доса да шњих 78 орга ни за
ци о них дело ва, при чему је ова орга ни за ци
о на тран сфор ма ци ја извр ше на без ијед ног 
отпу ште ног рад ни ка, саоп ште но је из тог 
држав ног орга на. Фили ја ла у Ста рој Пазо ви 
оста је, а њој се при до да је фили ја ла у 
Инђи ји. Када је Срем у пита њу, фили ја ла у 
Срем ској Митро ви ци опслу жи ва ће поре ске 
обве зни ке у општи на ма Рума, Ириг, Шид и 
Пећин ци. М. Л.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Усво је н завршни 
рачун буџета

41. Сед ни ца СО Ста ра Пазо ва на чијем 
днев ном реду је било 27 тача ка одр жа на је 
5. јула у вели кој сали Беле згра де у Ста рој 
Пазо ви. Већи ном гла со ва локал них одбор
ни ка СО Ста ра Пазо ва усво је не су све тач
ке днев ног реда међу који ма и одлу ка о 
завр шном буџе ту за 2018. годи ну, затим 
изме не кадров ског пла на орга на општи не 
за теку ћу годи ну и изве штај Општин ског 
пра во бра ни ла штва за прет ход ну годи ну. 

Поред тога, усво је ни су реба лан си финан
сиј ских пла но ва шест јав них пред у зе ћа, 
међу који ма су ста ро па зо вач ки Цен тар за 
соци јал ни рад, Цен тар за кул ту ру, Народ на 
библи о те ка, Тури стич ка орга ни за ци ја и оба 
врти ћа. Нај ве ћи број тача ка днев ног реда 
одно сио се на усво је не реба лан се свих 
месних зајед ни ца, што је иза зва ло пажњу 
одбор ни ка из опо зи ци о них стра на ка који су 
се освр ну ли на начин тро ше ња нов ца у 
каса ма месних зајед ни ца. У наред ном 
пери о ду биће спро ве ден јав ни кон курс за 
избор дирек то ра ста ро па зо вач ког ЈКП 
„Топла на“, а одбор ни ци су дали сагла сност 
и на изме не и допу не одлу ке о утвр ђи ва њу 
нази ва ули ца у ско ро свим насе ље ним 
мести ма општи не, као и на инфор ма ци је о 
про лећ ној сетви. С. С.

ФОЛ КЛО Р

„Видов дан ски 
сусре ти“ деце

17. Међу на род ни деч ји фести вал фол
кло ра „Видов дан ски сусре ти“ одр жан је 
кра јем јуна у Позо ри шној сали у Ста рој 
Пазо ви у орга ни за ци ји ста ро па зо вач ког 
КУДа „Бран ко Ради че вић“ под покро ви
тељ ством општи не Ста ра Пазо ва. Да музи
ка и игра нема ју гра ни це, потвр ђу ју деца 
која негу ју фол клор но ства ра ла штво што 
се виде ло на Међу на род ном деч јем фести

ва лу фол кло ра „Видов дан ски сусре ти“ који 
се по 17. пут одр жао у Ста рој Пазо ви. Ово
го ди шња мани фе ста ци ја оку пи ла је око 400 
мали ша на, чла но ва кул тур но – умет нич ких 
дру шта ва из чети ри ансам бла из ста ро па
зо вач ке општи не, затим из Вршца, Лаза
рев ца, Ечке и Мошо ри на, као и децу из 
Репу бли ке Срп ске. Орга ни за то ри исти чу да 
кон ти ну и тет у одр жа ва њу овог фести ва ла 
довољ но гово ри о зна ча ју истог. Под се ћа ју 
и на то да су у послед ње две годи не нај
мла ђи чла но ви ста ро па зо вач ког КУДа 
„Бран ко Ради че вић“ оства ри ли запа же не 
успе хе на так ми чар ским фести ва ли ма. 
Након при је ма све  пред став ни ке дру шта ва 
у згра ди Општи не, одр жан је дефи ле у цен
тру насе ља након чега је при ка за но богат
ство фол клор не тра ди ци је Срби је и око ли
не. „Видов дан ски сусре ти“ су мани фе ста
ци ја од општег зна ча ја за општи ну која 
пру жа несе бич ну подр шку у раду овог дру
штва. Током ско ро две деце ни је посто ја ња 
овог фести ва ла, при ли ку да пред ста ве сво
ју тра ди ци ју, поред срп ских кул тур но – 
умет нич ких дру шта ва, има ли су Маке дон
ци, Поља ци, Аустри јан ци, Мађа ри, Укра јин
ци, Буга ри, Руму ни, Руси и Црно гор ци.

С. С.

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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БОЈ НА КОСО ВУ: ИЗМЕ ЂУ МИТА И ЈАВЕ (2)

Видов дан ски план

На стра ни срп ског кне за Лаза ра 
као и увек, први до њега био је 
његов зет госпо дин Вук Бран ко

вић, госпо дар Косо ва, чија је тери то
ри ја била директ но угро же на дола ском 
Мура то ве вој ске и на чијем је тере ну 
одлу че но да се бит ка оди гра. Лазар и 
његов зет Вук оду век су били у добрим 
одно си ма, сва ка ко поро дич ним, а наро
чи то ује ди ње ни у иде ји да са Тур ци ма 
нема пре го во ра, већ само рата. Међу 
чуве ни јом и виђе ни јом вла сте лом, на 
бој но поље на Видов дан изја хао је и 
вој во да Влат ко Вуко вић, први вој ско
во ђа босан ског кра ља Тврт ка Првог 
Котро ма ни ћа, пред ста вив ши Босну у 
бици која је ушла у вечи ту леген ду.

Лазар је почео да опре ма вој ску и 
исцрп но и темељ но је при пре ма за 
пред сто је ћи вели ки сукоб. У Срби ји 
је у годи на ма пред бит ку, упра во он 
финан си рао екс пе ри мен те са ватре
ним оруж јем, па модер ни ји исто риј ски 
изво ри гово ре о томе да је срп ска вој
ска на Косо во иза шла и са неко ли ко 
топо ва. Такво оруж је је било непре ци
зно и нее фи ка сно у то вре ме, ника ква 
прет ња живој сили; кори шће но је нај
пре како би буком збу ни ло и запла
ши ло про тив ни ке, или бар живо ти ње 
у бој ном порет ку, наро чи то ками ле. 
И док су осва ја чи пове ли, као елит ни 
вој ни род, лаке коња ни ке, међу који ма 
су нај у бо ји ти били одре ди Јани ча ра, 
срп ска вој ска је рас по ла га ла у првом 
пла ну оклоп ном коњи цом која је била 
вео ма добро опре мље на, ништа мање 
од нај о пре мље ни јих запад них коњи ца 
тада шњи це.

Мудри сул тан је био све стан да 
мусли ман ске сна ге нема ју пот пу но 
аде ква тан дефан зив ни одго вор на деј

ство хри шћан ске коњи це. Оче ки вао 
је побе ду уз вели ке жртве с обе стра
не, али није ни слу тио шта га чека на 
Видов дан.

