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Хуманостисавесностнаделу

Због пове ћа них потре
ба за крвљу и крв ним 
дери ва ти ма, Инсти тут 

за тран сфу зи ју крви Вој во
ди не и Црве ни крст Срем ске 
Митр о ви це, Град ска упра ва 
и Савет за здра вље Гра да 
Срем ска Митр о ви ца, орга ни
зо ва ли су 4. сеп тем бра ван
ред ну акци ју добро вољ ног 
дава ња крви. На Тргу Ћире 
Миле ки ћа поста вљен је тран
сфу зи о мо бил, покрет на амбу
лан та у којој су гра ђа ни могли 
добро вољ но да оба ве тај 
хуман чин.

Пред сед ник Црве ног крста 
Срем ске Митро ви це, др 
Ненад Голу бо вић иста као је 
да је ово прва ван ред на акци
ја добро вољ ног дава ња крви 
и крв них дери ва та на отво ре
ном. 

–  Тран сфу зи о мо бил је 
наба вљен сред стви ма Покра
јин ске вла де, Црве ног крста 
Вој во ди не и Црве ног крста 
Срби је. Сти ца јем окол но сти, 
потре бе за крвљу су пове ћа
не, тако да мимо редов них 
акци ја које се спро во де два 
пута месеч но, и које се оба
вља ју у про сто ри ја ма Црве
ног крста, ово је тре ћа акци ја 
овог месе ца. Број дава ла ца 
се кре ће од 80 до 90 по акци
ји, што је на врло задо во ља
ва ју ћем нивоу – изја вио је др 
Голу бо вић.    

О акци ји спро ве де ној на 
цен трал ном тргу Гра да, гово
рио је и Воји слав Мир нић, 
начел ник Град ске упра ве 
за здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту.

– На овај начин, данас 

спро во ди мо ван ред ну акци ју 
добро вољ ног дава ња крви, 
јер у овом пери о ду годи не 
при мет на је већа потра жња 
за зали ха ма крви. Град ће 
подр жа ти како редов не, тако 
и ван ред не акци је при ку пља 
„теч но сти живо та“ – рекао 
је начел ник Мир нић. Он је 

додао да су ова кве акци је 
врло посе ће не и иста као да 
гра ђа ни пока зу ју изу зет ну 
дозу саве сно сти и хума но сти.

– Оно што тре ба још иста ћи 
код ова квих изу зет но важних 
акци ја, јесте мул ти сек то
ри јал ност у орга ни за ци ји и 
спро во ђе њу истих, јер су раз

ли чи те уста но ве укљу че не на 
овом послу, са зајед нич ким 
циљем да се помог не људи
ма, чији су здра вље и живот 
угро же ни – изја вио је Воји
слав Мир нић.

Један од слу чај них про ла
зни ка, који се тог дана ода
звао пози ву је и Жељ ко Јоко
вић(55) месар из Лаћар ка.

– Радио сам на „Митро
су“, од 1985. годи не када сам 
први пут дао крв, ово ми је 
77 пут како се при кљу чу јем 
акци ји. Имам А+ крв ну гру пу 
и био сам у икс ситу а ци ја да 
дајем крв, јер је и мом оцу 
јед ном затре ба ла, тако да кад 
год могу, уче ству јем у овом 
виду помо ћи људи ма – рекао 
је Жељ ко.

Ова кве акци је су и даље 
у пла ну да се спро во де, сто
га ћемо и ми овим путем да 
замо ли мо наше сугра ђа не да 
се и без пози ва, ако су здра ви 
и вољ ни, ода зо ву апе лу, јер 
„дај крв, покло ни живот“.

Г.Томац

ЖељкоЈоковић ВојиславМирнић

ВолонтериЦрвеногкрста

дрНенадГолубовић
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УВОДНИК

Све је мање
Римља на ...

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Баја га је 1986. годи не издао албум 
„Јаха чи магле“, на ком је обја
вље на и песма „Римља ни“. У 

сушти ни љубав на, али у њој је и стро
фа која ова ко гла си: чувари далеких
граница/јављајупрекогласника/јужна
племена ратничка/су стигла испод
зидина/исвејевишеварвара/асвеје
мање Римљана... Ина че, вар ва ри ма 
су се у антич ко доба нази ва ли они који 
не гово ре грч ки јези ка, или они који су 
нео бра зо ва ни, у сва ком слу ча ју то су 
били „они дру ги“. Исто ри ја нас учи да 
с вре ме на на вре ме дође вре ме баш 
тих „дру гих“. Ти „дру ги“ су сру ши ли 
Рим, не зато што су били бољи од 
Римља на, већ зато што је дошао 
њихов исто риј ски час, а можда их је и 
било више ...

Број ста нов ник у јед ној земљи је 
вео ма важан чини лац који директ но 
ути че на ниво еко но ми је и могућ но сти 
раз во ја. Доду ше, има мно го људ них, а 
сиро ма шних зема ља, али и бога тих 
зема ља са малим бро јем ста нов ни ка, 
али то је дру га при ча и није тема. Тема 
су мере које наша земља у „сарад њи“ 
са Мађар ском, Сло вач ком, Чешком и 
чини ми се Пољ ском наме ра ва да пре
ду зме како би ната ли тет порас тао. По 
мени, то је „пиши кући, про па ло“.

Прво, не знам како бисмо могли у тој 
дели кат ној ства ри сара ђи ва ти са дру
гим држа ва ма? Дру го, то је мно го ску
па рабо та за коју нисам сигур на да 
Срби ја има нов ца, а ни ове наше 
север не ком ши је од тих мера нису 
виде ла неку вај ду. И тре ће, покре ну ти 

про цес мигра ци ја се неће зау ста ви ти 
ника квим жица ма ни деч јим дода ци ма. 
Исто ри ја ове пла не те је исто ри ја сео
ба. Што би рекао Црњан ски, смр ти 
нема, има сео ба...

Има зема ља запад не Евро пе које 
су свој про блем са ната ли те том 
реша ва ле на сасвим дру ги 

начин, инте гра ци јом ста нов ни штва из 
бив ших коло ни ја и отва ра њем гра ни ца 
за еко ном ске мигран те. Мађа ри, Сло
ва ци и оста ли из Више град ске гру пе, о 
томе ни не раз ми шља ју. Мађа ри хоће 
само мађар ске бебе, Чеси само чешке, 
Сло ва ци, сло вач ке и ту места за дру
ге, за сада нема. Нарав но, ску па је и 
инте гра ци ја, и неиз ве сна, јер увек 
посто ји опа сност да неки лудак из тре
ће гене ра ци је досе ље ни ка диг не у 
ваздух био скоп или тржни цен тар. Тај 
живи у демо крат ској земљи и нема пој
ма како је било на при мер њего вом 
деди, који је побе гао од гла ди и конач
но нашао мир у јед ној Фран цу ској, 
Холан ди ји или Немач кој. Муче га дру
штве не раз ли ке и без на ђе, при ма 
соци јал ну помоћ, јер што би радио кад 
може лепо да се живи и од „штем пла
ња“, ал га пога ђа неправ да и пуца га 
вер ски занос.

То је модел који има сво је иза зо ве. 
Овај наш, ако се угле да мо на Мађа ре 
и Поља ке, неће има ти иза зо ве те 
врсте, али пита ње је коли ко држа ва 
тре ба да пла ти за раз мно жа ва ње сво
јих пода ни ка? Која је то цифра којом 
би пода ни ци били задо вољ ни и да ли 
ми има мо уоп ште тих нова ца?

Мађа ри хоће само
мађар ске бебе, Чеси само 
чешке, Сло ва ци, сло вач ке 

и ту места за дру ге, за 
сада нема. Нарав но, ску па 

је и инте гра ци ја, и
неиз ве сна, јер увек

посто ји опа сност да неки 
лудак из тре ће гене ра ци је 

досе ље ни ка диг не у 
ваздух био скоп или тржни 

цен тар. Тај живи у
демо крат ској земљи и 

нема пој ма како је било на 
при мер њего вом деди, 

који је побе гао од гла ди и 
конач но нашао мир у

јед ној Фран цу ској,
Холан ди ји или Немач кој. 

Муче га дру штве не
раз ли ке и без на ђе, при ма 
соци јал ну помоћ, јер што 
би радио кад може лепо 

да се живи и од
„штем пла ња“, ал га

пога ђа неправ да и пуца га
вер ски занос

Човек иде где му је боље: Досе ље ни ци у Аме ри ку почет ком 20. века
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МЕМО РИ ЈАЛ НИ КОМ ПЛЕКС СПО МЕН ГРО БЉЕ

Да се не забо ра ви

Спо мен гро бље у Срем ској Митро ви ци, 
било је место где су немач ки фаши сти 
и уста ше у пери о ду 1942  1944. годи не 

врши ли стре ља ња цивил ног срп ског ста нов
ни штва, углед них гра ђа на, родо љу ба. У тим 
акци ја ма, по речи ма исто ри ча ра Огње на Пет
ко ви ћа, стра да ло је више од 5.000 неви них 
жрта ва, а Срем је за вре ме Дру гог свет ског 
рата остао без три де сет и више хиља да ста
нов ни ка.

Пово дом обе ле жа ва ња 77 годи на од дату
ма када је извр ше но масов но стре ља ње ста
нов ни ка у Дру гом свет ском рату, под покро
ви тељ ством Гра да Срем ска Митро ви ца и 
Срп ске пра во слав не цркве упри ли че не су 
у неде љу, 8. сеп тем бра Све та архи је реј ска 
литур ги ја и пара стос жртва ма рата. 

У јутар њим сати ма прво је одр жа но опе ло 
за неви не постра да ле гра ђа не, затим се при

сту пи ло пола га њу вена ца и цве ћа од  деле га
ци је Гра да Срем ска Митро ви ца, коју је пред
во дио гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер, 
Вој ске Срби је, СУБ НОРА Срем ске Митро ви
це, Удру же ња бора ца Лаћар ка, Мар ти на ца и 
Диво ша и дру гих деле га ци ја.

Помоћ ник гра до на чел ни ка Бог дан Кузмић је 
под се тио на 1942. годи ну,  рекав ши да је про
стор Спо мен гро бља место стра да ња наших 
сугра ђа на само зато што су били Срби.

– Оба ве за Гра да Срем ске Митро ви це, а 
пре све га ста нов ни ка Сре ма је да успо ме ну и 
сећа ње на овај дога ђај чува мо, не забо ра ви
мо и пре но си мо буду ћим гене ра ци ја ма да то 
наста ве –  изја вио је Кузмић.  

Исто риј ски архив „Срем“, Завод за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре и Цен тар за кул ту ру „Сир
ми ју арт“ упри ли чи ли су кра ћи кул тур но  умет
нич ки про грам.  Г. Томац

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Већи сте пен хиги је не
Јав но кому нал но пред у зе

ће „Кому на ли је“ поста ви ло 
је на још 10 додат них лока
ци ја кан те за при ку пља ње и 
одла га ње изме та од кућ них 
љуби ма ца, са циљем под
сти ца ња одго вор ног вла сни
штва и пове ћа ња сте пе на 

хиги је не на зеле ним повр ши
на ма и ули ца ма нашег гра да.

Апе лу је мо на сугра ђа не 
да кан те кори сте пра вил но, 
одно сно да не одла жу дру
ге врсте отпа да, што је вео
ма чест слу чај на поје ди ним 
лока ци ја ма.

1. Сав ски кеј  наспрам „Bike kafe“ 
2. Сав ски кеј  наспрам ресто ра на „Рубин“
3. Сав ски кеј  после мале пла же
4. Спо мен парк  улаз од насе ља„Мати ја Хуђи“
5. Спо мен парк  улаз од Пра во слав ног гро бља
6. насе ље „Орао“ код реци кла жног дво ри шта
7. насе ље „Орао“  улаз од кру жног тока
8. насе ље „Каме њар“  изме ђу прва два реда згра да
9. насе ље „Каме њар“  изме ђу 3. и 4. реда згра да
10.  насе ље „29. новем бар“  иза пум пе.

Нове лока ци је кан ти за измет 
од кућ них љуби ма ца:

Кан те кори сти ти пра вил но

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.

СПО МЕ НИК
НА ПОЉУ ЛЕГЕТ

Годи шњи ца 
Легет ске бит ке

Град Срем ска Митро ви ца 
и Срп ска пра во слав на црква, 
орга ни зо ва ли су 7. сеп тем
бра пара стос жртва ма, а у 
орга ни за ци ји Исто риј ског 
архи ва „Срем“, Цен тра за 
кул ту ру „Сир ми ју март“ и 
Заво да за зашти ту спо ме ни
ка кул ту ре, упри ли чен је и 
кул тур но  умет нич ки про
грам код спо ме ни ка на Пољу 
Легет, пово дом 105. годи на 
од Легет ске бит ке (Бит ка на 
Чеврн ти ји). 

На ту бит ку, која је поче ла 
у ноћи, 5. на 6. сеп тем бар 
1914. годи не, на левој оба ли 
реке Саве, где се суко би ла 
Тимоч ка диви зи ја вој ске Кра
ље ви не Срби је про тив 29. 
диви зи је аустро у гар ске вој
ске, под се тио је исто ри чар 
Радо ван Срдић. Пла ни ра на 
као демон стра ци ја пре ла за 
и фор си ра ња реке, так тич ки 
рет ка бит ка, пре тво ри ла се у 
пораз у ком је поги ну ло и 
заро бље но, око 6.500 срп
ских вој ни ка. 

Вен це на „Пла ву гроб ни цу 
на Сави“ су поло жи ли пред
став ни ци Гра да, Вој ске 
Срби је, СУБ НОРа Него ти
на, као и деле га ци је удру же
ња и покре та гра ђа на.   Г. Т.

Пола га ње вена ца



511. SEPTEMBAR 2019.      M NOVINEАКТУЕЛНО

АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ ПРИ СУ СТВО ВАО ВОЈ НОЈ ВЕЖБИ „ПОВРА ТАК 2019“
НА ПОЛИ ГО НУ У НИКИН ЦИ МА

Срби ја је данас
сна жни ја у нао ру жа њу

При пад ни ци Спе ци јал не анти те
ро ри стич ке једи ни це, Жан дар
ме ри је и Хели коп тер ске једи ни це 

МУП  а при ка за ли су у субо ту 7. сеп
тем бра вешти не, опре му и нао ру жа
ње, на вој ном поли го ну у Никин ци ма. 
У пока знотак тич кој вежби „Повра так 
2019“ уче ство ва ло је 133 при пад ни ка 
МУПа, а да су посао одлич но оба ви
ли, доби ли су похва ле од пред сед ни

ка Срби је Алек сан дра Вучи ћа, који је 
при су ство вао овом дога ђа ју зајед но 
са мини стром уну тра шњих посло ва 
Небој шом Сте фа но ви ћем, мини стром 
одбра не Алек сан дром Вули ном, кине
ским гене ра лом Џанг Јоу сја и оста лим 
зва ни ца ма.

– Срби ја је данас поли циј ски и вој но 
неу по ре ди во сна жни ја него у послед
њих 30 годи на, а биће и дво стру ко 

сна жни ја, и то за вео ма крат ко вре ме 
– оце нио је пред сед ник Вучић након 
при ка за не вежбе, где се на оклоп ном 
вози лу „Милош“ могао да види нови 
систем Гетлинг  митра љез са роти
ра ју ћим цеви ма који одли ку је изу зет
но вели ка брзи на паљ бе  од 3.000 до 
4.000 мета ка у мину ти.

Вучић је рекао да су на овој вежби, 
при ка за на и дру га бор бе на вози ла: 
Пра ге и тро цев ци у покре ту, „Лаза
ри“ са раз ли чи тим кали бри ма и до 
30 мили ме та ра, а да ће сле де ћи пут 
бити при ка за ни и хели коп те ри H145 са 
митра ље зи ма.

У Срби ји се у наред них шест месе ци 
оче ку ју бес пи лот не лете ли це из Кине, 
како је поја снио пред сед ник, то ће 
бити три бате ри је бес пи лот них лете ли
ца, одно сно шест или девет лете ли ца, 
које ће моћи и са ауто мо би ла у покре
ту, и на раз ли чи те начи не да се поди
жу у ваздух, а биће нао ру жа не и има ће 
разор ну моћ.

– Оне нису на спи ску за санк ци је, 
зато што Срби ја води рачу на да нас 
нико не санк ци о ни ше, јер су неки себи 
дали за пра во да раде шта хоће, а ми 
само оно што они забо ра ве да ста ве 
на листу. Уз кине ску тех но ло ги ју, Срби
ја раз ви ја „Пега зе“, па ће се виде ти 
и срп ске бес пи лот не лете ли це, које 
ће бити за осма тра ње тере на, сла ње 
пода та ка, изви ђач ка деј ства – иста
као је Вучић и додао да су наше сна ге 
гарант наше ста бил но сти и будућ но
сти наше деце, па ће и ула га ња бити 
још већа.

С. Костић

Срби ја не може да се мери са 
Мађар ском, која је за 500 мили о на 
евра нару чи ла «амрам» раке те, које 
ће да ста вља ју на вазду хо пло ве. 
Руму ни ја се озбиљ но нао ру жа ва, 
систе ми ма «патри от», као и Бугар ска, 
која је купи ла осам бор бе них ави о на 
Ф16, који има ју напред ни је радар ске 

систе ме, од наших Миго ва, а за то је 
пла ти ла 1,2 мили јар ди дола ра. про
ко мен та ри сао је Вучић и иста као да је 
Срби ја до сада уло жи ла 650 мили о на 
евра, а мора ће и још више, јер еко но
ми ја сна жи, па ће мора ти да се пове
ћа и буџет за Мини стар ство одбра не 
и МУП.

Сви се нао ру жа ва ју

Пока зна вежбa у Никин ци ма
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Реше но пита ње Дома ЈНА

На сед ни ци Општин ског већа, одр
жа ној 4. сеп тем бра, донет је 
закљу чак о пре но су сред ста ва са 

намен ског под ра чу на за финан си ра ње 
про јек та „Хорис, коњич ке руте Сре ма“ 
који је недав но и завр шен.

Како је обја сни ла Биља на Дамља
но вић, шефи ца Оде ље ња за финан си
је, при вре ду и пољо при вре ду, рум ска 
општи на је била уче сник поме ну тог про
јек та који се финан си рао мода ли те том 
„пред фи нан си ра ње“ про јек та, што је под
ра зу ме ва ло да се део сред ста ва, после 
под но ше ња завр шног изве шта ја дона то
ру, вра ти рум ској општи ни. 

– По окон ча њу дру ге фазе изве шта ва
ња о утро шку сред ста ва и њего вој пози
тив ној оце ни, локал ној само у пра ви је вра
ћен део сред ста ва у изно су 133.248 евра. 
Ова сред ства, доби је на од финан си је рА 
Европ ске уни је, биће после кон вер зи је у 
дина ре, упла ће на у општин ски буџет и та 
сред ства поста ју при ход буџе та – кон ста
то ва ла је Биља на Дамља но вић.

Чла но ви Општин ског већа су доне ли 
још један закљу чак који се тиче пре но
са пра ва јав не сво ји не без накна де на 
опре ми  коси ли ци. С обзи ром на то да је 
кле нач кој ОШ „23. окто бар“ била потреб
на коса чи ца за одр жа ва ње већих зеле
них повр ши на у кру гу шко ле, Општин ска 
упра ва је поме ну ту коса чи цу и наба ви ла.