По узо ру на Алек сан дра
Гене ра ли и вој ско во ђе срп ске вој ске, 

били су обра зо ва ни људи који су се 
слу жи ли латин ским, грч ким, поне ки и 
тур ским јези ком. Рекон струк ци ја било 
које вели ке исто риј ске бит ке, антич ке 
или неке касни је била је могу ћа, јер су 
срп ски вој ни стра те зи позна ва ли добро 
исто ри ју, фило зо фи ју и вој ну так ти ку. 
Цар Душан је, уз сво је вој ско во ђе, био 
зади вљен под ви зи ма и так ти ка ма 
Алек сан дра Вели ког, што и није чуд но, 
јер је срп ски цар обра зо ва ње и вој ну 
вешти ну сте као у Цари гра ду.

Веро ват но по узо ру на побе ду Грка 
код Гау га ме ле, које је на десном кри лу 
водио Алек сан дар и извео до тада 
неви ђе ни мане вар, када су мало број ни 
маке дон ски коња ни ци цара Дари ја Тре
ћег нате ра ли у бег – пред Косов ску бит
ку одлу че но је да тур ски сул тан Мурат 
буде уби јен. Глав ни адут срп ске вој ске, 
оклоп на тешка коњи ца оба ви ла је више 
него успе шан зада так на Косо ву. 

Срби су до тада на бој ном пољу већ 
„мати ра ли“ јед ног цара. Важно је напо
ме ну ти да је Срби ја до смр ти цара 
Душа на била нај ве ћа вој на сила на 
Бал ка ну, од бит ке на Вел бу жду 1330. 
годи не. Код дана шњег Ћустен ди ла, 
краљ Сте фан Дечан ски и принц Душан, 
који је пред во дио оклоп ну коњи цу, 
нане ли су тежак пораз Буга ри ма, уби ли 
њихо вог цара и осу је ти ли зајед нич ки 
поход Бугар ске и Визан ти је на Срби ју 
са циљем да је међу соб но поде ле и 

про ши ре сво ја цар ства. 
Ништа чуд но, јер Срби ја је у годи на

ма пре те бит ке изра сла у нај ве ћу прет
њу и кон ку рен та Визан ти ји, а након ње 
и оправ да ла епи тет нај ве ће вој не силе 
на Бал ка ну, од које је стре пе ла  дека
дент на Визан ти ја која се задо во љи ла 
дру го ра зред ном уло гом и епи те том 
сла би јег ауто ри те та у окру же њу.

Било како било, Мурат је кре нуо ка 
Помо ра вљу и пре срет нут је на Косо ву. 
Како су Срби, на изве стан начин, рани
је подр жа ва ли крста шке похо де, тако 
су и све сно фор ми ра ли сли ку Косо ва 
као попри шта све тог, вер ског суко ба 
који ће одјек ну ти небом и земљом за 

Пише: Алек сан дар Ћосић

Срби су фор ми ра ли сли ку 
Косо ва као попри шта

све тог, вер ског суко ба који 
ће одјек ну ти небом и 

земљом за сва вре ме на
и Срби ма обез бе ди ти 

небе ско цар ство, веч но
у сла ви. У изве сном
кон тек сту, Косо во су

1389. годи не, на Видов дан, 
оба сја ли окло пи

Хри сто вих вој ни ка (miles 
Chri sti), духов них рат ни ка 

посве ће них стра да њу у 
име и у сла ву крста

Цар Душан Све ти Вид

Опре ма срп ског вите за
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сва вре ме на и Срби ма обез бе ди ти 
небе ско цар ство, веч но у сла ви. У изве
сном кон тек сту, Косо во су 1389. годи не, 
на Видов дан, оба сја ли окло пи Хри сто
вих вој ни ка (miles Chri sti), духов них 
рат ни ка посве ће них стра да њу у име и у 
сла ву крста.

У следећем броју:
Мултидимензионална митоманија

Косов ска бит ка оста ла је упам ће на 
и као вели ки вер ски сукоб. Суко би ла 
су се два све та, два бога, мла ђа 
рели ги ја Ази је пре ти ла је ста ри јој 
европ ској, а напо слет ку, очи у очи 
ста ја ле су јед на насу прот дру ге две 
вој ске које су при ме њи ва ле пот пу но 
раз ли чи те так ти ке и сти ло ве рато ва
ња. Мусли ма ни ма је то пред ста вља
ло све ти рат – џихад, док је Срби ма, 
ништа мање, пред ста вља ло рат ни 
сукоб за одбра ну Евро пе и хри шћан
ства и то је моме нат када Срби 
поста ју вој ска Хри ста суко бље на с 
„мла дим месе цом“. 

Ипак, осим срп ске вла сте ле, нити 
јед на озбиљ ни ја хри шћан ска војска 
није ста ла уз Србе про тив Тура ка на 
Косо ву. Веро ват но, у том тре нут ку ни 
јед на европ ска вла сте ла осим срп ске 
није узе ла за сход но да се супрот ста
ви Тур ци ма, неан га жо ва на вој но, јер 
није била под непо сред ном прет њом. 

С дру ге стра не, монар хи ја ма попут 
Угар ске, одго ва ра ло је да Срби ја 
буде осла бље на како би лак ше поде
ли ла њене тери то ри је са Осман ли ја
ма док не дође на ред и њихов међу
соб ни сукоб. С тога, логич но је да су 
се срп ски хри шћан ски „саве зни ци“ 
запра во нај че шће пока зи ва ли као 
непри ја те љи Срба.

Хри сто ви
рат ни ци

ЈКП ПУТЕ ВИ
ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ
ПЕЋИН ЦИ
Број: 537/2019
Дана: 14.06.2019
Тел: 022/400735
Сло бо да на Баји ћа бр. 5
ПЕЋИН ЦИ

На осно ву Одлу ке о заку пу послов ног про сто ра („Сл. лист општи на Сре
ма“ 21/14 и 22/18) и одлу ке Над зор ног одбо ра доне те на VIII (осмој) сед
ни ци одр жа ној дана 12.06.2019. годи не, Јав но кому нал но пред у зе ће 
“Путе ви општи не Пећин ци” Пећин ци, рас пи у је: 

ОГЛАС
ЗА ДАВА ЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВ НЕ

ПРО СТО РИ ЈЕ У КАР ЛОВ ЧИ ЋУ
Послов ни про стор са сани тар

ним чво ром нала зи се у Кар лов чи
ћу у ули ци Паћа но вач ка бр. 4, укуп
не повр ши не 25,00 m2.

Почет на цена изно си 240,00 
дина ра/m2  месеч но.

Послов ни про стор доде љу је се у 
закуп на 3 (три) годи не од дана пот
пи си ва ња Уго во ра о заку пу.

Наме на про сто ри је је оба вља ње 
трго вин ске делат но сти (про да ја 
пекар ских про из во да) . Пра во уче
шћа на оглас има ју сва лица која:

1. Упла те гарант ни износ од 
18.000,00 дина ра на рачун број 
840113680442, са пози вом на 
број 96227, по моде лу 97, у 
корист рачу на Депо зит за лици
та ци ју,

2. Доказ да је под но си лац при ја ве 
изми рио рани је пре у зе те оба ве
зе по осно ву Уго во ра о заку пу 
послов ног про сто ра пре ма 
општи ни Пећин ци,

3. При хва та ју усло ве из кон кур са.
При ја ва мора да садр жи:
•	 ЗА ПРАВ НА ЛИЦА: назив и 

седи ште, подат ке о упи су у 
реги стар над ле жног орга на 
(број, датум и назив орга на) и 
ПИБ, као и пуно моћ је за лице 
које засту па под но си о ца при ја
ве

•	 ЗА ФИЗИЧ КА ЛИЦА: име и пре
зи ме, адре са и матич ни број 
број лич не кар те, ако је то лице 
при ват ни пред у зет ник и подат ке 
о упи су у реги стар над ле жног 
орга на (број, датум и назив 
орга на) и ПИБ

•	 Изја ву о при хва та њу усло ва из 
Огла са

•	 Копи ја дока за о упла ти депо зи
та

•	 Наве сти број рачу на на који ће 
се извр ши ти повра ћај депо зи та

Рок за доста вља ње При ја ве (са 
доку мен та ци јом) је 15.07.2019. 
годи не до 12 часо ва, без обзи ра на 
начин доста ве.

При ја ве са при па да ју ћом доку
мен та ци јом доста вља ју се поштом 
или непо сред но на адре су: ЈКП 
„Путе ви општи не Пећин ци“ Пећин
ци, ул. Сло бо да на Баји ћа бр.5., 
Пећин ци, уз назна ку нази ва кон кур
са.

Непот пу не и небла го вре ме не 
при ја ве неће се раз ма тра ти.

По завр ше ном јав ном над ме та њу 
гарант ни износ вра ћа се уче сни ци
ма над ме та ња, сем нај по вољ ни јем 
пону ђа чу, коме се за виси ну упла
ће ног гарант ног изно са ума њу је 
износ закуп ни не. Лице које доби је 
про сто ри ју у закуп, а у поступ ку 
доде ле оду ста не од истог, нама 
пра во на повра ћај гарант ног изно
са.

Послов ни про стор доде љу је се 
оном лицу које у цело сти при хва та 
усло ве из кон кур са и на лици та ци ји 
пону ди нај ви шу цену.

Посту пак јав ног над ме та ња спро
во ди коми си ја коју је фор ми рао 
Над зор ни одбор ЈКП „Путе ви 
општи не Пећин ци“.

Лице коме је послов ни про стор 
доде љен у закуп дужно је да у року 
од 15 дана од дана конач но сти 
Реше ња о доде ли послов не про
сто ри је у закуп, закљу чи Уго вор о 
заку пу послов ног про сто ра. Уко ли
ко у наве де ном року не дође до 
закљу че ња уго во ра, сма тра ће се 
да послов ни про стор није доде љен.

Јав но над ме та ње ће се оба ви ти 
дана 15.07.2019. годи не у 13 часо
ва, у про сто ри ја ма, ЈКП „Путе ви 
општи не Пећин ци“, Пећин ци у ули
ци Сло бо да на Баји ћа бр.5. у 
Пећин ци ма.

За додат не инфор ма ци је обра ти
ти се на теле фон 022/400735
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ОСПО РА ВА НА И ЗАБРА ЊИ ВА НА ДРА МА ЛАЗЕ КОСТИ ЋА

Пера Сеге ди нац за сва вре ме на

Роман ти за м је  при хва та о  и сто ри ју 
као неис цр пан извор дра ма тич
них и посве инте ре сант них при

ча, али и речи ти и узбу дљи ви доказ 
наци о нал ног кон ти ну и те та и наци о
нал не тра ди ци је (Лешић).Инси сти ра
ње на родо љу би вим тен ден ци ја ма 
срп ске исто риј ске дра ме, наи шло је 
на оштру осу ду истак ну тог роман ти ча
ра, Лазе Кости ћа, који је 1870. годи не, 
пишу ћи о делу Јова на Субо ти ћа под 
нази вом Саннајави, обра зло жио про
бле ма тич ност тада шње исто риј ске 
дра ме и то сле де ћим речи ма: „Дакле, 
тен ден ци ја у Сан на јави била би 
отпри ли ке ова: ’изве сти наро ду пред 
очи нај сјај ни је сли ке из про шло сти му, 
те тиме кре пи ти наду у слав ни ју 
будућ ност [...] То је све лепо и кра сно 
и сва ко уви ђа исти ни тост песни ко ве 
сен тен ци је изпрошлостибудућност
серађа. Но дру го је пита ње, какве су 

то сли ке из про шло сти и каква је то 
слав ни ја будућ ност што нам је песник 
пер спек ти ви?[...]То ли је дакле та лепа 
будућ ност после толи ких мука? Хва ла 
лепо! Зар су нам се зато крва ви ли 
оче ви и дедо ви, зар се и ми сами заку
ха ва мо на живо тан отпор, само да 
опет поч не мо ста ри танац? На част 
вам таква будућ ност! Уме сто да каже 
песник: ’наро де, гле дај ове кру на ше 
са злат ним рого ви ма, све их редом 
гле дај, па види ко те је упро па стио. Да 
се они нису кла ли међу собом око 
немоћ ног наро да, као глад ни вуци око 
пле на, ми данас не бисмо били тур
ско, или не знам чије робље’“.

Лаза Костић, дакле, заме рао је 
драм ским писци ма иде а ли за ци ју дога
ђа ја из дале ке про шло сти. Про на шав
ши инспи ра ци ју у рела тив но нови јој 
исто ри ји, у устан ку који се оди грао у 
вој ној кра ји ни на Мори шу 1735. годи не 

и у лику Петра Јова но ви ћа Сеге дин ца, 
ода ног, бес пре кор но прав до љу би вог 
капе та на по мо ри шких срп ских гра ни
ча ра, Лаза Костић јество рио драм ско 
оства ре ње које је Милош Црњан ски с 
раз ло гом оце нио као нај о збиљ ни ји 
рад у драм ској књи жев но сти нашег 
роман ти зма, опо ру и див ну тра ге ди ју 
наци о нал ну.Овом при ли ком, неиз о
став но је скре ну ти пажњу на чиње ни
цу да је срп ска роман ти ча р ска дра ма 
захва љу ју ћи дели ма Лазе Кости ћа и 
Ђуре Јак ши ћа, дожи ве ла свој пре по
род. Максим Црнојевићи Пера Сеге
динац Лазе Кости ћа, као и дра ме 
Јелисавета, кнегиња црногорска и 
СтанојеГлаваш Ђуре Јак ши ћа, дра
ме су које поста ју „врху нац оства ре ња 
наше тра ге ди је, а не само дра ме на 
теме из народ не про шло сти“ (Фрајнд). 
„Ми не сме мо забо ра ви ти да су Ђура 
Јак шић и Лаза Костић наш Шек спир и 

Про на шав ши
инспи ра ци ју у

рела тив но нови јој 
исто ри ји, у устан ку 

који се оди грао у
вој ној кра ји ни на 

Мори шу 1735. годи не
и у лику Петра

Јова но ви ћа
Сеге дин ца, ода ног, 

бес пре кор но
прав до љу би вог

капе та на  по мо ри шких 
срп ских гра ни ча ра, 

Лаза Костић је
ство рио драм ско 
оства ре ње које је 
Милош Црњан ски

с раз ло гом оце нио као 
нај о збиљ ни ји рад у 

драм ској књи жев но сти 
нашег роман ти зма, 

опо ру и див ну
тра ге ди ју наци о нал ну

Пише: др Снежана Булат
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Шилер ујед но и исто вре ме но, и да су 
дра ме које су нам оста ви ли наше 
вели ке кла сич не дра ме, понос наше 
књи жев но сти и нашег позо ри шта“ 
(Хри стић).