На овој сед ни ци је дата сагла сност 
на одлу ку Над зор ног одбо ра о изме на
ма и допу на ма про гра ма посло ва ња ЈП 
„Гас  Рума“. Како је инфор ми сао дирек
тор овог Јав ног пред у зе ћа Рада Мара
вић, у окви ру пла на инве сти ци ја нису 
била пред ви ђе на сред ства за изград њу 
инди ви ду ал ног гасног при кључ ка на раз
вод ном гасо во ду и про ду же ње дистри бу
тив не гасне мре же за 4,8 кило ме та ра за 
потре бе потро шње асфалт не базе фир
ме „Ката го“.

 – Зато ради мо реба ланс про гра ма 

посло ва ња за 22, 9 мили о на дина ра, па 
ће тако наш план инве сти ци ја бити, уме
сто 45,1 мили он 68,1 мили он дина ра. 
Сред ства за инве сти ци је су наша соп
стве на – поја снио је Рада Мара вић. 

– Фир ма „Ката го“ има сво ју асфалт ну 
базу у Вог њу, која је вели ки потро шач 
гаса, упу ти ла је зах тев да би се при кљу
чи ла на гасну мре жу нашег пред у зе ћа. 
ЈП „Гас  Рума“, буду ћи да је има ло вели
ку добит у про шлој годи ни, одлу чи ло је 
да може да иза ђе у сусрет том зах те ву, 
пого то во што ће потро шња ове асфалт
не базе бити вели ка, на при мер већа 
него целог Вог ња, па је пред у зе ће сва ка
ко у томе виде ло сво ју рачу ни цу – рекао 
је Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
Општи не.

У скла ду са Зако ном о кул ту ри, чла но
ви Општин ског већа су усво ји ли про грам 
рада и посло ва ња Зави чај ног музе ја 
Рума за 2020. годи ну, који је обра зло жи
ла дирек тор ка Бра ни сла ва Коње вић. Као 
и у овој годи ни, актив но сти Зави чај ног 
музе ја се одно се на акви зи ци ју, струч
но  науч но истра жи ва ње, кон зер ва ци ју, 
доку мен та ри стич ке актив но сти, изло жбе 
и укљу чи ва ње Музе ја у мани фе ста ци је, 
какве су на репу блич ком нивоу „Музе ји 
за 10“, а на општин ском, Кул тур но лето. 
Бра ни сла ва Коње вић је иста кла да нај
ви ше про бле ма има ју са тре зо ри са њем 
пред ме та у фун ду су Зави чај ног музе ја и 
про сто ром за стал ну постав ку, буду ћи да 
је згра да ста ра, под зашти том је држа ве, 
а вели ки су про бле ми са вла гом. У пла
ну је и одр жа ва ње 48. Ликов не коло ни је 
„Бор ко вац“, сле де ће годи не.

На овој сед ни ци су усво је не и изме не 
пра вил ни ка о бли жим усло ви ма, поступ
ку за оства ри ва ње пра ва и виси ни суб
вен ци је у град ском, при град ском и међу
ме сном пре во зу. Кон крет но, мења се део 
чла на 4. који се нај ви ше одно си на сред
њо школ це који поха ђа ју шко ле ван рум

ске општи не, а којих у рум ској општи ни 
нема. За ове кате го ри је виси на суб вен
ци је ће изно си ти до 70 про це на та.

На овој сед ни ци, пред сед ник Сла ђан 
Ман чић је инфор ми сао чла но ве Општин
ског већа и о купо ви ни згра де Дома ЈНА 
о чему је први пут гово рио на сед ни ци 
СО Рума, а о чему смо и ми писа ли. Он 
је рекао да је са Мини стар ством одбра не 
окон ча но 90 одсто пре го во ра.

– Цена је при хва тљи ва за нас и она 
изно си пре ко 328.000 евра, одно сно око 
40 мили о на дина ра, што није неко опте
ре ће ње за наш буџет. Морам рећи да је, 
пре само пола годи не, цена била 670.000 
евра, што је  за нас  било непри хва тљи во, 
сада је упо ла мања – иста као је Ман чић.

Он је додао и да ће, као купац, рум
ска Општи на доби ти погод но сти: било 
испла те у 60 месеч них рада или у пет 
годи шњих рата, а дру га опци ја је да се 
може извр ши ти раз ме на за некрет ни не, 
одно сно ста но ве за вој на лица или пен
зи о не ре.

– То је и раз лог што чека мо, да види
мо и да напра ви мо нај по вољ ни је реше
ње за рум ску Општи ну. Пла но ви су да 
одмах при про јек ци ји буџе та за наред ну 
годи ну, обез бе ди мо и ту пози ци ју. Новац 
има мо за рекон струк ци ју згра де, коју би 
тако уре ди ли да се задр жи њен ком пле
тан посто је ћи изглед. Има ли смо доста 
при ту жби гра ђа на на запу ште ност ове 
згра де, али до сада нисмо ништа могли 
ура ди ти, јер није била наше вла сни штво. 
Мислим да ћемо већ на про ле ће кре ну ти 
у рекон струк ци ју ове згра де – поја снио је 
Ман чић. 

Сла ђан Ман чић је ука зао и да је рум
ска касар на у мастер пла ну за про да ју 
Мини стар ства одбра не, те да је локал на 
само у пра ва заин те ре со ва на и за ту купо
ви ну, али је још рано гово ри ти о нечем 
кон крет ни јем.

С. Џаку ла

Сед ни ца Општин ског већа Рума
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РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА РУМ СКИХ УЛИ ЦА

Асфал ти ра на Пар ти зан ска ули ца

У Руми су у току радо
ви у окви ру инфра
струк тур ног опре ма ња 

град ских и сео ских ули ца, 
што под ра зу ме ва ком плет
не рекон струк ци је дело ва 
ули ца, асфал ти ра ње, као и 
поста вља ње беха тон пло ча 
на тро то а ре.

Како је иста као пред сед
ник рум ске Општи не Сла ђан 
Ман чић, 2. сеп тем бра при
ли ком оби ла ска радо ва на 
асфал ти ра њу Пар ти зан ске 
ули це, ови радо ви су дода ти 
у план пре два де се так дана. 

– Оба вље не су све при
прем не рад ње у сми слу 

поди за ња шах то ва, слив них 
решет ки, хидра на та. Међу
тим, на зах тев гра ђа на који 
живе у овој ули ци, при вре
ме но смо зау ста ви ли радо
ве, јер су нам рекли да су 
има ли про бле ма, који су 
поче ли после вели ких киша 
2014. годи не. Мисли ли смо 
да је раз лог атмос фер ска 
кана ли за ци ја, па су струч
ња ци каме ром сни ми ли цео 
кана ли за ци о ни одвод испод 
ове ули це, али се испо ста
ви ло да је све у реду – изја
вио је том при ли ком Сла ђан 
Ман чић. Међу тим, утвр ђе но 
је да на кра ју Пар ти зан ске 

ули це посто ји канал, који је 
сужен и тре ба да се про ко па.

Радо ви су, потом наста
вље ни и завр ше ни 3. сеп
тем бра. Асфал ти ра на је 
Пар ти зан ска ули ца од Гим
на зи је до ЈНА ули це, у дужи
ни од око 800 мета ра.

 – Ово је јед на од нај про
мет ни јих ули ца и ствар но 
је прет ход ни асфалт био у 
лошем ста њу. Зато смо и 
реши ли да уре ди мо и ову 
ули цу, а вред ност радо
ва је око осам мили о на 
дина ра. Шири на асфал та 
је око шест мета ра, и када 
се радо ви завр ше сва ка ко 

ће допри не ти без бед ни јој 
и лак шој вожњи – рекао је 
Ман чић.

Под се ти мо, део Пар ти
зан ске ули це, од ЈНА до 
Глав не је рани је ура ђен, 
тако да ће са овим радо ви
ма цела ули ца бити поно во 
ком плет но асфал ти ра на.

Пред сед ник Сла ђан 
Ман чић је наја вио слич не 
радо ве и у Ули ци Вељ ка 
Дуго ше ви ћа, у самом цен
тру гра да, у делу од Орло
ви ће ве до Ули це 27. окто
бра, поред Спорт ске хале 
и хоте ла.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић у оби ла ску радо ва

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ЖЕН СКЕ МРЕ ЖЕ СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ РУМА 

Поклон прва ци ма у сео ским шко ла ма
Акти вист ки ње Жен ске 

мре же Општин ског 
одбо ра СНС Рума, 

одр жа ле су 3. сеп тем бра 
кон фе рен ци ју за нови на ре, 
на којој су инфор ми са ле јав
ност да су рум ски напред
ња ци купи ли 120 ран че ва за 
прва ке у сео ским шко ла ма.

Мил ка Павло вић је иста
кла, да поред актив но сти 
локал не само у пра ве на 
обез бе ђе њу бес плат них 
уџбе ни ка за све прва ке, ово 
је још јед на у низу акци ја 
које спро во ди СНС у рум ској 
општи ни, како би помо гли 
уче ни ци ма и роди те љи ма. 

– Купи ли смо ран че
ве црве не и пла ве боје, 
а наши акти ви сти ће их 
одмах и поде ли ти. Ове 
ран че ве ће доби ти прва
ци у већим сели ма наше 
општи не, али ћемо наста
ви ти са слич ним акци ја ма 
и за оста ле уче ни ке првих 
раз ре да – иста кла је Мил ка 
Павло вић.

Ран че ве су доби ли прва
ци у Путин ци ма, Хрт ков
ци ма, Никин ци ма, Добрин
ци ма, Пла ти че ву, Клен ку, 
Хрт ков ци ма, као и под руч
ним оде ље њи ма ових шко
ла.  С. Џ.

 Јеле на Бркљач, Мил ка Павло вић
и др Јеле на Сто ја нац Мра че вић



8 11. SEPTEMBAR 2019.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

ПРО ГРАМ ЗАШТИ ТЕ И УРЕ ЂЕ ЊА ПОЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕМЉИ ШТА

Лици та ци јом у закуп 752,5 хек та ра
Пре ма пода ци ма Репу блич ког гео

дет ског заво да у рум ској општи
ни има укуп но 7.383,8 хек та ра 

пољо при вред ног земљи шта у држав
ној сво ји ни, а од те повр ши не 824 хек
та ра је зау зе то важе ћим уго во ри ма о 
заку пу  сто ји у про гра му зашти те, уре
ђе ња и кори шће ња пољо при вред ног 
земљи шта.

Овај про грам су одбор ни ци при хва
ти ли на послед њој скуп штин ској сед
ни ци, а обра зло жи ла га је Биља на 
Дамља но вић, шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и пољо при вре
ду. За бес плат но кори шће ње је опре
де ље но 193 хек та ра, а повр ши на од 
2.513 хек та ра је одре ђе на за дава ње 
у закуп по осно ву гаје ња и држа ња 
живо ти ња.

 – Ово пра во је оства ри ло 99 лица. 
Повр ши на од 101 хек тар је опре де ље
на за дава ње у закуп по осно ву вла
сни штва инфра струк ту ре, док ћемо 
ове годи не у закуп путем лици та ци је 
дати 752,5 хек та ра пољо при вред ног 
земљи шта. Нарав но, ово под усло вом 

да сто ча ри узму у закуп све опре де
ље не повр ши не и закљу че уго во ре за 
пра во првен ства заку па – иста кла је 

Биља на Дамља но вић.
Она је ука за ла да је од заку па и про

ме не наме не пољо при вред ног земљи
шта пла ни ра но оства ре ње при хо да 
од нешто пре ко 89 мили о на дина ра, 
док је пла ном радо ва у овој обла сти 
пред ви ђе на њихо ва вред ност од 104,4 
мили о на дина ра. Раз ли ку од 15 мили о
на дина ра Општи на пла ни ра да доби је 
са дру гих нивоа вла сти.

За уре ђе ње пољо при вред ног 
земљи шта пла ном је опре де ље но 
85,6 мили о на дина ра и то за кома са
ци ју, одвод ња ва ње и навод ња ва ње, 
уре ђе ње атар ских путе ва (28 мили о на 
дина ра) и био ло шку рекул ти ва ци ју. За 
зашти ту пољо при вред ног земљи шта, 
одно сно опре ма ње про тив град не слу
жбе и пољо чу вар ске слу жбе пла ни ра
но 11,6 мили о на дина ра, за кон тро лу 
плод но сти обра ди вог земљи шта пет 
мили о на дина ра. За сту диј ско  истра
жи вач ке радо ве, који тре ти ра ју про
бле ма ти ку земљи шта, пла ни ран је 
утро шак од седам мили о на дина ра.

С. Џаку ла

Биља на Дамља но вић

ДОМ ЗДРА ВЉА

268 гра ђа на про ве ри ло сво је 
здрав стве но ста ње
Сво је актив но сти веза

не за бес плат не пре
вен тив не пре гле де 

у сели ма рум ске општи не 
Дом здра вља је наста вио и 
у овој годи ни, Цен тар за пре
вен ци ју пре гле дао 268 осо
ба. Током борав ка у сели ма 
лека ри и меди цин ско осо
бље су сугра ђа ни ма мери ли 
теле сну масу и виси ну, оби
ма стру ка, БМИ, арте риј ски 
крв ни при ти сак, као и шећер 
из капи лар не крви.

– Ради ли смо скри нинг 
на шећер ну болест и попу
ња ва ли упит ник за про це ну 
ризи ка за дија бе тес мели
тус тип 2. Тако ђе смо спро
ве ли скри нинг на депре си
ју, попу ња ва њем упит ни ка 
за откри ва ње депре сив них 
поре ме ћа ја. У циљу раног 
откри ва ња поре ме ћа ја 
мине рал не густи не кости, 
врши ли смо мере ње густи
не кости на пети упо тре бом 
ултра звуч не осте о ден зи
то ме три је. Паци јент ки ње 
живот не доби од 50 до 69 
годи на има ле су могућ ност 
да зака жу скри нинг мамо

гра фи ју, а 119 жена смо упу
ти ли на гине ко ло шки пре
глед – суми ра доса да шње 
актив но сти у теку ћој годи ни 
др сто ма то ло ги је Јеле на 
Сто ја нац Мра че вић, дирек
тор ка Дома здра вља Рума.

У циљу раног откри ва
ња осте о по ро зе рађе но је 
мере ње густи не кости на 
пети, упо тре бом ултра звуч
не осте о ден зи то ме три је, 
те је тако откри ве но код 53 
одсто пре гле да них осо ба 
сма ње ње мине рал не густи

не кости и саве то ва но им је 
да се упу те на DEXA пре
глед, који је злат ни стан дард 
за поста вља ње дијаг но зе 
осте о по ро зе.

Пови ше не вред но сти гли
ке ми је има ло је око 34 про
цен та пре гле да них осо ба. 
Неки од тих паци је на та од 
рани је има ју поста вље ну 
дијаг но зу шећер не боле сти, 
те су доби ли додат не саве те 
о пра вил ној упо тре би тера
пи је, само кон тро ли шећер
не боле сти, зна ча ју хиги јен

ско  дије тет ског режи ма као 
и начи ну пре вен ци је акут них 
и хро нич них ком пли ка ци ја 
ове боле сти. 

Уме рен ризик за раз
вој дија бе те са има ло је 27 
одсто пре гле да них, висок 
ризик 14 про це на та, а вео ма 
висок ризик 1,6 одсто.

– Ско ро сва ка дру га осо
ба је има ла про блем са 
пре ко мер ном теле сном 
масом. Депре сив ни поре
ме ћај је откри вен код 6,2 
одсто пре гле да них и они 
су упу ће ни код сво јих иза
бра них лека ра ради даље 
тера пи је. Циљ ових наших 
актив но сти је да се подиг не 
свест ста нов ни штва о зна
ча ју редов них пре вен тив
них пре гле да ради очу ва ња 
и уна пре ђе ња здра вља и 
про мо ци ја здра вих сти ло
ва живо та. Паци јен ти ма је 
пру же на могућ ност да, без 
дугог чека ња и бес плат но, 
про ве ре неке од пара ме та
ра свог здрав стве ног ста ња 
– иста кла је др Јела на Сто
ја нац Мра че вић.

С. Џаку ла

Др Јеле на Сто ја нац Мра че вић
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ШКО ЛА У МАЛИМ РАДИН ЦИ МА

Нов и леп ши изглед објек та

У под руч ном оде ље њу ОШ „Змај 
Јова Јова но вић“ у Малим Радин
ци ма, у току су радо ви на пове

ћа њу енер гет ске ефи ка сно сти згра де 
у којој је сме ште на шко ла, коју поха ђа 
укуп но 12 ђака, али и јед на мешо ви
та гру па деце до пред школ ског узра
ста. Како теку радо ви на згра ди, која 
је била у при лич но лошем ста њу, про
ве ри ли су дирек тор ка ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“ Жакли на Него ва но вић, 
пред сед ник Општи не Сла ђан Ман чић 
и Жив ко Стој ко вић, пред сед ник Саве
та МЗ Мали Радин ци.

Први човек рум ске Општи не Сла ђан 
Ман чић је иста као да се на овој згра ди 
уре ђу је фаса да и спо ља шња изо ла ци
ја, како би се пове ћа ла њена енер гет
ска ефи ка сност и бољи усло ви у зим
ском пери о ду.

 – Иако је број деце који поха ђа ју 
ову шко лу мали, ипак жели мо да сви
ма обез бе ди мо боље усло ве за рад и 
уче ње. Шко ла се нала зи у цен тру села, 
жели мо да буде са лепом фаса дом, 
да се и та деца осе ћа ју као сва дру га 
која су у већим, уре ђе ни јим шко ла ма 
у нашој општи ни. Може мо да иза ђе мо 
у сусрет дирек тор ки, да се уну тра шњи 
део шко ле окре чи и да се заме не олу
ци, који нису били у пла ну, али да не 
би дошло до про ки шња ва ња с обзи
ром на то да су ста ри. Учи ни ће мо све 
да буде сре ђе на она ко како и тре ба да 
буде. Мислим да ће у наред них десе
так дана сви поме ну ти радо ви бити 
завр ше ни – рекао је Сла ђан Ман чић 
после оби ла ска објек та. 

Он је под се тио да је обез бе ђе но 17 
мили о на за инфра струк тур но опре ма
ње шко ла  негде су то тоа ле ти, фаса
де, сто ла ри ја, олу ци, зави сно шта је 
којој шко ли нај по треб ни је. 

– Пре о ста ло нам је од ове суме, коју 
смо обез бе ди ли у буџе ту, још око девет 
мили о на дина ра, па смо дали налог 
ОШ „Душан Јер ко вић“ да се са запад
не стра не шко ле заме не сви про зо ри. 
Ту су радо ви запо че ли, а у под руч ној 
шко ли у Сте ја нов ци ма, дрве на сто ла
ри ја биће заме ње на ПВЦ сто ла ри јом. 
Све шко ле су посла ле зах те ве, у који
ма су одре ди ли шта им је хит но, потом 
нешто што је реал но потреб но а није 
хит но, одно сно што може да се одра ди 
у неком дру гом пери о ду. Дакле, дого
во ри ли смо се о при о ри те ти ма још пре 
пушта ња тен де ра и тога се при др жа
ва мо – изја вио је пред сед ник Ман чић.