Прва два чина ПереСегединцаЛа за 
Костић је обја вио 1875. у Јавору, а 
дра ма је у цело сти обја вље на 1882. 
годи не. ПераСегединац је на сед ни ци 
књи жев ног оде ље ња Мати це срп ске 
оце њен као дело од вели ке умет нич ке 
вред но сти које испу ња ва све усло ве 
које јед ну тра ге ди ју чине пра вом тра
ге ди јом. Међу тим, делу Лазе Кости ћа 
су често непра вед но ума њи ва ни умет
нич ки ква ли те ти,води ле су се жуч не 
рас пра ве о њего вом одно су пре ма 
исто риј ској ствар но сти, кре и ра не су 
разно вр сне алу зи је на тада акту ел не 
лич но сти. При томе, ПераСегединац 
је имао вео ма тур бу лент ну сцен ску 
исто ри ју и нерет ко је бивао забра њи
ван. 

Дра ма је пре ми је р но изве де на у 
Срп ском народ ном позо ри шту у 
Новом Саду 26.јану а ра 1882. годи не, 
а сле де ћег дана је усле ди ла ре при за. 
Сва су места уна пред била рас про да
та и публи ка је све ли ким оду ше вље
њем при хва ти ла обе пред ста ве.Упр
кос томе, те две пред ста ве су биле и 
једи не. Уга р ско мини ста р ство уну тра
шњих посло ва је на тужбу патри јар ха 
Гер ма на Анђе ли ћа забра ни ло даље 
при ка зи ва ње дра ме због нега тив ног и 
непо доб ног пред ста вља ња драм ског 
лика митро по ли та Вићен ти ја Јова но
ви ћа. Аустро у гар ска власт је заси гур
но пожу ри ла да пред ста ву ски не са 
репер то а ра и због жесто ких напа да у 
дра ми на поли ти ку беч ког дво ра(Мла
де но вић).

У обим ној лите ра ту ри о Лази Кости
ћу, у неко ли ко навра та се твр ди ло да 
је он као народ њак иан ти кле ри ка лац, 
сво јим ПеромСегединцом наме ра вао 
да изоб ли чи и жиго ше поли ти ку патри
јар ха Гер ма на Анђе ли ћа (Милу ти но
вић). Гер ман Анђе лић, про те жи ран од 
вла де, у два маха, 1881.и1882. није 
иза бран за патри јар ха. Добио је све га 
седам гла со ва, упр кос сил ном при ти
ску од стра не уга р ске вла де, а све 
оста ле гла со ве добио је будим ски 
вла ди ка Арсе ни је Стој ко вић. Кад је 
Гер ман и по дру ги пут про пао, цар 
Фра ња Јосиф га је ипак име но вао за 
патри јар ха, што је Зма ја наве ло да га 
у Стармалом назо ве„Њего ва Неби ра
ност“ и„Њего ва Неи ме но ва ност“. 
Поред тога што су Гер ма на упо ре ђи
ва ли с Вићен ти јем, упо ре ђи ва ли су 
Миле ти ћа са Пером Сеге дин цем“ 
(Савић). 

На самом почет ку дра ме, у раз го во
ру Цин цен дор фа, првог мини стра цара 
Кар ла VI,гро фа Ба ћа ни ја, дво р ског 
кан це ла ра, и митро по ли та срп ске 
цркве, Вићен ти ја Јова но ви ћа, сазна је
мо о зах те ву који је упу ћен митро по ли
ту. Наи ме,митро по лит би тре ба ло да 
обез бе ди при ста нак Срба да рату ју 
про тив Фран цу за за царе ве инте ре се. 
Цин цен дорф и Баћа ни је су зах те ве 

изне ли тек након што су му, позна ју ћи 
њего ву пре вр тљи вост и скло ност да 
се одрек не свих прин ци па зарад соп
стве ног инте ре са, ста ви ли у изглед 
доби ја ње наслед ног пра ва на место 
срп ског митро по ли та. Да се од Вићен
ти ја не тра жи само да обез бе ди при
ста нак за уче шће у рату пока зу је и 
вели чи на награ де која му је обе ћа на. 
Од њега се запра во тра жи да сво јим 
ауто ри те том и поступ ци ма омо гу ћи 
лако и брзо уни ја ће ње (Несто ро вић). 
Јова но ви ћа Лаза Костић осли ка ва као 
пре пре де ног поли ти ча ра, амо рал ног, 
амби ци о зног, лука вог, опа сног, чак и 
раз врат ног чо ве ка. На сабо ру ће 
Вићен ти је с поно сом иста ћи:
„Бла го сло ве ни да сте, госпо до,
и бла го сло вен збо ра вашег рад!
Од ћеса ра вам све тлог пору ка:
јуна ци ма јунач ки поздрав леп!
Оче ку ју ћи вашу пот по ру
у ћесар ском јунач ком похо ду,
допу сти ће вам, кад се свр ши бој,
иза брат’ себи срп ског вој во ду,
а вој во де ће нашег брит ки мач
дедо ва наших ста ри зави чај
осво јит’ слав но дич ном роду свом.
[...]

За сву ту милост не да не иште
ника кве жртве кру на ћесар ска,
но још вам даљи цар ски нуди дар:
у кри ло ће нам цркве Петр о ве
вас народ при мит ’ће са ре ва власт,
једин ство вере где се пошту је,
над јед ним ста дом један пастир 

бди“. 
Митро по лит Вићен ти је у дра ми, 

дака ко, није пред став ник цркве, но 
оних њених вели ко до стој ни ка који су 
били екс по нен ти туђин ске поли ти ке. 
Исто риј ски пор трет Вићен ти ја Јова но
ви ћа, доду ше, није био такав, Костић 
се некри тич ки повео за нетач ним 
осве тља ва њем митр о по ли то вог лика 
у гово ру Мак си ма Луда ји ћа и сту ди ји 
Гаври ла Вит ко ви ћа (Попо вић). 

Лаза Костић је у неко ли ко навра та 
изра жа вао него до ва ње због упу ће них 
му кри ти ка и поку ша вао је да се 
одбра ни.У писму Анто ни ју Хаџи ћу које 
је Костић писао са Цети ња 1886.годи
не сто ји: „Ко се иоле раз би ра у пра ви
ли ма о дра ми, а осо би то о исто риј ској 
дра ми, тај зна да се од песни ка не 
иште више но да нам изне се дух оно га 
доба и да му је јунак носи лац мисли 
која је пони кла из тога духа. Добро је 
ако је тај јунак сли чан оно ме што нам 
га исто ри ја при ча, но и ту је важни је 
пре да ње, она сли ка у којој то лице још 
у наро ду живи, но што је пра ва исти
ни та исто ри ја. – У црта њу спо ред них 
лица песник је сасвим сло бо дан, само 
ако добро слу же њего вој глав ној 
мисли. А митро по лит Вићен ти је у 
ПериСегединцу није јунак но спо ред
но лице, иако је, после јуна ка, јед но 
од нај за ма шни јих. Но баш да је и 
јунак, зар не при зна је сам поп Рува
рац да су исто риј ски писци све до 
њега она ко црта ли тог Вићен ти ја, 
отпри ли ке као што изла зи у Пери

Сјај на Кости ће ва
тра ге ди ја је

несум њи во била
неду жна жртва

међу соб ног дело ва ња 
поли тич ког кон тек ста 

који је у њу унео аутор 
и поли тич ког

кон тек ста оних
тре ну та ка у који ма је 
она била поста вља на 

на сце ну или
укла ња на са ње.

Због тога је изво ђе на 
дале ко мање неко што 

заслу жу је по сво јим 
умет нич ким

ква ли те ти ма.
Поли ти ка, која је била 

инспи ра ци ја њеног 
ства ра о ца, поста ла је 
зла коб њене суд би не 

у позо ри шту
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Сегединцу? А кад су га спе ци ја ли сте 
Луда јић и Вит ко вић она ко при ка за ли, 
зар је дужан песник њима не веро ва
ти“;„Зати чем 107. број Нашег доба, 
где Јаша Игња то вић и Сте ван Павло
вић грде мене и мога Перу као Влах с 
коца. Од вас нико ни мука јет! Ја сам 
теби летос писао о томе опшир но и 
молио те да ми одмах одго во риш, јеси 
л’ ти при мио то моје писмо?“;„Оно што 
је о томе писао Миша у Бранику није 
довољ но пре ма таквим наср та чи ма. 
Ису ви ше је бла го, а у неко ли ко и не 
сто ји. Оно где, попу шта ју ћи Јаши, при
зна је да се Пера не би више имао 
изно си ти на позор ни цу, кад би се 
дока за ло да Вићен ти је није био она
кав. По томе, Дон Карлос не би се 
могао никад пред ста ви ти, па ни Мари
јаСтјуарт, па ни Шек спи ров Ричард
III, иако је у свим тим слу ча је ви ма још 
круп ни ја смет ња, јер се тиче јуна ка 
тра ге ди је, а у мене спо ред ног 
лица.“;„Још ме кле ве та ју да сам писао 
Перу ради Гер ма на Анђе ли ћа, а прва 
два акта била су штам па на 1874’75., 
кад о Гер ма ну није било ни спо ме
на...“.

Исте годи не, Лаза Костић се обра ћа 
и Мила ну Сави ћу, сле де ћим речи ма: 
„...мно го је при лич ни је да ме ти бра
ниш, но да је спад нем на то да, поред 
вас толи ких, сам бра ним сво га Перу. 
Само, молим те, исцр пи сав мате ри
јал, што га има у мом лето шњем 
писму Тони [...]главно је да ја нисам 
био дужан чепр ка ти по кар ло вач кој 
архи ви, и да ми само пла ће ни Јаша и 
сме те ни Сте ва могу заме ри ти што сам 
се осло нио на дон де непобијeне спе
ци ја ли сте Гавру Вит ко ви ћа и Мак си ма 
Луда ји ћа. Стиг ма ти ши подлост Јаше 
Игња то ви ћа што ме кри ви да сам 
Вићен ти ја напао ради Гер ма на, а кад 
су била штам па на прва два акта, није 
још ни Про ка Ивач ко вић био иза брат 
за патри јар ха. Пре ма стра сној глу по
сти про тив ни ка, твој ће поло жај бити 
врло при ја тан, а пред мет је по себи 
богат“.

Након репри зе, Кости ћев Пера
Сегединацје ски нут са репер то а ра у 
Новом Саду, а од Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду Костић је добио обе
ћа ње да ће се њего ва дра ма игра ти о 
Духо ви ма те исте, 1882. годи не(Мла
де но вић). Мило рад По по вић Шап ча
нин не го до вао је, због, како је и сам 
навео:„...нео ба зри вог приказивањa 
цркве ног вели ко до стој ни ка“.Одго дио 
је пре ми је ру на вод но, „док се не полу
чи оде ло од Срп ског народ ног позо ри
шта у Новом Саду“. Пред ста ва није 
при ка за на ни за вре ме руко вод ства 
Нико ле Ј. Петро ви ћа, а све тлост дана 
на даска ма које живот зна че је угле да
ла тек 1900. годи не.У то вре ме управ
ник је био Бра ни слав Нушић (Петро
вић).Након пре ми је ре, пред ста ва је 
дожи ве ла да исте годи не буде изве де
на још два пута, а1903. при ка зан је 
само пети чин у част рођен да на кра
ља Петра I(Пен чић  Пољан ски). 

У Народ ном позо ри шту је поно во 

изве де на 11.10.1908. У вре ме анек си
о не кри зе, пред узбу ђе ном и поне кад 
избе зу мље ном бео град ском публи ком 
дра ма је дожи вља ва ла вели ке успе хе. 
Гле да о ци су са усхи ће њем поздра
вља ли глав ног јуна ка. Наи ме, Костић 
је Перу Сеге дин ца укра сио мно го број
ним врли на ма, нерет ко га је ста вљао 
у разна иску ше ња и пажљи во је осли
као сву сил ну тра гич но сти која је 
дубо ко утка на у њего во лик, а посеб ну 
пажњу је посве тио херој ској смр ти. 
Нај пре је Сеге ди нац почи нио грех и 
убио несу ђе ног зета,Мила на Туке ли ју, 
који се супрот ста вљао уче шћу у рату 
про тив Фран цу за. У пот пу но сти веран 
и уве рен у царе ву част и поште ње, 
Пера ће ста ти у њего ву одбра ну и тек 
након почи ње ног уби ства доћи ће до 
спо зна је да је убио бож јег анђе ла. 
Стра хо ви, пока ја ње, потре ба за иску
пље њем, дово де Перу Сеге дин ца до 
осве шће ња. У даљем раз во ју драм ске 
рад ње, капе тан дозна је о зло чи ни ма 
царе вих људи који су чиње ни по срп
ским мана сти ри ма.На кон цу, бива 
запре па шћен и посве раз о ча ран и у 
митр о по ли то ва неде ла и бесно му 
одвра ћа:
„Про д’о си душу, издао си род,
па још ти није зала доста тих,
и бога хоћеш још да пре ва риш
пре о ти мљу ћи бож ју неве сту?“
Иде а ли које је зна ча јан део свог живо
та гра дио у пот пу но сти бива ју пору ше
ни. Пра вич ни и хра бри Пера Сеге ди
нац ко нач но одлу чу је да диг не побу ну 
и пође на цара, те узви ку је:
„Па ко ће са мном у тај пусти Беч,
ино ко сан кроз клан це самрт не,
у ћеса рев да са мном уђе двор,
крв ни ка нам да сва ли с пре сто ла,
крва ву кру ну смр ска о земљу,
а кру ни са ном кри во клет ни ку
про кле то грло зуб ’ма зако ље,
што испу шта наро ди ма лаж?
Ко сме?“