Жакли на Него ва но вић, дирек тор
ка ОШ „Змај Јова Јова но вић“ исти че 
задо вољ ство и запо сле них и роди те
ља када се шко ле ова ко рено ви ра ју и 
да без подр шке локал не само у пра ве, 
то не би било могу ће.

– Морам напо ме ну ти да су ове 
годи не 313 прва ка доби ла бес плат
не уџбе ни ке од наше Општи не, као и 
велик број соци јал но угро же не деце, 
што мно го зна чи сва ком роди те љу 
када му дете кре ће у шко лу. У Малим 
Радин ци ма има мо ком би но ва на оде
ље ња, први и тре ћи, и дру ги и четвр ти 

са укуп но 12 уче ни ка, са који ма раде 
учи те љи це Весна Црно мар ко вић и 
Ката ри на Крсто но шић. Има мо и под
руч но оде ље ње у Павлов ци ма, ту је 
шко ла већ ком плет но сре ђе на: фаса
да, сто ла ри ја, уну тра шњост згра де је 
окре че на, сре ђе на су купа ти ла…Има 
још неких ства ри да се завр ше, али не 
може мо ми да доби је мо више од оста
лих. Сред ства се рас по ре ђу ју рав но
мер но и по при о ри те ти ма и тако тре ба 
да буде – иста кла је дирек тор ка Него
ва но вић.

Добру сарад њу са локал ном само
у пра вом исти че и Жив ко Стој ко вић, 
пред сед ник Саве та МЗ Мали Радин ци. 

– Ово је један од већих про је ка та 
што се тиче шко ле. Роди те љи су оду
ше вље ни, дола зе и гле да ју шта се 
ради. Има мо три прва ка, ове годи не 
јесте мањи број, али сле де ће ћемо 
има ти чети ри, затим девет, тако да 
беле жи мо пораст бро ја деце у нашем 
селу. Општи на је ове годи не обез бе
ди ла бес плат не уџбе ни ке за прва ке, 
што су роди те љи зду шно поздра ви
ли. Надам се да ће шко ла, када се сви 
радо ви завр ше, још више укра си ти ово 
наше мало село – кон ста то вао је Жив
ко Стој ко вић. С. Џаку ла 

Жив ко Стој ко вић, Жакли на Него ва но вић и Сла ђан Ман чић

Нова фаса да

Пројекат: „РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА“ финансира се из буџета Општине Рума. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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САВЕЗ СПОР ТО ВА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Награ де за нај у спе шни је
Тро је инђиј ских спор ти ста награ

ђе но је за поје ди нач не успе хе, 
које су оства ри ли на европ ским 

првен стви ма у прет ход ном пери о ду. 
Све ча ност је упри ли че на у уто рак, 3. 
сеп тем бра у Саве зу спор то ва општи не 
Инђи ја.

Милош Мале ше вић осво јио је сре
бро на Европ ском првен ству за мла ђе 
сени о ре у атле ти ци, док су руко ме та
ши це „Желе зни ча ра“, Софи ја Жак и 
Јова на Авра мо вић овог лета у Инђи ју 
доне ле зла то са јуни ор ског шам пи о на
та Евро пе.

Пла ке те и нов ча не награ де у изно су 
од 30.000 дина ра, уру чио им је пред
сед ник Општи не Вла ди мир Гак. 

– Ово су за мене нај леп ши дога ђа
ји. Наши спор ти сти су оства ри ли фан
та стич не резул та те, Инђи ја је на њих 
више него поно сна. На нама је да им 
обез бе ди мо што боље усло ве. Пре 
три годи не успо ста ви ли смо нову плат
фор му, на осно ву које смо наста ви ли 
да раз ви ја мо спорт. Савез спор то ва је 
добио нову енер ги ју и ново зна ње које 
до сада нису има ли – рекао је Гак.

Гак је иста као да су данас два, нека
да нај за ду же ни ја клу ба, ФК „Инђи ја“ и 
ЖРК „Желе зни чар“, пред став ни ци гра

да у нај е лит ни јим ран го ви ма так ми че
ња. 

– Уско ро ћемо кре ну ти са првом 
фазом Ака де ми је спор та у Леја ма. 
Упра во ће атле ти ча ри има ти нај ви

ше бене фи та од ње. Она ће пру жи ти 
боље усло ве за све и то ће бити спорт
ска кућа за сва ког – под ву као је Вла
ди мир Гак.

М. Ђ.

Владимир Гак је уручио награде најуспешнијим спортистима

Захва љу ју ћи сред стви ма која су 
издво ји ли Општи на Инђи ја и 
Покра јин ски секре та ри јат за спо

рт и омла ди ну, уче ни ци Основ не шко
ле „Бра ћа Гру ло вић“ у Бешки, доби ли 
су уре ђен школ ски терен на којем је 
поста вље на нова мул ти функ ци о нал
на под ло га. Пре ма речи ма Вла ди ми
ра Бате за, покра јин ског секре та ра за 
спо рт и омла ди ну радо ви су реа ли зо
ва ни за вео ма кра так пери од.

– Има ли смо при ли ке да оби ђе
мо терен пре поста вља ња под ло ге. 
Данас је он дале ко леп ши и без бед
ни ји, пре све га за наста ву физич ког 

вас пи та ња, а после и за сам раз вој 
спо р та – рекао је Батез и додао да ће 
Секре та ри јат наста ви ти са изград њом 
спо рт ске инфра струк ту ре на целој 
тери то ри ји АП Вој во ди не, нагла сив ши 
да у Општи ни Инђи ја има ју изван ред
ног парт не ра са којим је до сада реа
ли зо ван вели ки број про је ка та.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак нагла сио је да је ново игра
ли ште од вели ког зна ча ја за сву школ
ску децу, али и за мла де спор ти сте.

– Јако је важно када се на вишим 
инстан ца ма, у овом слу ча ју Покра јин
ског секре та ри ја та за спо рт и омла

ди ну, нала зе људи који има ју слу ха 
за мала места – рекао је Гак и додао 
да је локал на само у пра ва, само ове 
годи не, за школ ску инфра струк ту
ру опре де ли ла укуп но 250 мили о на 
дина ра, и то 190 мили о на за основ не 
и око 60 мили о на дина ра за сред ње 
шко ле.

– На овај начин пока зу је мо коли
ко нам је ста ло да наша деца има ју 
ква ли тет но обра зо ва ње и да ство ри
мо усло ве какви има ју вршња ци наше 
деце у нај ра зви је ни јим европ ским 
држа ва ма – изја вио је Вла ди мир Гак.

М. Ђ.

БЕШКА

Уре ђен школ ски терен
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ПОД СТИ ЦАЈ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА

Уру че но 126 уго во ра

Општи на Инђи ја издво ји ла је 25 
мили о на дина ра по општин
ском кон кур су за пољо при вре

ду за суб вен ци је за изград њу пла
сте ни ка, огра де, набав ку пче лар ске 
опре ме, при кључ не меха ни за ци је и 
купо ви ну ква ли тет них грла сто ке. У 
неде љи за нама, све ча но је уру че но 
126 уго во ра, од тога 124 пољо при
вред ним газдин стви ма и два земљо
рад нич ким задру га ма.

Како је иста као пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак, општин ски 
буџет за пољо при вре ду спа да у један 
од нај ве ћих у АП Вој во ди ни и изно си 
34 мили о на дина ра. 

– Одго вор ним и напор ним радом 
локал ног руко вод ства дошли смо у 
ситу а ци ју да се пољо при вред ни буџет 
сва ке годи не коре ни то пове ћа ва, као 
и буџе ти за сту дент ске сти пен ди је, 
спорт ске колек ти ве, удру же ња и оста
ло. Јед ну од нај по пу лар ни јих мера за 
пољо при вред ни ке пред ста вља суб
вен ци ја за купо ви ну меха ни за ци је, где 
су издво је на зна чај но већа сред ства. 
Ина че, ова мера до пре две годи не 
није ни била пред ви ђе на буџе том – 
рекао је Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи ја је 
под се тио да је захва љу ју ћи суб вен
ци ја ма, утро стру чен број пче ли њих 

кошни ца за послед ње три годи не. 
Он је ујед но наја вио да ће Општи на 
Инђи ја кон ку ри са ти на међу на род
ном кон кур су за доби ја ње сред ста ва 
за изград њу мре же за навод ња ва ње 
1.500 хек та ра обра ди ве повр ши не. 

– У првој фази ће бити обу хва ће
ни ата ри Нових Кар ло ва ца, Новог 
и Ста рог Слан ка ме на што ће пред
ста вља ти огро ман допри нос раз во
ју пољо при вред не про из вод ње на 
тери то ри ји општи не Инђи ја – изја вио 
је Гак и додао да нијед но општин ско 
руко вод ство до сада није успе ло да 
реа ли зу је овај про је кат као и да ће та 
локал на само у пра ва мора ти да издво

ји око 40 мили о на дина ра за изра ду 
про јект не доку мен та ци је.

– Сред ства која може мо доби ти 
путем кон кур са су изме ђу 300 и 400 
мили о на евра, а рок за под но ше ње 
доку мен та ци је је до кра ја теку ће годи
не. Про је кат ће се финан си ра ти из 
фон до ва Европ ске уни је и Ује ди ње
них Арап ских Еми ра та – обја снио је 
Гак.

Гак на кра ју исти че да ће мре жа за 
навод ња ва ње допри не ти уна пре ђе њу 
пољо при вред не про из вод ње, али и 
кон ку рент но сти на дома ћем и међу
на род ном тржи шту.

М. Ђ.

Доде ла уго во ра пољо при вред ни ци ма

Пројекат: „Општина Инђија - општина развоја“ финансира се из буџета Општине Инђија. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Одго вор ним и напор ним радом локал ног руко-
вод ства дошли смо у ситу а ци ју да се пољо при-
вред ни буџет сва ке годи не коре ни то пове ћа ва, 
као и буџе ти за сту дент ске сти пен ди је, спорт ске 
колек ти ве, удру же ња и оста ло. Јед ну од нај по-
пу лар ни јих мера за пољо при вред ни ке пред ста-
вља суб вен ци ја за купо ви ну меха ни за ци је, где 
су издво је на зна чај но већа сред ства, рекао је 
Владимир Гак
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ПУДАР СКИ ДАНИ

У зна ку пуда ра, гро жђа и вина
Дру гог викен да у сеп

тем бру у Ири гу се 
орга ни зу је тури стич ко 

 при вред на мани фе ста ци
ја „Пудар ски дани“, која је 
посве ће на пуда ру  чува
ру вино гра да, као и гро жђу, 
вину и раз во ју вино гра дар
ства. Мани фе ста ци ја је 
први пут орга ни зо ва на сада 
већ дале ке 1993. годи не, 
што зна чи да се овог 12, 13. 
и 14. сеп тем бра орга ни зу је 
27. пут.

Као и прет ход них годи
на, при пре мљен је богат 
про грам, како струч ни део 
за вино гра да ре и вина ре, 
тако и кул тур но  забав ни за 
оста ле посе ти о це ове, нај
ста ри је ири шке мани фе ста
ци је.

У четвр так, 12. сеп тем
бра „Пудар ски дани“ запо
чи њу од 18 часо ва, када ће 
посе ти о ци моћи да погле
да ју Фру шко гор ски сајам 
вина под нази вом „Пуда рев 
избор“.  После тога могу да 
погле да ју насту пе фол клор
них ансам ба ла, а од 20 сати 
и 30 мину та наступ Там бу
ра шког орке стра „Роман
са“ и Неве не Ста мен ко вић, 
солист ки ње „Бал ка ни ке“.

У петак, 13. септем бра 
ће се у ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ одр жа ти 
струч на пре зен та ци ја „При
ме на ено ло шких сред ста
ва у савре ме ној про из вод

њи вина“ и ваља иста ћи да 
је ово нови на у одно су на 
прет ход не мани фе ста ци је. 
Истог дана ће се одр жа ти 
део мани фе ста ци је у којој 
уче ству ју ири шки мали ша
ни, а то је изло жба „Дете и 
пас“, као и дефи ле фење
ра од бун де ва и маскен бал. 
Потом сле ди и музич ки про
грам за децу, а у 18 часо ва 
и 30 мину та је про гла ше ње 
побед ни ка и доде ла награ да 
за нај бо ље ликов не и лите
рар не радо ве, као и нај у спе
шни је напра вље не фење ре 
од бун де ве. У 21 час би тре
ба ло да се одр жи кон церт 
попу лар не „Црве не јабу ке“. 

У субо ту, 14. сеп тем бра од 

раних јутар њих часо ва биће 
орга ни зо ва но так ми че ње у 
кува њу пудар ског папри ка
ша, потом про да ја срем ских 
кола ча, које су при пре ми
ле жене из ири шких акти ва 
жена, а биће орга ни зо ва на 
и „дечи ја пија ца“ мали ша на 
из ДУ „Дечи ја радост“. Тако
ђе, одр жа ће се и дру га пре
зен та ци ја на тему при ме не 
ено ло шких сред ста ва у про
из вод њи вина, а у 16 часо ва 
је део мани фе ста ци је под 
нази вом „Вој во ђан ска тра
ди ци ја“, који под ра зу ме ва 
насту пе дечи јих фол клор
них гру па из целе Вој во ди
не.

За 17 часо ва и 30 мину та 

пла ни ра но је про гла ше ње 
побед ни ка и доде ла награ да 
за нај бо љи папри каш, нај бо
ље уре ђен вин ски подрум, 
нај бо љи изло жбе ни штанд, 
нај бо љи вино град, нај те жи 
грозд, те нај бо ље вино и 
раки ју. После овог офи ци
јел ног дела насту пи ће фол
клор ни ансам бли одра слих, 
а у 21 сат ће 27. „Пудар ске 
дане“ сво јим кон цер том 
затво ри ти попу лар на фолк 
пева чи ца Ана Беку та.

Орга ни за то ри ове вели ке 
мани фе ста ци је су „Дру штво 
Ири жа на“ и Тури стич ка 
орга ни за ци ја, под покро ви
тељ ством Општи не Ириг.

С. Џаку ла

Про шло го ди шња мани фе ста ци ја

ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Камп при ја тељ ства
На сед мом кам пу „Дру га ри ја да  

камп при ја тељ ства“ на Копа о ни ку, 
који орга ни зу је Фон да ци ја Нова

ка Ђоко ви ћа, уче ство ва ће и 22 ђака и 
њихо ви учи те љи, из издво је них оде ље
ња ОШ „Доси теј Обра до вић“ из Кру ше
до ла и Шатри на ца. 

– Циљ ове Фон да ци је ја да се мали
ша ни ма широм наше земље пру жи 
јед но кори сно иску ство у раз во ју. Ове 
годи не у кам пу ће бити 130 ђака из 13 
шко ла, одно сно издво је них оде ље ња 
у сели ма. Међу њима ће бити и наши 
ђаци, који ће бити уче сни ци кам па од 
16. до 21. сеп тем бра – каже дирек тор ка 
шко ле Сања Нико лић.

Ових 13 шко ла из шест општи на су 
иза бра не после истра жи ва ња Фон да ци
је, на осно ву доса да шњих успе ха шко ле, 
добре сарад ње са роди те љи ма, ђаци

ма, учи те љи ма, локал ном зајед ни цом, 
на осно ву бро ја ђака, јер због мањег 
бро ја, ове шко ле рет ко испу не кво ту да 
деца иду на рекре а тив ну наста ву. Глав
ни циљ про јек та је кре и ра ње под сти цај
не сре ди не за раз вој пози тив них живот
них вешти на и сти ца ња нових иску ста ва 
деце од седам до 10 годи на. 

У кам пу се орга ни зу ју еду ка тив не и 
спорт ске ради о ни це, про гра ми зајед
нич ких актив но сти, током којих деца 
сти чу нова зна ња, вешти не, као и здра
ве нави ке. Поред уче ни ка из Ири га, ту 
ће бити и њихо ви дру га ри из Вла со
тин ца, Алек син ца, Кра гу јев ца, Сме де
ре ва и Срем ске Митро ви це. Са децом 
и њихо вим учи те љи ма, ради ће око 50 
струч них сарад ни ка и волон те ра Фон
да ци је Нова ка Ђоко ви ћа.

С. Џ. Сања Нико лић
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ЈАВ НИ РАДО ВИ

Посао за теже запошљива лица

У мају су у ири шкој 
општи ни запо че ли, 
а кра јем авгу ста су и 

завр ше ни, јав ни радо ви у 
које је било укљу че но десет 
неза по сле них лица са еви
ден ци је Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње, испо ста
ве у Ири гу. 

Реч је о лици ма која су 
дуго на еви ден ци ји неза по
сле них, као и из кате го ри ја 
теже запо шљи вих и соци
јал но угро же них лица. 

Током про те кла чети
ри месе ца уче сни ци јав ног 
рада су ради ли на уре ђи
ва њу и одр жа ва њу зеле них 
повр ши на, пар ко ва као и 
чишће њу трга. 

– Ура ди ли смо више од 
десет мура ла у Ири гу, као и 

мура ле у дво ри шту ири шког 
врти ћа. Тако ђе смо посве ти
ли и један мурал покој ном 
Саши Фили по ви ћу, ака дем
ском сли ка ру који је био и 
настав ник ликов ног вас пи
та ња. Зајед но са Удру же
њем „Еуста хи ја“ поста ви ли 
смо лет њи ко вац у нашем 
пар ки ћу и попло ча ли га 

беха тон пло ча ма које смо 
доби ли од ЈП „Кому на лац“. 
У окви ру јав ног рада смо 
поста ви ли и неко ли ко кан ти 
за сме ће и клу па напра вље
них од пале та – суми ра за 
наше нови не оно што је ура
ђе но Срђан Будим чић, коор
ди на тор Удру же ња „Ириг 
мој град“.

Будим чић дода је да ово 
Удру же ње од 2015. годи не 
апли ци ра сво јим про јек ти ма 
код Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње, Фили ја ле у 
Срем ској Митро ви ци и да је 
током тог пери о да, у окви ру 
јав них радо ва, било анга жо
ва но шезде се так наза по сле

них лица. Анга жо ва на лица 
у окви ру овог, тек завр ше ног 
јав ног рада, су за свој рад 
месеч но при ма ли по 22.000 
дина ра.

У пери о ду од орга ни зо
ва ња првих јав них радо ва 
до данас, окре че но је пет 
шко ла у ири шкој општи ни, 
фар ба ни су деч ји моби ли ја
ри, напра вље но је сто ти нак 
дрве них кор пи за отпат ке, 
као и пар кић за децу у Фру
шко гор ској ули ци у Ири гу. 
Ово ме сада тре ба дода ти 
и актив но сти које су реа ли
зо ва не током ово го ди шњег 
јав ног рада.

С. Џ.

Лет њи ко вац у дечи јем пар ки ћу

Срђан Будим чић

Поста вље не кор пе и клу пе

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.

Током про те кла 
чети ри месе ца 

уче сни ци јав ног 
рада су ради ли 

на уре ђи ва њу 
и одр жа ва њу 

зеле них
повр ши на, 

пар ко ва као и 
чишће њу трга
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40. „ВИШЊИ ЋЕ ВИ ДАНИ”: Филип Вишњић отац срп ског епског песни штва

Матији Бећковићу награда
за допринос култури

Мани фе ста ци ја „Вишњи ће
ви дани“ по четр де се ти 
пут одржана је од 5. до 7. 

септембра.  Вишњићеви дани су 
отво ре ни у Шиду 5. сеп тем бра поди
за њем Вишњи ће ве заста ве на јар
бол испред Кул тур но  обра зов ног 
цен тра и крат ким умет нич ким про
гра мом.

Срђан Мале ше вић, дирек тор 
КОЦа је рекао да мани фе ста ци ја 
тра је неко ли ко дана.

– И ове годи не ми смо се потру
ди ли да то буде на онај начин како 
смо нави кли, да мани фе ста ци је тра
је неко ли ко дана, да се оку пе вели ки 
писци, да се сети мо Фили па Вишњи
ћа, а одла зак на његов гроб само 
„поди же” ниво овог дога ђа ја – рекао 
је Мале ше вић.

Цен трал ни део све ча но сти, који 
је посве ћен сле пом срп ском гусла
ру Фили пу Вишњи ћу одр жан је у 
субо ту, 7. сеп тем бра у Вишњи ће
ву, пола га њем вена ца на гроб „срп
ском Хоме ру“. У име локал не само
у пра ве венац је поло жио пред сед ник 
Скуп шти не општи не Шид Вели мир 
Рани са вље вић, а исто ри чар Сло бо

Јеле на Малић, добит ник је награ де у кате го ри ји мла дих, а Ђор ђе Јања то вић за 
живот но дело

Ђор ђе Јања то вић, Мати ја Бећ ко вић и Јеле на Малић
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дан Рудић крат ком бесе дом о Фили
пу Вишњи ћу, под се тио на изу зе тан 
живот овог чува ра епске пое зи је.

Потом је у про сто ру етно куће у 
Вишњи ће ву све ча но са радом поче
ла и сео ска библи о те ка. Част да 
први доби је члан ску кар ту имао је 
про то је реј Нико ла Про бој чић, парох 
грчан ски.

– Лепо сара ђу је мо сви зајед но 
у селу: од библи о те ке, удру же ња 
жена, месне зајед ни це, каја ка шког 
клу ба. Овде живи мо, ту смо да се 
испо ма же мо и у добру и у злу – 
рекао је про то је реј Нико ла. 

Про грам је наста вљен у цен тру 
села, поред мону мен тал ног спо ме
ни ка Фили пу Вишњи ћу, а насту пи
ла су кул тур но  умет нич ка дру штва 
СКУД „Све ти Сава” из Шида и КУД 
„Филип Вишњић” из Вишњи ће ва. 
Глу мац Алек сан дар Дунић извео је 
моно дра му о вој во ди Јоки ћу. Цео 
амби јент упот пу ни ла су и удру же ња 
жена, које су као и увек пред посе
ти о це изне ле срем ске спе ци ја ли те
те који ма је било тешко одо ле ти, а 
изло жи ле су и вели ки број руч них 
радо ва, које са љуба вљу чува ју од 
забо ра ва. 

Послед њег дана мани фе ста ци
је у неде љу, 8. сеп тем бра у сали 
КОЦа одр жа на је Све ча на ака де
ми ја на којој су доде ље не награ де. 
Вишњи ће ва награ да за књи жев ност 
доде љи ва на је од 2001. годи не, а 
први добит ник је био Добри ца Ерић. 
Награ да је доде љи ва на и наред них 
осам годи на, а потом сле ди пау
за све до про шле годи не. Ово го ди
шњи добит ник Вишњи ће ве награ де 
за књи жев ност за срп ско говор но 
под руч је, пре ма одлу ци жири ја је 
писац и ака де мик Мати ја Бећ ко вић. 
Вишњи ћева награ да за допри нос 
кул ту ри и умет но сти се доде љу је у 
две кате го ри је. Прва је награ да за 
мла де до 30 годи на, а дру га кате
го ри ја је за живот но дело. Јеле на 
Малић, добит ник је награ де у кате го
ри ји мла дих, а Ђор ђе Јања то вић за 
живот но дело.

У обра зло же њу за добит ни цу 
награ де у кате го ри ји мла дих рече но 
је да је дала вели ки допри нос у раз
во ју кул ту ре нашег гра да, негу је етно 
мелос и пре но си зна ње мла ђи ма у 
обла сти фол кло ра, одр жа ва тра ди
ци ју што је за похва лу када је млад 
човек у пита њу. Сво јим пева њем 
никог не оста вља рав но ду шним. 
Ђор ђе Јања то вић је књи жев ник из 
Моро ви ћа, обја вљу је сво ја дела од 
1981. годи не. Пре по зна тљив је и као 
про зни писац, сати ри чар. Аутор је и 
неко ли ко рома на.

По завр шет ку зва нич ног дела про
гра ма, Мати ја Бећ ко вић је имао изу
зет но књи жев но вече гово ре ћи сво
је песме. На кра ју су доде ље не и 
захвал ни це свим енту зи ја сти ма који 
су про те клих четр де сет годи на уче
ство ва ли у орга ни за ци ји мани фе ста
ци је „Вишњи ће ви дани”. Д. Попов

Пола га ње вена ца  на гроб Фили па Вишњи ћа

Културно уметнички програм
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ ШИД

Поли ти ка бри ге о људи ма
Наста вља ју ћи прак су да четврт

ком орга ни зу ју кон фе рен ци је 
за меди је, 5. сеп тем бра, пред

сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко
вић се обра тио нови нар ским еки па ма. 
Тема кон фе рен ци је је била мате ри
јал на помоћ и дава ња које обез бе ђу је 
Општи на нај о се тљи ви јим кате го ри ја
ма.

– Срп ска напред на стран ка води 
једин стве ну поли ти ку бри ге о људи
ма, јер само тако посто ји шан са да се 
реше про бле ми и учи не бољи усло ви 
за живот. Ми као одго вор на власт, оби
ла зи мо гра ђа не, води мо бри гу о људи
ма, реша ва мо про бле ме. Сва ки гра ђа
нин наше општи не је битан без обзи ра 
на вер ску, наци о нал ну или стра нач ку 
при пад ност. Бри га о соци јал но угро
же ним људи ма је при о ри тет, те им 
обез бе ђу је мо мате ри јал ну помоћ, јед
но крат ну нов ча ну помоћ, исхра ну у 
народ ној кухи њи, сред ства за лич ну 
хиги је ну, оде ћу, огрев, школ ски при
бор, као и дру ге ства ри нео п ход не за 
сва ко днев ни живот. Посеб но пома же
мо при пад ни ци ма ром ске наци о нал
ност – иста као је Вуко вић. 

Шид је јед на од рет ких општи на која 
је скуп штин ским Одлу ка ма доне ла и 
регу ли са ла помоћ поро ди ља ма, ста
рим и немоћ ним лици ма, деци, уче
ни ци ма и сту ден ти ма. Под сти че се 
рађа ње, па тако за прво ро ђе но дете 
поро ди ље доби ја ју јед но крат ну помоћ 
у изно су од 30.000 дина ра, мај ка
ма које роде двој ке, трој ке помоћ је у 
изно су од 40.000 дина ра, јед но крат на 
помоћ за неза по сле не поро ди ље изно
си 18.000 дина ра.

Бес пла тан бора вак деце у пред
школ ској уста но ви и бес плат ну исхра
ну деце у основ ним шко ла ма, оства ру

ју кори сни ци соци јал не помо ћи, деца 
без роди тељ ског ста ра ња, деца са 
смет ња ма у раз во ју и деца тре ћег или 
четвр тог реда рође ња. Шид ска Општи
на обез бе ђу је и ново го ди шње паке ти
ће за децу ста ро сти до 10 годи на. Та 
прак са ће се наста ви ти и у наред ном 
пери о ду. 

– Из буџе та Општи не Шид, обез бе
ђу је мо бес пла тан пре воз за уче ни ке 
основ них шко ла, суб вен ци о ни ше мо 
пре воз сред њо шко ла ца у изно су од 
2050 одсто цене месеч не кар те, сти
пен ди ра мо сту ден те, обез бе ђу је мо 
пре воз и сме штај деце са посеб ним 
потре ба ма. Финан си ра мо купо ви ну 
књи га, деце чије поро ди це спа да ју у 
кате го ри ју за коју је потреб но обез бе
ди ти додат ну соци јал ну подр шку. Анга
жу је мо лич ног пра ти о ца ради лак шег 
функ ци о ни са ња уче ни ка током наста
ве, финан си ра мо пре воз уче ни ка на 

репу блич ка и међу на род на так ми че ња 
– под ву као је пред сед ник Вуко вић.

У жељи да се побољ ша живот ста
рим и немоћ ним лици ма Општи на 
Шид зајед но са Мини стар ством за рад, 
запо шља ва ње, соци јал на и борач ка 
пита ња, спро во ди про је кат „Помоћ у 
кући”, који под ра зу ме ва бри гу о ста ри
ма и анга жо ва ње герон тодома ћи ца. 

– Тру ди мо се да ство ри мо боље 
усло ве за живот, боље усло ве за шко
ло ва ње деце, ула же мо у обра зо ва ње, 
бори мо се да сма њи мо неза по сле ност. 
Уско ро ће бити завр ше на инду стриј ска 
зона у Шиду. При мет но је да се тамо 
ради и да ће ту уско ро бити фабри ка. 
Биће отво ре но око 100 нових рад них 
места, а све то у циљу да наши гра ђа
ни оста ну овде, да се мла ди људи кад 
завр ше факул тет овде вра те и нађу 
запо сле ње. То је наш циљ – закљу чио 
је Пре драг Вуко вић. Д. Попов

Пре драг Вуко вић

НАСТА ВАК РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРО ГРА МА EXCAN GE 5

Попи си ва чи на тере ну
Про је кат  „Имо ви на локал не само

у пра ве  важна кари ка локал ног 
еко ном ског раз во ја  Фаза 2“ се 

реа ли зу је у окви ру про гра ма Excan
ge 5, који финан си ра Европ ска уни ја а 
које 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 (СКГО). Носи лац про јек та је 
Општи на Бео чин, а парт не ри на про јек ту 
су Општи на Шид и Цен тар за рав но мер
ни реги о нал ни раз вој  Цен ТриР. Вред
ност про јек та је 166. 089, 17 евра. 

У петак, 6. сеп тем бра, коор ди на тор 
про јек та Ром ко Папу га, испра тио је попи
си ва че имо ви не на том про јек ту, а који су 
анга жо ва ни путем јав ног кон кур са.

– Кроз дру гу фазу про јек та „Имо ви
на локал не само у пра ве  важна кари
ка локал ног раз во ја”, тре ба да ура ди
мо ком пле тан попис имо ви не Општи не 
Шид. Ових дана на тере ну су у Бин гу ли 
и Љуби. Кроз све фазе које смо до сада 
про шли, ми смо се тру ди ли да што пот
пу ни је и све о бу хват ни је попи ше мо имо
ви ну и извр ши мо про це ну ста ња обје ка та 
на тере ну. Попи си ва чи на тере ну, поред 
тога што узи ма ју подат ке за објек те, 
врше и сли ка ње обје ка та, тако да ћемо 
у доку мен та ци ји има ти подат ке о ком се 
објек ту тач но ради. Надам се да ћемо 
у року завр ши ти овај посао – изја вио је 
Ром ко Папу га 

 Д. П.
Ром ко Папу га

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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ПОВЕ РЕ НИ ШТВО ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ И МИГРА ЦИ ЈЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Помоћ избе глим лици ма
Од почет ка деве де се

тих, па ето до данас 
Општи на Шид “бије 

бит ку” за све оне који су свој 
нови дом про на шли на под
руч ју ове општи не. И после 
гото во три де сет годи на има 
људи који још увек поку ша
ва ју да овај про блем реше. 

 По пита њу реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма ура ди
ли смо вери фи ка ци ју за гра
ђе вин ски мате ри јал. Доде
љу је се 26 паке та, тре нут но 
је обја вље на јав на набав ка 
да се иза бе ре доба вљач. У 
окви ру овог про гра ма има
мо и откуп седам сео ских 
кућа, који је у току. Сле ди 
јав на набав ка за мали грант. 
У насе љу „Исток”  гра ди се 
10 ста но ва и тре бло би да се 
отку пи пет ста но ва у сво ји ни 
Репу бли ке Срби је, који ће се 
дати на кори шће ње већ иза
бра ним кори сни ци маизбе
глич ким поро ди ца ма, каже 

Митар Ђури кин из Повер ни
штва за избе гли це и мигра
ци је Општи не Шид. 

Што се тиче буџет ских 
сред ста ва тре нут но је рас
пи сан јав ни позив, који тра је 
до 12. сеп тем бра, за помоћ 

у дохо дов ним актив но сти ма 
где се доде љу је 10 паке та 
до 200.000 дина ра за помоћ 
у пољо при вре ди и занат ској 
делат но сти. Када је реч о  
доде ли гра ђе вин ског мате
ри ја ла, иза бра ни су кори сни

ци, у току је про ве ра, а износ 
је до 200.000 за кори сни ке 
избе гли це. У пита њу су куће 
купље не из буџе та Репу бли
ке Срби је и АП Вој во ди не, а 
нису доби ли мали грант. 

Доде ље но је и 10 паке та 
гра ђе вин ског мате ри ја ла у 
изно су до 550.000 дина ра. 
Од 2009. годи не до данас 
купље но је око 50 сео ских 
кућа, доде ље но је 120 гра
ђе вин ских паке та, пет мон
та жних кућа. Од дохо дов
них актив но сти доде ље но 
је 96 паке та. Ту су и паке ти 
у гра ђе вин ском мате ри ја
лу у изно су до 9000 евра у 
окви ру Реги о нал ног стам
бе ног про гра ма. Од сред
ста ва из  буџе та Репу бли ке 
Срби је биће отку пље но још 
седам сео ских кућа, а вред
ност паке та је 11.000 евра. У 
свим буџет ским актив но сти
ма уче ству је и Општи на Шид 
у изно су од 5 посто.  Д. П.

Митар Ђури кин

БЕО ЧИН

Сед ни ца Општин ског већа

У Бео чи ну је у четвр
так, 5. сеп тем бра, 
одр жа на 112. сед ни

ца Општин ског већа којом 
је пред се да вао пред сед ник 
Већа и општи не Бео чин, 
Митар Милин ко вић. Поред 
чла но ва Општин ског већа 
сед ни ци су при су ство ва
ли помоћ ник пред сед ни
ка општи не, начел ни ца 

општин ске упра ве и руко во
ди о ци  оде ље ња за финан
си је и оде ље ња за инспек
циј ске посло ве, урба ни зам 
и зашти ту живот не сре ди
не.

На днев ном реду ове 
сед ни це нашло се 13. тача
ка днев ног реда које су се 
првен стве но одно си ле на 
раз ма тр ње зах те ва гра ђа

на, веза но за реша ва ње 
имо вин ско прав них одно
са. Усво је ни су пред ло зи 
о изме на ма одлу ка о утвр
ђи ва њу нази ва ули ца у 
Раков цу и пред лог одлу ке о 
кори шће њу дело ва оба ле и 
воде ног про сто ра на тери
то ри ји општи не Бео чин. 

Општин ско веће је раз ма
тра ло Изве штај о сте пе ну 

ускла ђе но сти пла ни ра них 
и реа ли зо ва них актив но сти 
јав них пред у зе ћа са тери
то ри је општи не Бео чин у 
пери о ду од 1. јану а ра до 30. 
јуна, као и изве штај о функ
ци о ни са њу систе ма одбра
не од гра да на тери то ри ји 
радар ског цен тра „Фру шка 
гора“ за пери од 15. април  
15. јул 2019. годи не.
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ЛОКАЛ НА САМО У ПРА ВА ОБЕЗ БЕ ДИ ЛА УЏБЕ НИ КЕ И ПРИ БОР ЗА ЂАКЕ ПРВА КЕ 

Наста вак добре прак се

Роди те љи прва ка, који се шко лу
ју у некој од основ них шко ла на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо

ва, ове годи не неће мора ти деци да 
купу ју књи ге и школ ски при бор. Уме сто 
њих, све то је наба ви ла локал на само
у пра ва. За 662 прва ка у шест основ них 
шко ла на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва, обез бе ђен је ком плет уџбе ни
ка и школ ског при бо ра, који ће им бити 
потре бан за рад у току прве годи не 
шко ло ва ња. За ове потре бе из буџе та 
локал не само у пра ве издво је но је око 
шест мили о на дина ра, а ова акци ја 
се на ини ци ја ти ву Ђор ђа Ради но ви ћа, 
пред сед ни ка Општи не, одр жа ва већ 
неко ли ко годи на у назад.

– Наста ви ће мо са овом прак сом и у 
наред ним годи на ма. Ово је јед на врста 
моти ва ци је за децу, пре све га и помоћ 
роди те љи ма који су ина че изло же ни 
тро шко ви ма када деца тре ба да пођу 
у шко лу. Пома же мо и сред њо школ це, 
тако што суб вен ци о ни ше мо тро шко ве 
путо ва ња до сред њо школ ског цен тра 
у Ста рој Пазо ви са 80 одсто месеч не 
кар те. Ради мо и ради ће мо још више 
када је у пита њу сана ци ја обје ка та у 

који ма се деца шко лу ју, догра ђу је мо 
шко лу у Новим Банов ци ма, пра ви ће мо 
шко лу у Беле ги шу и рекон стру и са ли 
смо згра ду Еко ном ске шко ле – изја вио 
је Ђор ђе Ради но вић при ли ком поде
ле уџбе ни ка у Основ ној шко ли „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ у Ста рој Пазо ви.

Ово је већ тре ћа годи на заре дом, 
како Општи на Ста ра Пазо ва пома
же ђаци ма првог раз ре да и њихо вим 
роди те љи ма, а пред став ни ци локал не 
само у пра ве су посе ти ли све основ не 
шко ле на тери то ри ји општи не Ста
ра Пазо ва. Ната ша Мићић, помоћ
ни ца пред сед ни ка Општи не наво ди 
да локал на само у пра ва овим чином 
награ ђу је уче ни ке, али пома же и роди
те љи ма.

– Мисли мо на њих и као локал на 
адми ни стра ци ја се ста ра мо о томе да 
деца и њихо ви роди те љи пола зак у 
шко лу про жи ве са што мање стре са и 
тро шко ва – наво ди Ната ша Мићић. 

Поред овог вида помо ћи, прак са 
је да се награ ђу ју нај бо љи уче ни ци 
и пома же шко ло ва ње на раз не дру
ге начи не, рекао је Бошко Мило је вић, 
пред сед ник Акти ва дирек то ра шко ла.

 – Општи на сти пен ди ра уче ни ке који 
пока зу ју добре резул та те, а са дру ге 
стра не је обез бе ди ла већи ни шко ла 
усло ве рада које нема ју у дру гим сре
ди на ма, што наро чи то исти чу инспек
то ри који оби ла зе све шко ле у Вој во
ди ни – каже Мило је вић.

Милан Беа ра, заме ник пред сед ни
ка Општи не Ста ра Пазо ва, књи ге и 
при бор је поде лио у основ ној шко ли у 
Новим Банов ци ма, где један део шко
ле изгле да као огром но гра ди ли ште. 