Након Пери не изја ве позо ри шна 
публи ка је јед но гла сно у звик ну ла:„Ми! 
Рат Аустри ји! Доле ћесар!“. У сезо ни 
1908/1909. дра ма је има ла шестре
при за.Пера Сегединац оста је дело 
које је са сце не Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду нај гла сни је и нај ду же одје
ки ва ло и чије су одје ке савре ме ни ци 
при хва та ли с поно сом и у наци о нал

ном дели ри ју му (Петр о вић). Након 
тога, дра ма је игра на 1921.и 1926. у 
Срп ском народ ном позо ри шту уНо вом 
Саду. 28. јану а ра 1941. годи не изве де
на је на сце ни Народ ног позо ри шта 
Дунав ске бано ви не у Новом Саду. 
Међу тим, Јосип Кулун џић је поста вио 
пред ста ву, али је у зна чај ној мери пре
ра дио текст Лазе Кости ћа.Акце нат у 
пре ра ди је ста вљен на про ме ну драм
ског виђе ња Вићен ти ја Јова но ви ћа. 
Пред ново сад ску пре ми је ру, у Дану, 
Јосип Кулун џић је свој посту пак обја
снио, те је изме ђу оста лог навео: 
„Један од нај о снов ни јих раз ло га због 
којих ПераСегединац није могао бити 
даван, јесте нетач но при ка зи ва ње 
лич но сти митр о по ли та Вићен ти ја 
Јова но ви ћа. Усво је вре ме Лаза Костић 
је писао ову тра ге ди ју на осно ву исто
риј ски нетач ног мате ри ја ла. Тако је 
Вићен ти је Јова но вић пред ста вљен 
као да је био за уни јат ску цркву, и да 
је попу штао пред аустриј ским царем 
да се међу помо ри шким Срби ма заве
де уни јат ство. Лаза Костић је и основ
ни драм ски сукоб поста вио на осно ву 
рели ги о зне супр от но сти. Пера Сеге
ди нац био је пред став ник пра во сла
вља, а Вићен ти је Јова но вић човек 
који је засту пао уни јат ство. Овом пре
ра дом Кости ће ва Пере Сегединца, 
поку шао сам да реха би ли ту јем лич
ност Вићен ти ја Јова но ви ћа [...] Нај
зна чај ни ја про ме на извр ше на је у 
петој сли ци која се оди гра ва у митро
по ли ји у Бео гра ду. По Лази Кости ћу, 
митр о по лит Вићен ти је ту је при ка зан 
не само као при ста ли ца уни јат ства, 
него и као раз врат ник“. 
ПераСегединац је пото ми зве ден у 

Југо сло вен ском драм ском позо ри
шту1950, а у Срп ском народ ном позо
ри шту 1960. Сјај на Кости ће ва тра ге
ди ја је несум њи во била неду жна 
жртва међу соб ног дело ва ња поли тич
ког кон тек ста који је у њу унео аутор и 
поли тич ког кон тек ста оних тре ну та ка 
у који ма је она била поста вља на на 
сце ну или укла ња на са ње. Због тога 
је изво ђе на дале ко мање неко што 
заслу жу је по сво јим умет нич ким ква
ли те ти ма. Поли ти ка, која је била 
инспи ра ци ја њеног ства ра о ца, поста
ла је зла коб њене суд би не у позо ри
шту (Фрајнд).

Овом при ли ком, неиз о став но је скре ну ти 
пажњу на чиње ни цу да је срп ска роман ти чар ска 
дра ма захва љу ју ћи дели ма Лазе Кости ћа и 
Ђуре Јак ши ћа, дожи ве ла свој пре по род. Мак
сим Црно је вић и Пера Сеге ди нац Лазе Кости ћа, 
као и дра ме Јели са ве та, кне ги ња црно гор ска и 
Ста но је Гла ваш Ђуре Јак ши ћа, дра ме су које 
поста ју „врху нац оства ре ња наше тра ге ди је, а 
не само дра ме на теме из народ не про шло сти“ 
(Фрајнд) 
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Само за до во љан
Кошар ка шка јав ност у Срби ји оста ла 

је зате че на недав ном одлу ком селек
то ра Саше Ђор ђе ви ћа да на Свет ско 
првен ство не пове де Нико лу Кали ни ћа 
и Нема њу Недо ви ћа. И док је изо ста
вља ње Недо ви ћа доне кле разу мљи во, 
има ју ћи у виду њего ву скло ност ка 
повре да ма, ски да ње Кали не са спи ска 
је попри лич но одјек ну ло.

Ради се о игра чу који је био стан
дард ни репре зен та ти вац и састав ни 
део ове гене ра ци је. Шта је пра ви раз
лог ова кве Ђор ђе ви ће ве одлу ке, оста
је само да нага ђа мо. Сам селек тор 
није хтео да комен та ри ше сво ју одлу
ку, а има ју ћи у виду да добро оба вља 
свој посао, већи на људи веру је да 
човек зна шта ради.

Ипак, намет ну ла се ту јед на секвен
ца из при ват ног живо та Нико ле Кали
ни ћа која му је, море бит’, дошла гла
ве. Наи ме, не тако дав но, у јав ност је 
испли вао сни мак из при ват не колек ци
је на којем брат Кали на ради неке 
ства ри само за до во ља ва ју ће при ро де. 
Не знам како је дошао на ту иде ју да 
све ове ко ве чи оком каме ре, али при
зна ће те, глу пљу ствар човек себи није 
могао да при ре ди.

Сни мак је нарав но одмах, како би то 
нове гене ра ци је рекле, постао вира
лан. У пре во ду – Кали на је сво ју сра
мо ту поде лио са добрим делом европ
ске, па и свет ске јав но сти. Ипак се 
ради о игра чу који насту па за Фенер
бах че, један од нај ве ћих европ ских 
клу бо ва. Може те само да зами сли те 
како је одре а го вао његов цење ни тре
нер Жељ ко Обра до вић када је видео 

све то. Мора да му је она жила луда ра 
на гла ви момен тал но набре кла.

Али, шта да се ради? Живот иде 
даље. Рекли би људи мла дост – 
лудост. Било би добро када би се на 
гре шка ма учи ло. Па макар и сво јим. 
Нико ла Кали нић сва ка ко пла ћа цену 

свог пона ша ња и неће бити део спек
та кла који нас чека за нешто више од 
месец дана.