– Сру ши ли смо ком плет но ста ри део 
шко ле, где ће нићи пот пу но нови про
стор за шко лу, захва љу ју ћи чему ћемо 
пове ћа ти капа ци тет и омо гу ћи ти боље 
усло ве за шко лар це у Новим Банов
ци ма. Не тре ба забо ра ви ти, да је ово 
место јед но од рет ких у Вој во ди ни, где 
више деце кре не у први раз ред него 
што их се роди седам годи на рани је, 
јер захва љу ју ћи меха нич ком при ли ву 
ста нов ни штва и број ђака се пове ћа ва 
– иста као је Беа ра.

При ли ком поде ле покло на, задо
вољ ство овим чином изра зи ли су 
поред деце и роди те љи и настав ни ци.

З. Кожик

Поде ла уџбе ни ка у ОШ„Б. Пал ко вље вић Пин ки“

ЦРВЕ НИ КРСТ
Пока зна вежба
прве помо ћи

У окви ру акци је „Без бед ност 
деце у сао бра ћа ју”, Црве ни 
крст Ста ра Пазо ва у сарад њи 
са Поли циј ском и ватро га сном 
ста ни цом у Ста рој Пазо ви и 
Општи ном Ста ра Пазо ва, 
орга ни зо вао је пока зну вежбу 
на Тргу Др Зоран Ђин ђић. У 

пита њу је симу ла ци ја сао бра
ћај на незго де, при чему су 
волон те ри Црве ног крста при
ка за ли пру жа ње прве помо ћи 
и збри ња ва ње настра да лог. 
Ова акци ја је ујед но и део про
гра ма обе ле жа ва ња Свет ског 
дана прве помо ћи. З. К.
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КУЛ ТУР НИ ИНФОР МА ТОР

Почи ње сезо на

У сеп тем бру поно во ожи вља ва ју 
актив но сти када су про гра ми из кул ту
ре у пита њу. Сви љуби те љи позо ри
шта у општи ни Ста ра Пазо ва моћи ће 
20. сеп тем бра да ужи ва ју у насту пу 
нај бо љег стенд ап коми ча ра у реги о ну 
Бран ка Ђури ћа Ђуре који ће се пред
ста ви ти са сво јом „Ђуро ло ги јум“. 
Седам дана касни је на истој сце ни ће 
се наћи коме ди ја „При ча се по гра ду“ 
са Дубрав ком Мија то вић, Олгом Ода
но вић, Сеном Ђоро вић и Ањом Ман
дић која је већ друг пут пред дома ћом 
публи ком. У сва три био ско па у Ста рој 
и Новој Пазо ви и Ста рим Банов ци ма 
оче ку ју нас нај но ви ји филм ски хито ви, 
док ће у Новој Пазо ви у окви ру Дана 
досе ље ни ка кра јем месе ца, бити орга
ни зо ва коло ни ја и изло жба сли ка, 
Фести вал фол кло ра на отво ре ном и 
Поет ско вече у позо ри шту Мир ко Тата
ло вић  Ћира. У гале ри ји ЦЗК „Мира 
Брт ка” ће бити постав ка црте жа Зден
ке Мари је Мадац ки. М. Л.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Обу ка за
герон то до ма ћи це

У Цен тру за соци јал ни рад у Ста рој 
Пазо ви одви ја се про је кат обу ке пет 
буду ћих герон то до ма ћи ца. Све се 
спро во ди у окви ру про јек та са којим је 
Народ ни уни вер зи тет у Нишу кон ку ри
сао код Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње. Про је кат под ра зу ме ва тео
риј ску и прак тич ну обу ку жена за негу 
и рад са ста ри јим осо ба ма након које 
пола зни це сти чу сер ти фи кат за про

фе си о нал но бавље ње овим послом. 
Тре нут но у Ста рој Пазо ви 80 осо ба 
фор мал но има потре бу за геран то до
ма ћи ца ма, иако је у прак си тај број 
дале ко већи, те ће овај про је кат на 
лока лу, сва ка ко побољ ша ти услу гу 
помо ћи ста рим осо ба ма. М. Л.

ПОЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА

Опљач ка ни ста но ви 
У само јед ном дану НН лица су 

опљач ка ла три ста на у три раз ли чи те 
згра де у цен тру Ста ре Пазо ве. Како 
незва нич но сазна је мо, сви опљач ка ни 
ста но ви су у згра да ма у око ли ни град

ског пар ка, у сва три је ово кри вич но 
дело почи ње но у попо днев ним сати ма 
и у нијед ном ста ну у тре нут ку пљач ке 
није било нико га. М. Л.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Сена жа луцер ке
На про из вод ној пар це ли ста ро па зо

вач ког „Напрет ка“ у току је четвр ти 
откос луцер ке, која се у овом тре нут ку 
скла ди шти као сена жа за исхра ну сто
ке. Одло же на на овај начин чува хран
љи ве вред но сти, а иако је доста рас
про стра њен у запад ној Евро пи, овај 
начин одла га ња је код нас рела тив но 
нов. У овом пољо при вред ном пред у
зе ћу под луцер ком се нала зи 340 хек
та ра, а ово го ди шњи при но си су од 
шест до 7.000 кило гра ма по хек та ру. 
Про це нат сиро вих свар љи вих мате ри
ја у сену се кре ће од 14 до 16 одсто. 
Поко ше на луцер ка се након два сата 
од коше ња, чим се мало про су ши ком
бај ни ра, сече на сит не кома де и трак

тор ским при ко ли ца ма тран спор ту је до 
уре ђа ја за пако ва ње. На овај начин 
кон зер ви ра на каба ста сточ на хра на 
може да тра је две до три годи не, не 
губе ћи од сво је хран љи ве вред но сти.

З. К.

ВОЈ КА

Затво ре на
Ликов на коло ни ја 

Изло жбом ново на ста лих умет нич ких 
дела и доде лом захвал ни ца, затво ре
на 29. Ликов на коло ни ја „Космик арт  
Љуби ша Марић“ у Вој ки, која из годи не 
у годи ну поста је све бога ти ја, како по 
бро ју умет ни ка, тако и по ново на ста
лим умет нич ким дели ма. На ово го ди
шњој коло ни ји је уче ство ва ло 22 умет
ни ка из наше сре ди не, али и из Шап
ца, Бео гра да, Кова чи це, Зуби ног пото
ка и дру гих места у Срби ји. У орга ни
за ци о ном одбо ру наја вљу ју 30. јуби
лар но изда ње сле де ће годи не, где ће 
поку ша ти да оку пе што више ликов них 
умет ни ка који су за прет ход не три 
деце ни је учи ни ли ову коло ни ју јед ном 
од нај ре спек та бил ни јих на дома ћој 
ликов ној сце ни. Од про шле годи не 
Ликов на коло ни ја „Космик арт  Љуби
ша Марић“ се нала зи на листи од 11 
нај зна чај ни јих мани фе ста ци ја у обла
сти кул ту ре у општи ни Ста ра Пазо ва.

М. Л.

НОВО ПА ЗО ВАЧ КА БИБЛИ О ТЕ КА 

Еду ка тив на
ради о ни ца 

Са циљем да под стак не раз вој 
писме но сти и чита ња, деч је оде ље ње 
ново па зо вач ке библи о те ке „Петар 
Петро вић Његош“ орга ни зо ва ло је 
бес плат ну кре а тив ну ради о ни цу пово
дом Свет ског дана писме но сти. Број ни 
мали ша ни ужи ва ли су у писа њу и 
укра ша ва њу сло ва и пра вље њу малих 
књи га уз помоћ еду ка то ра Бар ба ре 
Жива но вић Скла бин ски и Биља не 
Чубри ло. Била је то при ли ка да се 
пока же коли ко уче ње може бити 
забав но, ако се одви ја по нео бич ном 
про гра му визу ел них асо ци ја ци ја, који 
је при су тан и успе шан у 32 земље све
та. Д. Г.

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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ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ: УЧИ МО ДЕЦУ ДА СЕ ЗНА ЊЕ ИСПЛА ТИ

Паке ти ћи за ђаке прва ке  

У Општи ни Пећин ци 2. сеп тем
бра у шко лу је кре нуо 201 првак, 
коли ко их је ове годи не упи са но 

у све три основ не шко ле на тери то ри
ји општи не. Уче ни ци виших раз ре да 
су прва ке доче ка ли при год ним кул тур
но  забав ним про гра мом, а пећи нач ка 
локал на само у пра ва је за све прва ке 
при пре ми ла поклон паке ти ће.

Прва ци ма у Основ ној шко ли „Душан 
Вука со вић Дио ген“ у Купи но ву добро
до шли цу су поже ле ли пред сед ник 
Општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо вић 
и заме ник покра јин ског секре та ра за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о
нал не мањи не  наци о нал не зајед ни це 
Милан Кова че вић.

Пред сед ник Трбо вић је прва ци ма 
поже лео да вред но уче, али да нађу 
вре ме на и да се дру же и заба вља ју.

– Тру ди мо се да децу нау чи мо да 
се рад и зна ње испла те и зато доста 
ула же мо у обра зо ва ње. Сти пен ди ра
мо нај бо ље сту ден те и суб вен ци о ни
ше мо тро шко ве пре во за сту ден тима и 
сред њо школ ци ма. Уче ни ке гене ра ци је 
награ ђу је мо са по 30.000, а добит ни
ке Вуко ве дипло ме са 15.000 дина ра. 
Ове награ де смо про шле годи не уве
ћа ли за 50 одсто. Уче ни ке који пости жу 
нај бо ље резул та те у уче њу и у школ
ском спор ту награ ђу је мо бес плат ним 
лето ва њем, а уче ни ке који пости жу 
запа же не резул та те на школ ским так
ми че њи ма награ ђу је мо бес плат ном 
екс кур зи јом. За све одлич не уче ни ке 

улаз на пећи нач ке базе не је бес пла тан 
током целе купа ли шне сезо не – рекао 
је Трбо вић и додао да се зна чај на 
сред ства ула жу у рено ви ра ње обје ка
та обра зов них уста но ва, и ујед но наја
вио рас пи си ва ње тен де ра за избор 
изво ђа ча радо ва на ком плет ној рекон

струк ци ји објек та шко ле у Купи но ву.
Милан Кова че вић је оце нио да је 

Општи на Пећин ци у про те кле чети
ри годи не доста сред ста ва уло жи ла у 
школ ске објек те и настав на сред ства.

– Покра јин ска вла да сва ке годи не 

издва ја бли зу 250 мили о на дина ра за 
рекон струк ци ју и обна вља ње школ
ских обје ка та, не рачу на ју ћи сред ства 
за редов но одр жа ва ње. Ова ко вели ка 
сред ства су само пока за тељ коли ко 
у прет ход ном пери о ду није ула га но и 
коли ко се није води ло рачу на о школ
ским објек ти ма – изја вио је Кова че вић.

Прва ци ма је добро до шли цу поже ле
ла и дирек тор ка основ не шко ле у Купи
но ву Љиља на Жив ко вић.

– Ква ли тет но обра зо ва ње као кључ 
напрет ка, даје нам спо соб ност да 
исправ но сагле да мо свет око себе, 
доно си мо пра ве одлу ке и да иско
ри сти мо шан се које нам се пру жа ју. 
Наша миси ја је да дамо уче ни ци ма 
сна гу и мудрост да сво јим одлу ка ма 
про ме не свет набо ље – пору чи ла је 
Жив ко вић.

Прва ци ма у основ ној шко ли „Душан 
Јер ко вић Уча“ у Шима нов ци ма добро
до шли цу су поже ле ли заме ник пред
сед ни ка Општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић и пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Шима нов ци Алек сан дар 
Ман дић, а у основ ној шко ли „Сло бо
дан Бајић Паја“ у Пећин ци ма, прва ке 
су поклон паке ти ћи ма доче ка ле начел
ни ца пећи нач ке Општин ске упра ве 
Дра га на Крстић и Маја Доше но вић из 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти.

Ове годи не у ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“ упи са но је укуп но 95 прва ка, у 
ОШ „Душан Јер ко вић Уча“ 62, а у ОШ 
„Душан Вука со вић Дио ген“ 44 прва ка.

При јем прва ка у Купи но ву

Тру ди мо се да децу
нау чи мо да се рад и зна ње 

испла те и зато доста
ула же мо у обра зо ва ње. 

Сти пен ди ра мо
нај бо ље сту ден те

и суб вен ци о ни ше мо
тро шко ве пре во за

сту ден тима и
сред њо школ ци ма.
Уче ни ке гене ра ци је

награ ђу је мо са по 30.000,
а добит ни ке Вуко ве

дипло ме са 15.000 дина ра, 
рекао је Жељко Трбо вић 



2111. SEPTEMBAR 2019.      M NOVINE

БАЗЕ НИ

Дипло ме малим пли ва чи ма

Са завр шет ком купа ли шне сезо
не на пећи нач ким базе ни ма 
завр ше на је и бес плат на шко ла 

пли ва ња за нај мла ђе ста нов ни ке 
пећи нач ке општи не, који су 31. авгу
ста при ми ли и зва нич ну потвр ду о 
успе шно завр ше ној шко ли. Бес плат ну 
шко лу пли ва ња и ове годи не су, захва
љу ју ћи успе шној сарад њи са пећи
нач ком локал ном само у пра вом, реа
ли зо ва ли Спорт ски савез „Раз вој 
спор то ва” и Базе ни Пећин ци.

Дипло ме малим пли ва чи ма уру чи ли 
су инструк то ри Иван Сто ја ко вић и 
Бори слав Крстић, као и Бојан Пан тић 
из упра ве Базе на, који нам је том при
ли ком рекао да се број деце заин те
ре со ва не за пли ва ње пове ћа ва из 
годи не у годи ну.

– Вео ма успе шна сезо на је за нама, 

а све већи број деце спрем не да нау
че да пли ва ју или уса вр ше тех ни ке 
пли ва ња, јасан су пока за тељ да се 
наш циљ оства ру је, а то је раз ви ја ње 
спорт ског духа код нај мла ђих. Нарав
но, захва љу ју ћи вели кој подр шци 
пећи нач ког Спорт ског саве за и несе
бич ном анга жо ва њу сва три инструк
то ра пли ва ња, ми смо успе ли да децу 
заин те ре су је мо за пли ва ње, а посеб
но ми је дра го да сада, на кра ју сезо
не, сло бод но може мо да каже мо да 
сва ко дете које поха ђа нашу шко лу 
пли ва ња, по завр шет ку нау чи да пли
ва и са нестр пље њем оче ку је наред ну 
купа ли шну сезо ну – рекао је Пан тић.

Про те клих месе ци са децом су 
ради ли инструк то ри Иван Сто ја ко вић, 
Бори слав Крстић и Дра га на Наић, који 
су се потру ди ли да деци пре не су што 

више пли вач ког зна ња и уме ћа, и да 
их нау че да се сна ла зе у води

– Ове годи не нашу Шко лу пли ва ња 
поха ђа ло је и успе шно завр ши ло око 
деве де се то ро деце разних узра ста и 
пли вач ког зна ња, и на осно ву тога су 
били поде ље ни у гру пе. Часо ви су 
про те кли у нај бо љем реду, деца су 
пре за до вољ на као и ми, а роди те љи 
који су при су ство ва ли тре нин зи ма 
могли су да пра те напре дак сво је 
деце током часо ва – изја вио је Сто ја
ко вић.

Срећ ни због постиг ну тих резул та та 
и при мље не дипло ме о успе шно завр
ше ној шко ли, ново пе че ни пли ва чи 
радост су поде ли ли и са роди те љи ма, 
а осмех на лицу био је јасан пока за
тељ да је шко ла пли ва ња била успе
шна.

Дипло ме малим пли ва чи ма

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Свој деци јед на ке шан се за рани раз вој
На сед ни ци Општин ског већа 

Општи не Пећин ци, одр жа ној 3. 
сеп тем бра, већ ни ци су одо

бри ли сред ства у изно су од 180.000 
дина ра за финан си ра ње настав ка 
рада про гра ма „Шко ли ца живо та“ у 
пред школ ској уста но ви у Доњем 
Товар ни ку, у школ ској 2019/2020. 
годи ни.

Како је обра зло жи ла начел ни ца 
Општин ске упра ве Општи не Пећин
ци Дра га на Крстић, за поха ђа ње 
про грам ских актив но сти у окви ру 
„Шко ли це живо та“, која је запо че та у 
новем бру 2016. годи не сарад њом 
Општи не Пећин ци и Фон да ци је 
„Новак Ђоко вић“, у овој школ ској 
годи ни при ја ви ло се 15 деце узра ста 
од три до пет и по годи на.

– У пита њу су деца из мар ги на ли
зо ва них гру па ста нов ни штва, која да 

није „Шко ли це живо та“ не би ни била 
укљу че на у систем раног пред школ
ског обра зо ва ња, а како је циљ пећи
нач ке локал не само у пра ве да сва
ком дете ту пру жи јед на ке шан се за 
рани раз вој, и ове годи не смо издво
ји ли сред ства за финан си ра ње овог 
про гра ма који пове ћа ва обу хват 
деце у систем раног пред школ ског 
обра зо ва ња – рекла је Крстић и под
се ти ла да Општи на Пећин ци финан
си ра „Шко ли цу живо та“ од 2017. 
годи не.

На истој сед ни ци већ ни ци су дали 
и пози тив но мишље ње на тро ме сеч
не изве шта је о раду јав них кому нал
них пред у зе ћа „Сава“, „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ и „Путе ви општи не 
Пећин ци“ о који ма ће послед њу реч 
рећи одбор ни ци Скуп шти не општи не 
Пећин ци на првој наред ној сед ни ци. Дра га на Крстић
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ДОЊИ ТОВАР НИК

Сабор песме и лепо те

„Сабор песме и лепо те 
Доњи Товар ник 2019“ пока
зао је да пећи нач ка општи
на када су у пита њу мла
дост, тале нат и лепо та има 
чиме да се похва ли. У спо
рт ској хали у Доњем Товар
ни ку, 6. сеп тем бра осам 
мла дих тале на та так ми чи ло 
се у пева њу народ них песа
ма, а нај бо ља по оце ни 
струч ног жири ја била је сту
дент ки ња Факул те та музич
ке умет но сти у Бео гра ду 
Боја на Ради во је вић из Бре
ста ча. Боја на је те вече ри 
била дво стру ка сла во до бит
ни ца, јер јој је, поред прве 
награ де Сабо ра, при па ла и 
награ да публи ке. Дру гу 
награ ду Сабо ра, доби ла је 
Кри сти на Мик из Банат ског 
Новог Села, а тре ћа награ
да при па ла је Михај лу Јан
ко ви ћу из Купи но ва.

У кон ку рен ци ји за нај леп

шу девој ку у народ ној 
ношњи так ми чи ло се 12 
дево ја ка, а осам мешо ви тих 
паро ва над ме та ло се за 
титу лу нај леп шег пара у 
народ ној ношњи. Титу лу нај
леп ше девој ке у народ ној 
ношњи, и по оце ни струч ног 
жири ја и по оце ни публи ке, 
поне ла је Неве на Сто ја ди
но вић из Шима но ва ца. Дру
гу награ ду у овој кате го ри ји 
доби ла је Дани је ла Ристић 
из Деча, а тре ћу Сара Сими
чић из Доњег Товар ни ка. За 
нај леп ши пар у народ ној 
ношњи жири је про гла сио 
Сла ђа ну Дра ги шић и Огње
на Ста ни ћа из Пећи на ца, а 
публи ка Миле ну Сте фа но
вић и Јова на Коки но ви ћа. 
тако ђе из Пећи на ца.

Орга ни за то ри Сабо ра 
песме и лепо те, мани фе ста
ци је која широм Срби је 
афир ми ше мла де умет ни ке 

и музич ке врли не на теме
љи ма срп ске народ не тра
ди ци је, Кул тур но  про свет
на зајед ни ца Срби је и Удру
же ње кул тур них ства ра ла ца 
Срби је „Зави чај“, доде ли ли 
су и две спе ци јал не злат не 
меда ље за изу зе тан допри
нос орга ни за ци ји мани фе
ста ци је пред сед ни ку Саве та 
МЗ Доњи Товар ник Мила ну 
Алек си ћу и углед ном при
вред ни ку из Доњег Товар ни
ка Мило ра ду Пан ти ћу.

Месна зајед ни ца Доњи 
Товар ник била је суор га ни
за тор Сабо ра, а Општи на 
Пећин ци гене рал ни покро
ви тељ.

Пред сед ник Општи не 
Пећин ци мр Жељ ко Трбо
вић изја вио је да му је вели
ко задо вољ ство што је 
Општи на Пећин ци доби ла 
при ли ку да буде дома ћин 
јед ној ова квој мани фе ста ци

ји која афир ми ше тра ди ци о
нал не музич ке и естет ске 
вред но сти, тим пре што се 
ова мани фе ста ци ја одр жа ва 
широм Срби је и што мла
дим тален ти ма из пећи нач
ке општи не пру жа при ли ку 
да се пред ста ве широј срп
ској јав но сти.

Милан Алек сић је нагла
сио да Доњи Товар ник није 
слу чај но иза бран за дома
ћи на Сабо ра песме и лепо
те, јер је ово село кра јем 
про шле годи не, на финал ној 
мани фе ста ци ји „Сусре ти 
села Срби је“, про гла ше но 
за тре ће нај у спе шни је село 
у Срби ји, у кате го ри ји до 
1.000 ста нов ни ка. Он се 
ујед но захва лио сви ма који 
су помо гли у орга ни за ци ји 
мани фе ста ци је: Општи ни 
Пећин ци, кул тур но  умет
нич ким дру штви ма из пећи
нач ке општи не, орга ни за то
ри ма и так ми ча ри ма, а 
посеб но Удру же њу жена 
„Сун чев цвет“ из Доњег 
Товар ни ка, чије чла ни це су 
на свом штан ду, још јед ном 
пока за ле да су Сре ми це 
напри ко сно ве не у при пре
ма њу сла них и слат ких 
ђако ни ја по тра ди ци о нал
ним рецеп ти ма.

Так ми ча ре је пра тио орке
стар саста вљен од чла но ва 
Народ ног орке стра и народ
ног ансам бла РТСа, под 
упра вом музич ког уред ни ка 
Радио Бео гра да Или је 
Павло ви ћа, а у реви јал ном 
делу про гра ма насту пи ли су 
доа је ни народ не музи ке 
Дан ка Сто јиљ ко вић, Раде 
Јоро вић и Пре драг Дре згић.

Сабор песме и лепо те
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КУПИ НО ВО

Волон тер ски камп на Купи ни ку
Међу на род ни архе о ло шки волон

тер ски камп „Купи ник 2019“, који 
се у Купи но ву одр жа ва шесту 

годи ну заре дом, оку пио је ове годи не 
11 волон те ра из седам зема ља, који 
током дво не дељ ног тра ја ња кам па 
раде на зашти ти сред њо ве ков не твр ђа
ве Купи ник од инва зив ног расти ња које 
нару ша ва беде ме послед ње пре сто ни
це срп ске сред њо ве ков не држа ве.

Волон те ре су 6. сеп тем бра посе ти ли 
пред сед ник Општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић и његов заме ник Зоран 
Вој кић. Трбо вић се том при ли ком захва
лио волон те ри ма, што су из разних 
зема ља дошли да помог ну у зашти ти 
исто риј ског спо ме ни ка од изу зет ног 
зна ча ја за очу ва ње срп ског наци о нал
ног иден ти те та.

– Ови мла ди људи раде посао који је 
вео ма зна ча јан, не само за нашу локал
ну зајед ни цу, већ и за чита ву Срби ју. 
Они ујед но скре ћу пажњу дома ће, али 
и међу на род не јав но сти на важност 
зашти те Купи ни ка, јер се упо зна ју са 
нашом исто ри јом и кул ту ром, а по 
поврат ку у сво је земље пре но се при чу 
о богат ству срп ске кул тур не башти не. 
Због тога пећи нач ка локал на само у пра
ва већ шест годи на финан сиј ски подр
жа ва архе о ло шки камп и то ће наста ви
ти да чини и у будућ но сти – рекао је 
пред сед ник Трбо вић.

Раме уз раме са волон те ри ма из 
Јапа на, Мек си ка, Сло вач ке, Чешке, 

Фран цу ске, Немач ке и Срби је ради и 
архе о лог Пери ца Одо ба шић, пред сед
ник Удру же ња „Зеле ни поглед” које је 
орга ни за тор и ово го ди шњег кам па.

– Циљ нам је да архе о ло шки камп 
вре ме ном пре ра сте у пра ви истра жи
вач ки камп, јер Купи ник није довољ но 
истра жен и сигу ран сам да може још 
мно го да нам каже о исто ри ји овог кра
ја. Ове годи не камп тра је до 16 сеп тем
бра, а вре ме смо тем пи ра ли тако да ће 
волон те ри бити овде у вре ме одр жа ва
ња „Дана зма је ва“, мани фе ста ци је која 
башти ни срп ску вите шку тра ди ци ју, а 
која се ове годи не одр жа ва 14. сеп тем

бра, што ће бити изу зет но лепа при ли
ка за волон те ре, посеб но из стра них 
зема ља, да се упо зна ју и са овим 
аспек том нашег наци о нал ног насле ђа 
– изја вио је Одо ба шић.

Суор га ни за то ри 6. Међу на род ног 
архе о ло шког волон тер ског кам па 
„Купи ник 2019“ су Мла ди истра жи ва чи 
Срби је. Камп се одр жа ва под покро ви
тељ ством Општи не Пећин ци и Мини
стар ства омла ди не и спор та, а логи
стич ку подр шку орга ни за ци ји кам па 
пру жа ју Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Пећин ци, пећи нач ка Аген ци ја 
за раз вој и ЈП „Вој во ди на шу ме“. 

Волон те ри у архе о ло шком кам пу

Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Општине Пећинци. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

У част Зма ја Огње ног Вука
Мани фе ста ци ја „Купи ник  Дани 

Зма је ва“, која је про шле годи не 
први пут орга ни зо ва на у Купи

но ву са циљем ожи вља ва ња сећа ња 
на срп ску вите шку тра ди ци ју, ове годи
не биће одр жа на у субо ту, 14. сеп тем
бра, од 11.00 часо ва, на про сто ру Етно 

ком плек са у Купи но ву, под беде ми ма 
сред њо ве ков не твр ђа ве Купи ник.

Орга ни за тор, Удру же ње „Зеле ни 
поглед“, за ово го ди шње „Дане зма је
ва“ наја вљу је богат про грам. Вите шко 
дру штво „Бели орло ви“ из Бео гра да ће 
демон стра ци јом вите шких бор би доча

ра ти посе ти о ци ма вешти ну и хра брост 
сред њо ве ков них вите зо ва. Биће орга
ни зо ван тур нир у стре ли чар ству, а 
посе ти о ци ће има ти при ли ку да се и 
сами опро ба ју у овој вешти ни у шко ли 
стре ли чар ства. У окви ру мани фе ста
ци је биће пред ста вље на и реви ја 
сред њо ве ков не трпе зе, а у кул тур но  
умет нич ком делу про гра ма насту пи ће 
етно гру па „Огањ“ из Срем ске Митро
ви це.

Мани фе ста ци ја је посве ће на срп
ском деспо ту Вуку Гргу ре ви ћу Бран ко
ви ћу, леген дар ном Зма ју Огње ном 
Вуку, рат ни ку, вла да ру и можда 
послед њем пра вом сред њо ве ков ном 
вите зу срп ске тра ди ци је. Змај Огње ни 
Вук био је при пад ник вите шког реда 
зма ја, а сто ло вао је у Купи ни ку од 
1464. до 1485. годи не. 

Гене рал ни покро ви тељ Дана зма је
ва је Општи на Пећин ци, а подр шку у 
орга ни за ци ји мани фе ста ци је пру жа ју 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци и пећи нач ки Кул тур ни цен
тар.

Мани фе ста ци ја „Дани зма је ва“
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Иако су вре мен ски усло ви били лоши, мислим да је пону да воћа и повр ћа коли ко-
толи ко добра. Про да ја можда буде боља у сеп тем бру, када се озбиљ ни је кре не са 
пра вље њем зим ни це. Међу тим, ни то не мора да зна чи, јер се кре ће и са при пре ма ма 
за шко лу, што је за мно ге вели ки тро шак, каже Љиља на Шко рић

Иако лето кален дар ски 
још увек тра је, мно ге 
дома ћи це већ пола ко 

почи њу да се при пре ма ју за 
пред сто је ћу зиму. Кува ње 
ајва ра, спре ма ње тур ши је 
и џемо ва, део су тра ди ци о
нал не зим ни це. До зиме има 
још вре ме на, али је тре ба 
спрем но доче ка ти. Пону
да на митро вач кој пија ци је 
разно вр сна. Иако је гужва, 
тек поне ки про ла зник заста
је испред тезге и купу је воће 
или повр ће. Пре ма речи ма 
про да ва ца, куп ци углав ном 
про ла зе и рас пи ту ју се за 
цене. Рет ко ко се одлу чи за 
купо ви ну. И даље је нај за
сту пље ни је сезон ско повр ће 
и воће, али су нај тра же ни ји 
кор ни шо ни и пара дајз, а све 
више и папри ка. У раз го во ру 
са про дав ци ма са пија це у 
Срем ској Митро ви ци сазна
је мо да наши сугра ђа ни из 
годи не у годи ну све мање 
купу ју воће и повр ће за 
спре ма ње зим ни це, а раз
лог је јед но ста ван – бес па
ри ца. Пре ма њихо вим речи
ма, про да ја је мно го лоши ја 
у одно су на про шлу годи ну. 
Љиља на Шко рић, про да је 

повр ће дуги низ годи на на 
митро вач кој пија ци.  Пре ма 
њеним речи ма, ова годи на 
се пока за ла изу зет но лошом 
за повр тар ство, али и за 
про из во ђа че воћа.

– Про да ја иде лоше зато 
што људи нема ју нов ца. 
Цене су при сту пач не, али ни 
то не вре ди. С дру ге стра
не, годи на је била при лич но 
лоша, ако не и дупло лоши ја 
у одно су на про шлу. Мно го 
кише, вели ке тем пе ра тур не 
раз ли ке и вла га су ути ца ли 
на про из вод ну годи ну. Али, 
иако су вре мен ски усло ви 

били лоши, мислим да је 
пону да воћа и повр ћа коли
котоли ко добра. Про да ја 
можда буде боље у сеп тем
бру, када се озбиљ ни је кре
не са пра вље њем зим ни це. 
Међу тим, ни то не мора да 
зна чи, јер се кре ће и са при
пре ма ма за шко лу, што је за 
мно ге вели ки тро шак, каже 
Љиља на Шко рић, која дода
је да се и шљи ва, од које се 
спре ма џем и чија је цена 
изме ђу 60 и 70 дина ра, сла
бо про да је.

Оби ла зе ћи тезге на 
митро вач кој пија ци, обра

ти ли смо пажњу и на цене 
воћа и повр ћа. Кра став ци, 
како сала та ри, тако и кор ни
шо ни, кошта ју око 70 дина ра 
по кило гра му. Папри ка бабу
ра је 70 дина ра, док је цена 
дуге црве не папри ке шиље 
100 дина ра. Цене пара дај за 
вари ра ју, па се, у зави сно
сти од сор те, може купи ти по 
цена ма од 60 до 120 дина ра. 
Када је реч о воћу, бре скве 
се кре ћу око 120 дина ра, 
гро жђе од 100 до 120 дина
ра, а кру шке и јабу ке од 60 
до 100 дина ра за кило грам. 

Пра ви ти у вла сти тој кухи
њи, купи ти или јед но став
но оду ста ти од при пре ме 
зим ни це, пита ња су која 
муче дома ћи це ових дана. 
Ако погле да мо на тре нут ну 
пијач ну пону ду, Митров ча ни 
који су се одлу чи ли да ове 
годи не не спре ма ју зим ни
цу, веро ват но ће је купо ва ти 
у току зиме. С дру ге стра
не, они који су оста ли вер ни 
тра ди ци о нал ном спре ма њу 
зим ни це, упр кос цена ма и 
сла би јој пону ди, веро ват но 
ће мора ти да издво је већу 
коли чи ну нов ца, него про
шле годи не.    Е. М. Н.

ВРЕ МЕ СПРЕ МА ЊА ЗИМ НИ ЦЕ

Пону да добра,
али сла ба про да ја
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Добри ја Чупић, Салаш Ноћај ски
Тра ди ци о нал но годи на ма спре

мам зим ни цу, доду ше, сва ке годи не 
у мањој коли чи ни. Иако имам сво ју 
башту, већи ну воћа и повр ћа купу
јем на пија ци. Недав но сам купи ла 
кор ни шо не за 70 дина ра, папри ка 
црве на шиља је око 110 дина ра, 
кар фи ол сва ке годи не буде ску пљи. 
Када се све ста ви на папир, нисам 
сигур на да ли је јеф ти ни је да се 
купу је или када сам пра виш. Међу
тим, сви у поро ди ци смо нави кли на 
тај дома ћи укус па је за то и пра вим. 
Укус купов ног ајва ра, по мени није 
исти као дома ћи. 

Љиља на Сре те но вић, Ноћај - 
Пре сам углав ном пра ви ла зим ни цу, 
на жалост сада не у толи кој мери, 
оба ве зе ми не дозво ља ва ју. Ове 
годи не ћу кисе ли ти кра став це, и то 
је то. Оста ло ћемо доку пи ти. 

Татја на Мун џић, Рума  Углав
ном пра вим зим ни цу сама, кад и 
како стиг нем, а нешто и купим. Пра
вим све, од ајва ра, тур ши је до слат
ког, све. Ја сам ти „ста ра шко ла“, 
по про ве ре ним рецеп ти ма пра вим, 
она ко како су то ради ле моја мама и 
бака. Купим шта могу и коли ко могу, 
ника да нисам пра ви ла неку рачу ни
цу да ли се пра вље ње дома ће зим
ни це испла ти или не, спре мам оно 
што моја поро ди ца воли.

Мари шка Ман дић, Рума  При
пре ме за зим ни цу су поче ле купо ви
ном шљи ва за пек мез, као и пара
дајз, али мање него рани јих годи на, 
мислим да људи више купу ју цеђе
ни пара дајз, па кува ју. Онда су ту 
папри ке и кра став ци, али видим да 
се доста мање купу је него рани је. 
Што се тиче мене, ја пра вим више 

зим ни це, па нешто и про да јем пре
ко зиме. Имам  сво је стал не муште
ри је, посеб но купу ју тур ши ју. Напра
вим тур ши ју у вели ком буре ту, 
после сла жем у тегле и про да јем. 
Мно го мање се купу је, и углав ном 
то на пија ци паза ри ста ри ји свет, 
мла дих људи ско ро нема на пија ци.

Јеле на Кор до луп, Рума  Редов
но пра вим зим ни цу, деца воле кра
став це и шаре ну сала ту, ста вљам 
и папри ке. Кисе ли купус оба ве зно, 
ред гла ви ца, ред риба ног ста вљам. 
Рани је сам пра ви ла и џемо ве и 
слат ко, када су деца била мања, 
сада више не. Ако има те сво је повр
ће или воће онда се испла ти, а ако 
купу је те, зави си шта купи те, јер ако 
је нешто ква ли тет ни је, то је ску пље, 
али је бит но да се зим ни ца пра ви од 
ква ли тет ног воћа и повр ћа. Ја имам 
сво је па пра вим, да немам, не бих 
пра ви ла него бих купо ва ла гото во.

Нада Вића но вић, Шид  Спре
мам зим ни цу. Углав ном папри ку, 
кра став це и тур ши ју. Нарав но кисе
лим и купус. Уско ро почи ње мо са 
при пре мом зим ни це.

Сања Тор ма, Шид  Ја ста вљам 
кисе ле кра став це, папри ку, кисе ли 
купус. А ста вљам и пече ну папри ку, 
ајвар. Једи но не пра вим тур ши ју јер 
деца не воле. Кажу да им се меша ју 
уку си и мири си, обја сни ла је Сања 
Тор ма.

Вера Цику ша  Не пра вим зим
ни цу јер немам пове ре ња у ове 
додат ке који се у њих ста вља ју, 
углав ном се мора ју ста вља ти кон
зер ван си. Једем само све же и кад је 
ком воћу или повр ћу сезо на. Један 
свеж купус, цве клу, ништа тер мич ки 
обра ђе но.

Да ли спре ма те зим ни цу?

Добри ја Чупић, Љиља на Сре те но вић,Татја на Мун џић, Мари шка Ман дић

Јеле на Кор до луп, Нада Вића но вић, Сања Тор ма, Вера Цику ша

ЖЕТВА У РУМ СКОЈ ОПШТИ НИ

Сун цо крет
при кра ју

Жетва јесе њих кул ту ра у рум ској 
општи ни је у раз ли чи тим фаза ма, 
зави сно од кул ту ре. Кра јем авгу ста 
је запо че ла жетва сун цо кре та, а 
потом и соје.

У рум ској општи ни сун цо крет је 
ски нут са гото во свих повр ши на, 
при но си су оства ре ни у распо ну од 
1,3 до чети ри тоне по хек та ру, док је 
про се чан род око три тоне по хек та
ру. 

– На повр ши на ма на који ма је 
било јаче деј ство прет ход ног олуј ног 
ветра па су и биљ ке биле поле гле, 
оства ре ни су знат но нижи при но си 
– каже Горан Дроб њак, струч ни 
сарад ник у Пољо при вред ној струч
ној слу жби Рума.