Репре зен та ци ја Срби је иде на Свет
ско никад јача. Потвр ди ли су уче шће 
прак тич но сви који су здра ви. Исти је 
слу чај и са оста лим селек ци ја ма. Чека 

нас јед но од нај ја чих Првен ста ва и 
сва ка ко да места за егзи би ци је нема. 
То је на сво јој кожи осе тио наш Кали
на.

Само не за до вољ на
Оста је мо још мало у кошар ка шком 

све ту. Европ ско првен ство за кошар ка
ши це је завр ше но. Наше девој ке су 
пока за ле срце, али и зна ње, и нису 
раз о ча ра ле. На кра ју, брон за која 
потвр ђу је ква ли тет ове гене ра ци је која 
је била већ првак Евро пе и узе ла 
меда љу на Олим пиј ским игра ма.

Сен ку на уче шће наше селек ци је и 
орга ни за ци ју овог Евр оп ског првен
ства поку ша ла је да баци бив ша 
репре зен та тив ка Мили ца Дабо вић. 
Госпо ђа се ина че пову кла из репре зен
та ци је 2016. годи не, а онда јој је ваљ
да пало на памет да би опет могла да 
заи гра. Селек тор ка Мари на Маљ ко
вић, позна та као осо ба без дла ке на 
јези ку, јој је лупи ла рам пу.

Изне на ђе ној и озло је ђе ној Дабо вић
ки је веро ват но про ра ди ла сује та, па је 
брже боље осу ла паљ бу, како по 
селек тор ки, тако и по неким нашим 
кошар ка ши ца ма. Бљу та во је било и 
одврат но чита ти њене комен та ре на 
рачун наше селек ци је и то све за вре
ме тра ја ња тур ни ра. Да су наше барем 
губи ле утак ми це, па да човек и раз у ме 
неза до вољ ство, али оне су побе ђи ва
ле и сти гле до полу фи на ла. Не може 
човек да се отме ути ску да је Мили ца 
на неки начин желе ла да поре ме ти 
атмос фе ру у нашој репре зен та ци ји. 
Сра мо тан потез бив шег капи те на 
наци о нал не селек ци је.  

О скан да ли ма, сује ти 
и мало о кошар ци

Репре зен та ци ја
Срби је иде на

Свет ско првенство 
никад јача. Потвр ди ли 
су уче шће прак тич но 
сви који су здра ви. 
Исти је слу чај и са 

оста лим селек ци ја ма. 
Чека нас јед но од

нај ја чих Првен ста ва
и сва ка ко да места
за егзи би ци је нема.
То је на сво јој кожи 
осе тио наш Кали на

Нико ла Кали нић и Саша Ђор ђе вић 
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ОВАН: Неко вам пред
ла же нео бич ну иде ју 
или лагод ни ји начин 
посло ва ња. Међу тим, 

на први поглед све делу је врло 
ризич но и непо у зда но. Нема раз
ло га да се пона ша те над ме но или 
расип но у сусре ту са сарад ни ци
ма. Парт нер одре ђу је пра ви ла 
пона ша ња а вама пре о ста је да се 
поми ри те са зада том уло гом. 
Нарав но, вама се то не допа да. 
Избе га вај те стре сне ситу а ци је. 

БИК: Под сти че те код 
себе опти ми стич ко 
рас по ло же ње. Делу је
те актив но и при ку

пља те нове инфор ма ци је, са 
циљем да обо га ти те сво је сазна
ње о новим дога ђа ји ма на послов
ној сце ни. При хва ти те пону ду која 
обе ћа ва пер спек тив ну сарад њу. 
Нема раз ло га за лажну скром
ност, инси сти рај те на добром уку
су и дога ђа ји ма који има ју пози ти
ван љубав ни пред знак. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Уко ли ко 
има те лош пред о се ћај 
у сусре ту са сарад ни
ци ма, избе га вај те сва

ки вид ризи ка у послов ним пре го
во ри ма. Нема раз ло га да се суви
ше исти че те у ситу а ци ја ма када 
посто је оте жа ва ју ћи усло ви и сум
њи ве окол но сти. Поне кад наив
ност или попу стљи вост пре ма 
воље ној осо би доно си лош ефе
кат. Потреб но је да се гла сно чује 
и ваша реч. При ја ће вам више 
сати здра вог сна. 

РАК: Суви ше сте зао
ку пље ни сво јим 
послов но – финан сиј
ским амби ци ја ма, тако 

да не при ме ћу је те нове дога ђа је 
који забри ња ва ју вашу поро ди цу. 
Све има сво ју цену, сто га немој те 
забо ра ви ти да доби так на јед ној 
стра ни лако може да про у зро ку је 
нове ком пли ка ци је. Пажљи во пре
и спи тај те сво ју емо тив ну везу са 
јед ном дра гом осо бом. Поне кад 
није лако сагле да ти исти ну и 
поми ри ти раз ли чи те ста во ве. 

ЛАВ: Ула же те вели ки 
напор, али неко нема 
довољ но пошто ва ња 
за ваше послов не 

резул та те. Ипак, ви сте осо ба која 
неће дозво ли ти да вас непра вед
но кажња ва ју или да оспо ра ва ју 
вашу уло гу у сарад нич ким редо
ви ма. У емо тив ном сми слу, при
хва ти те парт не ро ву иде ју или 
реше ње. Нема потре бе да се над
му дру је те у мртвој трци у којој 
нема побед ни ка. 

ДЕВИ ЦА: Уко ли ко 
вам је ста ло да завр
ши те запо че ти посао, 
при ме ни те сво ју уоби

ча је ну так ти ку. При хва ти те савре
ме не мето де раде како бисте 
одго во ри ли на раз ли чи те иза зо
ве. Да ли је нешто нужно или 
неиз бе жно сазна ће те на пра вом 
месту и у дру штву осо бе коју 
добро позна је те. Важно је да 
оства ри те емо тив ну бли скост у 
нечи јем дру штву. 

ВАГА: Неспо ра зум 
који вас пра ти у сусре
ту са сарад ни ци ма 
наме ће нова пита ња о 

зајед нич ком пове ре њу и послов
ним инте ре си ма. Не може те да 
кон тро ли ше те сво је задо вољ ство, 
а неком дру гом не пола зи за 
руком да огра ни чи ваш ути цај. 
Делу је те узне ми ре но, пога ђа вас 
парт не ро во пона ша ње или изго
во ри које упор но кори сти. Не 
веруј те у све што чује те. 

ШКОР ПИ ЈА: Делу је те 
актив но на раз ли чи
тим стра на ма, али не 
може те да оства ри те 

све што бисте желе ли. Негде 
мора те да под ву че те црту и да се 
задо во љи те про сеч ним резул та
ти ма. Потру ди те се да пра вил но 
ускла ди те сво је жеље и могућ но
сти. Нема потре бе да опте ре ћу је
те воље ну осо бу новим пла но ви
ма и сво јим иде ја ма, које могу да 
саче ка ју на неко боље вре ме. 