До сада је соја ски ну та са око 40 
одсто засе ја них повр ши на и при но си 
се кре ћу од 2,5 до 4,4 тоне по хек та
ру. Пожње ве не су и прве повр ши не 
раних хибри да куку ру за на десе так 
про це на та повр ши на под овом кул
ту ром, која је и нај за сту пље ни ја у 
рум ској општи ни, уз при но се и пре ко 
10 тона по хек та ру. С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Јед но днев на
екс кур зи ја

Гру па од 22 кори сни ка Герон то ло
шког цен тра „Срем“ Рума, у прат њи 
исто толи ко запо сле них и при ја те ља 
ове Уста но ве, било је на јед но днев
ној екс кур зи ји током које су посе ти ли 
Кате дра лу Име на Мари ји ног у Новом 
Саду. Осим кате дра ле, кори сни ци су 
посе ти ли и спо мен збир ку Павла 
Бељан ског и Рај ка Маму зи ћа, као и 
мана стир Кру ше дол. У бли зи ни овог 
мана сти ра су има ли и орга ни зо ва ни 
ручак у ресто ра ну „Кру ше дол ка“.
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БРА НИ СЛАВ НУШИЋ: РОБИ ЈА ЊЕ И ЖИВОТ НАЈ ВЕ ЋЕГ СРП СКОГ КОМЕ ДИ О ГРА ФА (1)

Да си био непи смен, ти би данас 
био ваљан и честит човек

Како је пожа ре вач ки 
казне ни завод тада 

увек био пун
опо зи ци о на ра, 

послат је наро чи то 
Или ја Влах за

управ ни ка, да им и у 
затво ру загор ча дане. 
Раз у ме се да је такав 

човек, чим је из ака та 
видео да сам осу ђен 
за увре ду Њего во га 
Вели чан ства, што је 

он сма трао нај ве ћим 
зло чи ном који се

уоп ште да зами сли ти, 
морао из соп стве не 

ини ци ја ти ве
при ме ни ти на мене 

сву стро гост затво ра, 
писао је Нушић

У Новомбеоградскомдневнику, 6. 
маја 1887. годи не, обја вље на је 
песма под нази вом Погреб два

раба. Аутор песме био је истак ну ти 
срп ски књи жев ник, Бра ни слав Нушић, 
a сти хо ве је обја вио под псе у до ни мом 
Гасар че. Моти ва ци ју за наста нак 
песме, писац је про на шао у неми лим 
дога ђа ји ма. Наи ме, 1887. годи не, у два 
дана, дого ди ле су се две сахра не. 
Прво је сахра ње на мај ка двор ског 
офи ци ра, у наро ду омра же ног пуков ни
ка Дра гу ти на Фра на со ви ћа. На сахра
ну је дошао читав офи цир ски кор, вла
да и то на челу са кра љем Мила ном 
Обре но ви ћем. Дан касни је, сахра њен 
је мајор Миха и ло Ката нић. Мајор Ката
нић је био истак ну ти херој, који се хра
бро борио у срп ско  тур ским и срп ско 
 бугар ским рато ви ма. Одли ко ван је 
капе тан ским чином за пока за ну хра
брост на Гло го вич ком вису, за бит ку на 
Гори ци, Таков ским крстом 5. реда, за 
бит ке на Грди ли ци, Копа шни ци и на 
Вра њи, Таков ским крстом 4. реда, 
Злат ном колај ном за хра брост и Крстом 
Све тог Ста ни сла ва 3. реда. Упр кос 
свим достиг ну ћи ма које је током живо
та пости гао, Ката ни ћа је до гро ба пра
ти ло само неко ли ко офи ци ра. Над 
мртвим телом зна ме ни тог срп ског јуна
ка није одр жа на нијед на бесе де, а при 
томе, вој ска и вој на музи ка вра ти ли су 

се с пола пута. Краљ Милан се није 
удо сто јио да при су ству је сахра ни про
сла вље ног херо ја Ката ни ћа, те је овај 
кра љев без об зи ран посту пак иза звао 
револт и него до ва ње у тада шњој нашој 
јав но сти. Таквим сво јим држа њем он је 
наро чи то „огор чио онда шњу нашу 
омла ди ну и сву да се при гу ше но гун ђа
ло“. Непо што ва ње упо ко је ног Ката ни
ћа није одо бра ва ла ни вој ска, иако је 
би ла закле та кра љу на бес по го вор ну 
вер ност. Сто га је пот пу но разу мљи во 
што се у том општем револ ту, исти цао 
и мла ди Нушић, који је попут Ката ни ћа 
био уче сник срп ско  бугар ског рата 
(Влат ко вић).

Пре него што је обја вио песму 
Погребдвараба, Нушић је о поме ну
тим сахра на ма испи сао неко ли ко редо
ва у виду крат ког изве шта ја, који је 
тако ђе обја вљен у Новомбеоградском
дневнику. Изре вол ти ран у пот пу но сти, 
није се суздр жа вао да изне се низ кри
ти ка: „Без уво да, да вам јавим дветри 
ства ри. Јуче сам гле дао спро вод пок. 
Ката ни ћа мајо ра. То је онај јунак који је 
осве тлао образ целој срп ској вој сци у 
срп ско  бугар ском рату. За таквог јуна
ка, ја се надах биће спро вод осо би ти. 
Но не беше ништа. Пра ти ло га је неко
ли ко офи ци ра до гро ба, а вој ска и бан
да зау ста ви ше се на трка ли шту код 
холе рич них бара ка и ту му ода ше 

Пише: др Снежана Булат

Краљ Милан Обре но вић (wiki pe dia.org)Бра ни слав Нушић (wiki pe dia.org)
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послед њу почаст, а спро вод оде ћутећ
ки и без бан де и без вој ске [...]Какви су 
то рачу ни, не знам: само је жало сно да 
се ова кав човек на ова кав начин са’ра
њу је. Оно мад са’ра ни смо јед ну бабу. 
По швап ском попу видех да је или 
като лич ка или про те стант ска. Која је то 
баба, не знам; реко ше да је мати Фра
на со ви ћа. На њеној прат њи били су 
сви ђене ра ли, мно го офи ци ра и мора 
бити сви мини стри и сви је испра ти ше 
до гро ба. Јуче на прат њи јед ног јуна ка 
срп ског, каквих мало има, не беше 
нијед ног ђене ра ла и само неко ли ко 
офи ци ра. Можда су ишли до цркве, 
али су бабу пра ти ли до гро ба. А где су 
бесе де на гро бу? А где при мер вој сци 
и офи ци ри ма? На маја ло су би ваљ да 
било друк че?“

Као што је напо ме ну то, песма под 
нази вом Погреб два раба, обја вље на 
је у мају 1887, а у јану а ру 1888. Нушић 
доспе ва у пожа ре вач ки затвор. Заро
бље ни штво Бра ни сла ва Нуши ћа, било 
је узро ко ва но њего вом оштром сати
ром. Први део песме одно си се на 
сахра ну мај ке гене ра ла Фра на со ви ћа:

„Та ту ско ро, биће ових дана,
са’ра ни смо јед ног бож јег раба.
Чита ли сте, вид’ли сте пара ду,
тај раб бож ји беше јед на баба.
Затут ња ше сва чети ри зво на, 
повр ве ше ките и мун ди ри, 
повр ве ше пер ја ни це бој не, 
повр ве ше без број ни шеши ри. 
Сви мајо ри дебе ли и суви, 
офи ци ри цела кита сјај на, 
пуков ни ци, с орлом и без орла, 
и још неко, али то је тај на“.
Дру ги део песме посве ћен је мајо ро вој 
сахра ни:
И пра во је, не тумач ’те 
друк че,
и нашта би ту брбљи ва зло ба,
и пра во је та послед ња 
почаст,
испра ти ти покој ну до гро ба.
Још ско ри је, биће ових дана,
са’ра ни смо још јед ног бож јег раба.
Ал’ на жалост сви ју баба наших,
тај раб бож ји није био баба…
Не повр ве кита и мун ди ри,
а и ког би да до гро ба пра ти,
и што пође и што хте де поћи,
од пола се пута кући вра ти.
Потму ло су уда ра ла зво на, 
уда ра ла зво на из буџа ка, 
а и што би да се чини џева, 
кад је прат ња срп ско га јуна ка“. 
На кон цу песме Нушић се обра ћа срп
ској омла ди ни:
„Срп ска децо што мисли ти зна те 
 из ово га поу ку има те.
У Срби ји при ли ке су так’е,
бабе сла ве, пре зи ру јуна ке, 
зато и ви не муч ’те се џабе, 
срп ска децо, поста ни те бабе“.

Варо шки суд у Бео гра ду, због ових 
сти хо ва, осу дио је Бра ни сла ва Нуши ћа 
на два месе ца затво ра, а пре су да је, 
због неза до вољ ства кра ља Мила на 
Обре но ви ћа, који се про на шао у сти хо

ви ма, у Каса ци о ном суду пре и на че на 
на две годи не роби је. Важно је иста ћи 
да је Фра на со вић, на мол бу Нуши ће вог 
оца, Ђор ђа Нуше, опро стио мла дом 
Нуши ћу: „Бра ни слав није због мене 
осу ђен, али ако је услов њего вог поми
ло ва ња мој лич ни опро штај, онда му 
пот пу но опра штам“. Међу тим, Фра на
со ви ће ве речи нису омек ша ле Мила но
во срце. Потом је Ђор ђе Нуша и кра ља 
молио за милост, за осло бо ђе ње 
„заблу де лог“ сина, који се „све срд но 
каје“ због „коб не погре шке“. Тон оче вог 
писма гово ри коли ко о болу, толи ко и о 
лич ној увре ђе но сти и осве то љу би во сти 
вла да ра: „... љуто уцве љен под ста рост 
том коб ном погре шком мог сина, ево 
ме где сузан, пред Вама, Вели чан ство, 
молим за милост мога дете та...“ (Ђор
ђе вић). Није посто ја ла могућ ност да 
Нушић избег не роби ју, али је ипак, због 
мол бе њего вог оца упу ће не кра љу, био 
поми ло ван. У затво ру је про вео три 
месе ца. 

О зато че ни штву у пожа ре вач ком 
затво ру, нај бо ље све до че Нуши ће ве 
речи: „Ето, за те речи, на које би данас 
једва ко нашао раз ло га да се намр шти, 
осу ђен сам ја на две годи не затво ра и 
одве ден у пожа ре вач ки казне ни завод 
на издр жа ва ње. Огре шио бих се, ако не 
бих одао част тада шњем пред сед ни ку 
прво сте пе но га суда (К. Хри стић) који 
ме је, не освр ћу ћи се на све пору ке из 
дво ра, осу дио на само два месе ца 
затво ра, коју је казну тек каса ци ја попе
ла на две годи не [...] И мало је било 
што сам тако мно го осу ђен, већ сам у 
затво ру био и наро чи том режи му под
врг нут. Сам у соби, увек под кљу чем, 
шетао сам са раз бој ни ци ма и коц ка ри
ма по један сат пре под не и смео сам 
да читам само књи ге које би ми упра ва 
дозво ли ла а нови не ника ко. Писма сам 
могао писа ти само јед ног утвр ђе ног 
дана у неде љи, и та су писма могла 

бити испра ће на тек пошто би управ ник 
на њих ста вио сво је ’видео’. Тако исто 
и писма која су ми дола зи ла, мора ла су 
про ћи кроз руке управ ни ко ве и носи ти 
његов пот пис. Прва три месе ца, сем 
Светога писма, ника кву дру гу књи гу 
нисам могао доби ти, тако да сам се, на 
кра ју тре ће га месе ца, пот пу но оспо со
био да држим про по ве ди у цркви. У 
цркву су ме тако ђе води ли кад би ми 
дошао ред, јер је сва ке неде ље вође но 
по два де сет осу ђе ни ка, раз у ме се са 
спро вод ни ци ма, који су их пушка ма 
пра ти ли. Ишли смо обич но у цркву 
(црква је у варо ши) два по два, и, сећам 
се и сад, мој друг с лева, био је неки 
Сава Деве та ко вић, који је у гра ђан ству 
био сау че сник у неко ме уби ству и упа
лио кме ту кућу, а на роби ји важио као 
врло добар и одан друг и при ја тељ. Ја 
не могу твр ди ти да је стро ги режим 
пре ма мени упо тре бља ван по некој 
наро чи тој наред би из Бео гра да. Пре ће 
бити да је то била ствар само га управ
ни ка заво да, јер ваља зна ти, да је 
управ ник заво да био тада, по злу 
позна ти либе рал ски дота да шњи начел
ник сре ски, Или ја Влах. Бели Мемед, 
Или ја Влах и још неко ли ко начел ни ка 
сре ских, били су тада зна ме ни те 
режим ске звер ке, од којих је стре пео 
цео срез који би им пао шака и о који ма 
су биле редак ци је опо зи ци о них листо
ва увек пре пла вље не допи си ма. Како 
је пожа ре вач ки казне ни завод тада 
увек био пун опо зи ци о на ра, послат је 
наро чи то Или ја Влах за управ ни ка, да 
им и у затво ру загор ча дане. Раз у ме се 
да је такав човек, чим је из ака та видео 
да сам осу ђен за увре ду Њего во га 
Вели чан ства, што је он сма трао нај ве
ћим зло чи ном који се уоп ште да зами
сли ти, морао из соп стве не ини ци ја ти ве 
при ме ни ти на мене сву стро гост затво
ра. Не могав ши да пишем, нема ју ћи 
шта да читам, нема ју ћи ни с ким да 
про го во рим, про во дио сам тада доста 
тешке дане и скра ћи вао сам себи вре
ме тиме, што сам по цео дан млео 
кафу, кувао је и пио; што сам пра вио 
цига ре те и крпио један свој ста ри капут 
који сам, без потре бе, пот кра тио, само 
да бих имао шта да шијем“. 

Или ја Влах му је чак даро вао савет: 
„Боље је за тебе, мла ди ћу, да не 
пишеш. Писа ње те је и дове ло у апсу. 
Да си био непи смен, ти би данас био 
ваљан и честит човек и угле дан гра ђа
нин може бити, а ова ко се као коц кар 
вучеш по апса на ма.“ Ско ва ће Нушић 
план и хра бро, без обзи ра на потен ци
јал не после ди це, при бе ћи ће реа ли за
ци ји истог: „Није ми оста ло ништа дру
го, до да при бег нем јед но ме лукав ству, 
које ми је зби ља и помо гло. У каби не ту 
ђене ра ла Саве Гру ји ћа био је мини стар 
прав де, покој ни Гига Гер шић. Покој ни 
Гер шић, као што је позна то, био је оже
њен госпо ђом Мари ном, коју је он узео 
као удо ви цу. Госпо ђа Мари на била је 
рани је жена неког мог уја ка и на осно ву 
тога –ја про на ђем да је мени Гига Гер
шић ујак. То јест, ја то нисам про на шао, 

Важно је иста ћи да је 
Фра на со вић, на мол бу 

Нуши ће вог оца,
Ђор ђа Нуше, опро стио 

мла дом Нуши ћу:
„Бра ни слав није због 
мене осу ђен, али ако 

је услов њего вог 
поми ло ва ња мој
лич ни опро штај,
онда му пот пу но

опра штам“. Међу тим, 
Фра на со ви ће ве

речи нису омек ша ле 
Мила но во срце
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али, како је Гига Гер шић мини стар 
прав де, дакле непо сред ни и врхов ни 
ста ре ши на управ ни ка казне ног заво да, 
то ми паде на памет, да Гер ши ћа про
гла сим уја ком и да тако изво ју јем себи 
мало бољи поло жај, а што је нај глав ни
је, можда и сло бо ду писа ња. И оди ста, 
чим је дошао дан, када смо сме ли 
писа ти сво јим поро ди ца ма, ја сед нем и 
напи шем писмо. Нуши ће во писмо, уја
ку, гла си ло је: „Дра ги Уја че. Има ли 
бисте пра во да се љути те на мене што 
Вам се досад нисам јавио, али Вас 
нисам хтео да узне ми ра вам. Знам да 
Вас инте ре су је како се осе ћам овде, у 
овој нео бич ној кући. Не могу рећи да 
ми је угод но као код сво је куће, али, не 
могу ни да се пожа лим. Једи но ме уби
ја доса да од дуго га вре ме на. Када би 
ми било дозво ље но да могу писа ти, 
веруј те, стр пљи во бих саче као две дуге 
годи не мога там но ва ња. Ја мислим да 
ми се то може учи ни ти, јер, веруј те, не 
бих писао ника кве поли тич ке ства ри. 
Молим Вас, кад дође моја мај ка код 
Вас, поздра ви те је и реци те да ништа 
не бри не. Поздра ви те мно го и ујна 
Мари ну. Ваш сестрић“. Чиње ни ца је да 
би се Гига Гер шић згра нуо да је добио 
ово писмо, али је Нушић рачу нао да 
писмо и неће доспе ти до њега: „Пошто 
сам дакле писмо напи сао и адре си рао, 
ста вио сам га неза тво ре но на управ ни
ков сто, у гоми лу осу ђе нич ких писа ма, 
која ће сва редом управ ник про чи та ти и 
на сва ко ста ви ти сво је ’видео’ па тек 
тада посла ти на пошту.“ Управ ник Или
ја Влах je већ сутра дан, у зна чај ној 
мери про ме нио однос пре ма Нуши ћу. С 
вели ком љуба зно шћу му се обра ћао и 
наре дио је да се из њего ве кан це ла ри је 
затво ре ни ку доста ве хар ти је, масти ло 
и перо. И тако наста до ше Нуши ће ви 
Листићи и Протекција!

Након изла ска из пожа ре вач ке там
ни це, Нушић је био у вео ма неза вид
ном поло жа ју, без нов ца и слу жбе. Да 
зло буде горе, у пери о ду док је био 
заро бљен, Нуши ћа је изда ла њего ва 
вели ка љубав. Воље на Мили ца, коју је 
упо знао у сту дент ским дани ма, напу

сти ла га је и сту пи ла у везу са њего вим 
при ја те љем. Писац јој је даро вао сва ки 
део себе, несе бич но је волео и посве
ћи вао сти хо ве. 

Влат ко вић наво ди: „Joш док Нушић 
није пошао у затвор, Мили ца се раз бо
ле ла. Забри нут за њено здра вље, он се 
за помоћ обра тио јед ном свом дру гу, 
Ђоки Јова но ви ћу, који у то вре ме упра
во био завр шио меди ци ну и постао вој
ни лекар. Како је болест била озбиљ на 
и дуго трај на, и лече ње је мора ло дуже 
да тра је. И мора се при зна ти, Нуши ћев 
друг и при ја тељ, свој ски се зау зео око 
Мили це. И изле чио је, али не само од 
боле сти, него и од љуба ви пре ма 
Нуши ћу“. Нушић је, дака ко, волео и 
након кра ха фатал не љуба ви. Са сво
јом нај ве ћом љуба вљу, Дарин ком, про
вео је читав живот. Годи не 1893, писао 
јој је:

„Дра га моја Дарин чи це. При мио сам 
тво је писмо и ти знаш коли ко ме је оно 
обра до ва ло. Носим га крај себе и читао 
сам га и сво јим роди те љи ма. Ја мислим 
да ће теби бити мило што ће нам Докић 
бити побра тим. Зато нава ли да свад ба 
сва ко ја ко буде 23. маја. Немој нима ло 
да се оба зи реш на месец мај, јер неће 
нам ника кав месец доно си ти сре ће, 
већ наша љубав, сло га и искре ност. Ја 
мислим да засад ника кве дру ге спре ме 
не чиниш до кре вет ске хаљи не, и то 
јед но туце, од сва че га, од белог веша, 
ништа више. Доц ни је ћемо све дру го 
лако уре ди ти и наба ви ти. Ја сам пра
вио рачун и ско ро јеф ти ни је је да се 
вен ча мо у Све том Нау му, но у Бито љу. 
Нава ли на ујну и ујку да тако буде, ако 
се може. Ја ника ко не при ста јем да ми 
се грч ки пева, па ћемо онда у Лисо лај. 
Буди ми здра ва и весе ла и задо вољ на. 
Кад буде пот пи сан указ за При шти ну, 
изве сти ћу ујку ова ко депе шом:’Указ 
пот пи сан’. Ништа више. То ће зна чи ти, 
дабо ме, за При шти ну, јер то је већ свр
ше на ствар. Љуби те и воли твој Бра ни
слав“.