СТРЕ ЛАЦ: Ваша 
основ на пред ност је у 
томе што сарад ни ци 
нема ју довољ но зна

ња, иску ства или хра бр о сти да 
вам се супрот ста ве. Ипак, успех у 
послов но – финан сиј ском сми слу 
не доно си вели ко олак ша ње у 
поро дич ном живо ту или у одно су 
са бли ском осо бом. Мимо сво је 
воље мора те да се суо чи те са осо
бом која вас упор но кри ти ку је или 
опту жу је за раз ли чи те про пу сте. 

ЈАРАЦ: Вама недо
ста је стр пље ње и 
попу стљи вост, а 
вашим сарад ни ци ма 

довољ но хра бро сти да у пот пу но
сти оства ри те зајед нич ке послов
не пла но ве. Свој неу спех може те 
обја шња ва ти на раз ли чи те начи
не, али кри ви ца је зајед нич ка. 
Нема раз ло га да се пона ша те 
суви ше сујет но у сусре ту са бли
ском осо бом. Пажљи во ана ли зи
рај те нечи ју при чу и емо тив не 
наме ре. 

ВОДО ЛИ ЈА: Ваши 
сарад ни ци и при ја те
љи има ју добре наме
ре, тако да вас оче ку ју 

пози тив ни дога ђа ји и успе шни 
резул та ти на раз ли чи тим стра на
ма. На кра ју, пока жи те искре ну 
захвал ност пре ма сви ма који 
заслу жу ју гест пажње или емо тив
не накло но сти. Уко ли ко сте мла ди 
или сло бод ни, немој те окле ва ти 
пред осо бом која вам упу ћу је емо
тив не сиг на ле и искре не ком пли
мен те. 

РИБЕ: Ви има те 
добре иде је, али неко 
дру ги одлу чу је о глав
ним аспек ти ма у 

послов но – финан сиј ској сарад
њи. Пре о ста је вам да се поми ри
те уло гом коју доби ја те и да испу
ни те сво је оба ве зе. Немој те губи
ти само по у зда ње. Само на први 
поглед парт нер делу је неза ин те
ре со ва но за ваше иде је. На вре
ме откло ни те сво је емо тив не 
слут ње и нега тив не мисли. 

VREMEPLOV
10. јул

1856. У се лу Сми ља ни, код 
Го спи ћа у Хр ват ској, ро ђен 
Ни ко ла Те сла, на уч ник и про
на ла зач на по љу елек тро тех
ни ке и ра диотех ни ке. Од 1884. 
до смр ти 1943. жи вео је у САД. 
Па тен ти рао је око 700 про на
ла за ка од ко јих не ко ли ко де се
ти на има ши ро ку при ме ну, 
ме ђу ко ји ма је и се ри ја изу ма 
(18961914) ко ји чи не те мељ 
са вре ме не ра диотех ни ке. 

11. јул
1921. Одр жа но пр во зва нич но 
пр вен ство Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца у ва тер по
лу. По бе ди ло је Сом бор ско 
спорт ско дру штво. 
1982. У Бе о гра ду умро ју го сло
вен ски пи сац Мех медМе ша 
Се ли мо вић. 

12. јул
1920. Зва нич но отво рен 
Па нам ски ка нал, шест го ди на 
по што је кроз ње га про шао 
пр ви брод. 
1941. На Це ти њу, у Дру гом 
свет ском ра ту, про гла ше на 
кви слин шка су ве ре на и не за
ви сна Цр на Го ра под про тек то
ра том фа ши стич ке Ита ли је.

13. јул
1930. У глав ном гра ду Уру гва
ја, Мон те ви деу по че ло пр во 
Свет ско фуд бал ско пр вен ство, 
на ко јем је уче ство ва ло 13 
ти мо ва, ме ђу њи ма и ју го сло
вен ски. 
1985. На ста ди о ни ма у Лон до
ну и Фи ла дел фи ји исто вре ме
но, одр жа ни ху ма ни тар ни рок
кон цер ти „Ли ве Аид“ ко је је 
ор га ни зо вао Боб Гел доф за 
по моћ глад ни ма у Афри ци. 
При ку пље но пре ко 60 ми ли о на 
до ла ра, а ТВпре нос кон це ра
та пра ти ло око 1,5 ми ли јар ди 
гле да ла ца ши ром све та

14. јул
1789. У Па ри зу на род за у зео 
зло гла сни за твор Ба сти ју, сим
бол мо нар хи је. Тај дан сма тра 
се по чет ком Фран цу ске ре во
лу ци је, до га ђа ја ко ји је пред
ста вљао пре крет ни цу у европ
ској исто ри ји. У Фран цу ској се 
сла ви као на ци о нал ни пра зник. 
1867. Ал фред Но бел, из у ми
тељ ди на ми та, пр ви пут де мон
стри рао свој изум у ка ме но ло
му код ен гле ског гра да Ред хил. 

15. ју л
1795. Мар се ље за је зва нич но 
при хва ће на за хим ну Фран цу
ске. 
1997. У Ма ја ми Би чу на Фло ри
ди уби јен је Ђа ни Вер са ће, 
ита ли јан ски мод ни кре а тор, 
јед на од нај по зна ти јих лич но
сти из све та мо де кра јем 20. 
ве ка.

16. јул
1661. Сток холм ска бан ка из да
ла пр ве па пир не нов ча ни це у 
Евро пи. 
1861. Осно ва но Срп ско на род
но по зо ри ште у Но вом Са ду. 

HOROSKOP

Сре да, 10. јул (27. јун) 
Пре по доб ни Самп сон Стра но
при мац

Четвр так, 11. јул (28. јун) 
Пре нос мош. Св. бесреб. Кира и 
Јова на; Св.муч. Добро бо сан ски 
и Миле шев ски

Петак, 12. јул (29. јун) 
Све ти апо сто ли Петар и Павле 
– Петров дан

Субо та, 13. јул (30. јун) 
Сабор Све тих два на ест апо
стол – Павлов дан

Неде ља, 14. (1) јул 
Све ти муче ни ци и бесре бре ни
ци Козма и Дамјан  

Поне де љак, 15. (2) јул
Пола га ње ризе Пре све те Бого
ро ди це  

Уто рак, 16. (3) јул  
Све ти муче ник Јакинт; Пре по
доб ни Ана то ли је  

Crkveni
kalendar

• Више нисам уобра жен. 
Сад сам савр шен.
• Инфаркт – ма какав је, 
од срца је.
• Гре ши ти је људ ски. 
Баци ти кри ви цу на дру
ге још је људ ски је.

Америчке 
крофнице

Потребни састојци: 2 јајета, 2 
кашике шећера, 1 чаша јогурта, 
90 мл уља, 1 кесица прашка за 
пециво, 1 кесица ванилшећера, 
16 кашика брашна.

Начин припреме: Умутити 2 
јајета са 2 кашике шећера. Затим 
додати уље, јогурт, ванил шећер и 
прашак за пециво помешано са 
брашном. Све добро сјединити. 
Загрејати апарат за америчке 
крофнице, и у сваки калуп стави-
ти по кашичицу фила. Затворити 
апарат и сацекати да лепо пору-
мене. Готове крофнице прелити 
по жељи еурокремом, топингом 
или шећером у праху.