У сле де ћем бро ју:
Ићи ће, ићи сву да, али ће ипак

на кра ју кући доћи

Након изла ска из 
пожа ре вач ке там ни це, 
Нушић је био у вео ма 
неза вид ном поло жа ју, 
без нов ца и слу жбе. 

Да зло буде горе,
у пери о ду док је био 
заро бљен, Нуши ћа је 

изда ла њего ва вели ка 
љубав. Воље на
Мили ца, коју је

упо знао у сту дент ским 
дани ма, напу сти ла га 
је и сту пи ла у везу са 
њего вим при ја те љем. 
Писац јој је даро вао 

сва ки део себе,
несе бич но је волео

и посве ћи вао сти хо ве

Пожа ре вач ки затвор (ebra ni ce vo.com)
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ЛИКОВ НИХ УМЕТ НИ КА „ЕСНАФ“ У ГАЛЕ РИ ЈИ „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“

Сли кар ство које сла ви живот

Последњa изложбa УЛУ „Еснаф“ у Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“, уве ра ва да кла сич-
но сли кар ство има будућ ност, да има шта да каже и доне се нова инспи ра тив на реше-
ња, иза ђе из сво јих стро го утвр ђе них гра ни ца и осво ји нова поља дело ва ња – сце-
но гра фи ју и инста ла ци ју, али и новe материјалe

Да је умет ност ту да сла ви живот, 
уве ри ли су нас још јед ном умет
ни ци УЛУ „Еснаф“ на нај но ви јој 

изло жби отво ре ној 3. сеп тем бра у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“. Годи шња 
изло жба, која се редов но одр жа ва 
сва ке годи не на дан крсне сла ве Удру
же ња, Све тог Рафа и ла Шиша то вач ког 
пока зу је раз ли чи те сли кар ске руко пи
се, али обје ди ње не под зајед нич ким 
умет нич ким кре дом „Есна фа”, да се 
сли ка у доме ну кла сич ног сли кар ства.

Сли кар ство „Есна фа“ сла ви живот, 
вра ћа се при ро ди у њеној искон ској 
лепо ти и појав но сти. Оста је вер но 
кла сич ној сли ци и фигу ра ци ји, која је 
зајед нич ки име ни тељ пред ста вље них 
сли ка, а оства ру је се на раз ли чи те 
начи не од стро ге хипер ре а ли стич ке 
сли ке до сло бод ни је инер пре та ци је 
виђе ног у духу над ре а ли зма, магич ног 
реа ли зма или екс пре си о ни зма. 
Пошту је се више ве ков ни пре ђе ни пут 
у сли кар ству, ста ри мај сто ри, вели ка
ни про шло сти у овла да ва њу мате ри ја
ли за ци јом.

Начин изво ђе ња је бли зак ста рим 
мај сто ри ма, обна вља тра ди ци о нал не 
моти ве, пре све га мртву при ро ду, пеј
заж, пор трет и наро чи то вред не сли ке 
живо ти ња, али и уво ди нове теме, 
сце но гра фи ју и сли ку  обје кат, као 
поку шај иско ра ка у нови начин пре
зен то ва ња реа ли стич ких тема. Посеб
но је зани мљи во ево ци ра ње про шло
сти у сцен ско  поет ској пре фи гу ра ци
ји, која изла зе ћи из сфе ре дво ди мен
зи о нал но сти у тре ћу димен зи ју, оства

ру је нову интер ак ци ју са посма тра чем, 
али и нову кон тек сту а ли за ци ју при ка
за не теме, где лико ви рим ске про шло
сти могу поста ти и наши савре ме ни
ци. Сва ки пред мет поред тач ног пре
но ше ња обли ка, кроз исти ца ње њего
вог зна ча ја доби ја и додат ну димен зи
ју, поста је носи лац сим бо ла, пое ти зо
ва не ствар но сти. 

Oбраћајући се при ро ди са пошто ва
њем, сли ка ри „Есна фа“ негу ју сли ку у 
којој сва ки пред мет поста је сен ти мен
та лан запис о пред ста вље ном, али и 
оном ко га предтсвља. Више од две 
деце ни је чла но ви „Есна фа“ под сти чу 
на раз ми шља ње над појав ним све
том. Сва ким пред ме ту и оном нај не
знат ни јем, дат је зна чај непо но вљи во
сти и једин стве но сти, чиме сти че 
димен зи ју ван вре ме ног, мета фи зич ког 
зна че ња. 

– Оно што пове зу је умет ни ке „Есна
фа“ јесте инспи ра ци ја појав ним све
том и оним што про на ла зи мо да је у 
том све ту инспи ра тив но. Иде ја води
ља мојих мало ста ри јих коле га који су 
при ли ком осни ва ња кон цеп ту ал но 
одре ди ли „Eснаф“, била је вра ћа ње 
кла сич ним вред но сти ма сли ке, зана ту 
који под ра зу ме ва позна ва ње црте жа и 
сли ке појав ног све та, и наста вак при
ме не рене сан сних вред но сти, које је 
ток исто ри је скре нуо у неком сасвим 
дру гом прав цу – пре но си сво је импре
си је на рад Удру же ња, чији је дуго го
ди шњи члан, сли кар ка Јеле на Секу
лић Воља нек.

У освр ту на прет ход ни рад Удру же

ња, али и пер спек ти ву у будућ но сти, 
Јеле на Секу лић Воља нек исти че да је 
на ово го ди шњој изло жби при сут но 
мно го нових чла но ва Удру же ња, који 
су уне ли јед ну нову ства ра лач ку 
атмос фе ру у „Еснаф“, а већи ном су 
завр ши ли Ака де ми ју кла сич ног сли
кар ства у Срем ској Каме ни ци.

Рези ми ра ју ћи рад „Есна фа“ од 
осни ва ња 1997. годи не до данас, 
дола зи се до завид них пода та ка, 

да је до сада реа ли зо ва но 65 изло жби 
у земљи и ино стран ству, а само у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“, ово је 15. 
по реду изло жба УЛУ „Есна фа“. Осим 
тога удру же ње је одр жа ло, под сво јим 
покро ви тељ ством, осам коло ни ја и 
укра си ло број ним мура ли ма град, који 
је по њима постао пре по зна тљив, али 
не само овај град, већ и шире.

На ово го ди шњој изло жби сво је 
радо ве пред ста ви ло је два де сет ауто
ра, чла но ва „Есна фа“: Дра ган Мар ти
но вић, Јови ца Тома ше вић, Вла ди сла
ва Мунић Канинг тон, Дамјан Мар ти но
вић, Дра га на Мале ше вић, Миљан 
Васи ље вић, Бра ни сла ва Пан те лић, 
Бојан Стри че вић, Нене ад Стан ко вић, 
Вла ди мир Деспо то вић, Дар ко Топал
ски, Раду ле Бошко вић, Милан Кар
даш, Ива на Про ко по вић, Јеле на Секу
лић Воља нек, Жељ ко Паун ко вић, 
Шан дор Шлајф, Миле на Радић, Еди та 
Тар ле, Душан Про да на и Пре драг 
Радо ва но вић. 

Изло жба УЛУ „Есна фа” је отво ре на 
до 19. сеп тем бра. 

Марија Вукајловић

Изложба „Еснафа“ у Галерији
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УСПОН НА ПЛА НИН СКИ ВРХ ШИЉАК НА РТЊУ

Кров источ не Срби је
Када напо кон стиг не те до врха на 1.565 мета ра над мор ске виси не, осе ћа те се 

као побед ник, а тиши на која тамо вла да за мене је била нај леп ша “бука“ и схва-
там зашто се ова пла ни на често нази ва “кро вом источ не Срби је“, али и зашто 
је Ртањ мисти чан и због чега га пра те разни мито ви.

Пла ни на Ртањ се нала зи у источ
ној Срби ји, код Бољев ца. Уда ље
на је од Срем ске Митро ви це 279 

кило ме тра и потреб но је око три и по 
сата вожње да се стиг не до ње. Ову 
пла ни ну, савр ше ног пира ми дал ног 
обли ка, пра те раз не при че – од тога да 
се у њеној уну тра шњо сти нала зи скри
ве но бла го до тога да се изнад ње поја
вљу ју ван зе маљ ци и ужа ре не лоп те. 
Неки од пода та ка до којих су науч ни ци 
дошли јесу да Ртањ еми ту је енер ги је 

које су вео ма кори сне за људ ско здра
вље. Тако ђе, посеб ним инстру мен
том за реги стра ци ју био е нер гет ских и 
елек тро маг нет них зра че ња, дошло се 
до сни ма ка који пока зу ју да Шиљак, 
нај ви ши врх пла ни не Ртањ, углав ном 
упи ја енер ги ју, а тако зва но све ти ли
ште у под нож ју пла ни не, углав ном зра
чи. Инте ре сант но је и то да је на поје
ди ним мести ма на пла ни ни изме ре но 
дале ко веће зра че ње него у урба ним 
сре ди на ма. Како год, да би се осе ти ла 

добра енер ги ја коју пру жа при ро да ове 
пла ни не, нај бо ље је про ше та ти њеним 
ста за ма и попе ти се на нај ви ши врх 
Шиљак. Оду век ми је пла ни на ре ње 
било, хај де да кажем, уза лу дан посао. 
Међу тим, реши ла сам да му дам шан
су и при лич но ама тер ски кре нем у 
аван ту ру “осва ја ња“ Ртња.

 Источ на Срби ја је нека ко скрај ну
ти део наше земље у сва ком сми слу, 
а нај пре инфра струк тур ном и еко ном
ском, али је зато при ро да изу зет но 

Сила зак је увек бржи, али тежи 

Поглед са РтњаОста ци цркве Све тог Ђор ђа
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бога та. До врха Шиљак посто је две 
ста зе: север на, која је тежа; и јужна 
која је лак ша. За оне који нема ју мно
го иску ства у пла ни на ре њу, нај бо ље 
је кре ну ти север ном ста зом од насе
ља Ртањ, јер је нај бли же ста зи, чија 
је дужи на око седам кило ме та ра. Пре
ла зи се више од 1.000 мета ра висин
ске раз ли ке, а ута ба на и обе ле же на 
ста за нај пре води кроз шуму и после 
изби ја на чисти ну све до врха. Шум ски 
део ста зе је при лич но каме нит и зах
те ван, а када се иза ђе из шуме, нај
ви ше може оме та ти сун це, јер нема 
хла да до самог врха. Међу тим, поглед 
на врх Ртња оду зи ма дах. Упра во због 
тога што је до врха Шиљак све ого ље
но, али и због могу ћих уда ра гро мо ва, 
по кишо ви том вре ме ну се не саве ту је 
успи ња ње. Про сеч но вре ме до ког се 
сти же до врха је око три сата, али је 
мени тре ба ло око пет са пау за ма, а 
успи ња ње на пла ни ну Ртањ спа да у 
сред ње тешко. На самом почет ку успи
ња ња, пра ти вас адре на лин и при ли
чан енту зи ја зам, посеб но када након 
изла ска из шуме види те ого ље ни врх 
Шиљак. Тада, по мени, почи ње нај те
жи део, јер вам је стал но пред очи ма 
ого ље ни циљ и чини вам се да је бли
зу, али то, нарав но није тач но. Вели ко 
стр пље ње и кон цен тра ци ја су нај бо љи 
при ја те љи. 

Међу тим, оно што ме је заи ста при
јат но изне на ди ло јесте то што су сви 
људи које сре ће те и које чак и не 
позна је те, спрем ни да вам помог ну, 
охра бре да наста ви те даље, или поде
ле макар воду са вама. У том делу 
Ртња, може се виде ти биљ ка satu rea 
mon ta na, слич на лаван ди, која расте 
само на овој пла ни ни и од које се пра
ви ртањ ски чај. Мешта ни ће вам за 
овај чај рећи да је одли чан за дисај не 
путе ве, али и да је афро ди зи јак. Када 
напо кон стиг не те до врха на 1.565 
мета ра над мор ске виси не, осе ћа те се 
као побед ник, а тиши на која тамо вла
да за мене је била нај леп ша “бука“ и 
схва там зашто се ова пла ни на често 
нази ва “кро вом источ не Срби је“, али 

и зашто је Ртањ мисти чан и због чега 
га пра те разни мито ви. На Шиљ ку се 
нала зе оста ци цркве Све тог Ђор ђа, 
коју је сагра ди ла Гре та Минх 1934. 
годи не у знак сећа ња на свог мужа 
Јули ју са Мин ха, вла сни ка јед ног од 
руд ни ка на Ртњу. Због веро ва ња да 
се испод ње нала зе зла то и дија ман
ти, људи су је мини ра ли и сада су 
од цркве оста ле само руше ви не. За 
сила зак са Ртња је потреб но мно
го мање вре ме на, али је зах тев ни је, 
наро чи то ако нема те аде кват ну обу ћу. 
Чак и ако обу је те нај у доб ни је пати
ке, ципе ле за пла ни на ре ње су ипак 
нај бо ље реше ње, али да су за број 

веће. “Осва ја ње“ пла нин ских врхо ва 
мета фо рич ки се може пре не ти и на 
сам живот у ком је важно има ти циљ, 
али је чар у самом путо ва њу, не толи
ко у одре ди шту. Стр пље ње, упор ност, 
вели ка при сут ност у сада шњем тре
нут ку су само неке од карак те ри сти ка 
“осва ја њаׅ“ врхо ва. Човек након тог, по 
мени, не физич ког, већ мен тал ног иза
зо ва, изла зи јачи и нека ко сло бод ни
ји. А након тог иску ства запи та ће те се 
ко је кога ту осво јио – ви пла ни ну или 
пла ни на вас? Сигур но је да након јед
ног осво је ног врха, жели те да се поп
не те на још један тежи и зах тев ни ји.

З. Попо вић

Све ти ли ште у под нож ју Ртња
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ОВАН: Под стак ну ти 
сте нечи јом при чом о 
новим иде ја ма али о 
послов ној сарад њи, 

тако да има те жељу да се опро
ба те у неким нео бич ним ситу а
ци ја ма. Ако се орга ни зу је те на 
добар начин, онда врло успе шно 
може те да завр ши те низ послов
них дого во ра на раз ли чи тим 
стра на ма. У љубав ном живо ту 
или од свог парт не ра оче ку је те 
више роман тич них ужи та ка. 

БИК: При ме ћу је те 
про ме не у свом окру
же њу и тра жи те нај
бо ље реше ње за низ 

пита ња која вам се наме ћу. 
Посто је оба ве зе које зах те ва ју 
стрикт но пошто ва ње пра ви ла или 
вре мен ских роко ва. У одно су са 
воље ном осо бом све сте бли жи 
оства ре њу зајед нич ких жеља. 
Пре пу сти те се осе ћа њи ма да вас 
воде и то ће вас још више при бли
жа ва ти осо би која вам је дра га. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нала зи
те се у доброј фор ми 
и у сјај ној при ли ци да 
оства ри те неке дуго

роч ни је послов не инте ре се. Учи
ни те све што је потреб но да 
при до би је те подр шку код већи не 
сарад ни ка из свог окру же ња. 
Нови дога ђа ји који вас пра те у 
љубав ном живо ту делу ју зани
мљи во и охра бру ју ће. Осе ћа те 
вели ки емо тив ни занос и задо
вољ ство уз бли ску осо бу. 

РАК: Нала зи те се у 
ства ра лач кој фази и 
у дого во ру са сво јим 
сарад ни ци ма поку

ша ва те да ускла ди те раз ли чи те 
послов не инте ре се. Избе га вај те 
ривал ске одно се са неис то ми
шље ни ци ма. Нај бо ље је да сво ју 
енер ги ју посве ти те тема ма које 
спа да ју у при о ри тет не оба ве зе. 
Иако инси сти ра те на откри ва њу 
исти не и суче ља ва њу, има те 
осе ћај да бли ска осо ба при кри ва 
неке дета ље.  

ЛАВ: Сва ки потез 
добро испла ни рај те и 
немој те дозво ли ти да 
због сит них инте ре са 

напра ви те почет ни про пуст или 
да изгу би те пове ре ње неких 
сарад ни ка. Осе ћа те нови емо
тив ни узлет и жели те да оства ри
те све сво је наме ре, без обзи ра 
на повре ме но парт не ро во нера
зу ме ва ње. Задр жи те само по у
зда ње и опти ми зам. 
 

ДЕВИ ЦА: Пажљи во 
ана ли зи рај те сво је 
сарад ни ке и ком плет
ну ситу а ци ју на 

послов ној сце ни како бисте доне
ли низ исправ них одлу ка. Ста ло 
вам је да у дого во ру са око ли ном 
дефи ни ше те пра ве вред но сти и 
да оства ри те све сво је циље ве. 
Неко вам је накло њен и то пози
тив но делу је на ваше само по у
зда ње. Раду је вас нови дога ђа ји 
у при ват ном живо ту. 

ВАГА: Потреб но је да 
се рас те ре ти те од 
додат них оба ве за, 
али нема те довољ но 

енер ги је да се анга жу је те на 
више стра на исто вре ме но. У 
досто јан стве ном сти лу и без 
суви шних пита ња при хва ти те све 
кори сне суге сти је или речи кри ти
ке које вам упу ћу ју бли ски сарад
ни ци. Желе ли бисте да успо ста
ви те бољу кон тро лу над новим 
дога ђа ји ма у љубав ном живо ту. 

ШКОР ПИ ЈА: Оче ку је 
вас нови успех или 
шира афир ма ци ја у 
послов ним кру го ви

ма. Потру ди те се да пра вил но 
испу ни те све сво је оба ве зе, без 
пси хо ло шког при ти ска или так
ми чар ских аспи ра ци ја. Завр шни 
резул та ти пред ста вља ју нај бо ље 
мери ло вред но сти. У љубав ном 
одно су пре пу сти те свом парт не
ру пра во на одре ђе не уло ге или 
изве сну доми на ци ју. 

СТРЕ ЛАЦ: Кад год се 
нала зи те пред неком 
сло же ном ситу а ци јом 
или послов ним иза зо

вом, упо тре би те сво је нај ја че аду
те и тра жи те ефи ка сно реше ње. 
Има те низ пред но сти у одно су на 
сво је сарад ни ке из окру же ња и 
добру вољу да се иска же те у нај
бо љем све тлу. Све оно што чини
те у овом пери о ду би тре ба ло да 
вам доне се дуго роч не ефек те. 

ЈАРАЦ: Ако раз ми
шља те на пози ти ван 
начин, онда мно ге 
послов не при ли ке 

може те успе шно да реа ли зу је те 
без обзи ра на почет не ком пли ка
ци је. Посре ћи ло вам се да има те 
ширу накло ност у кру гу сарад ни
ка и да су сим па ти је ути цај них 
осо ба на вашој стра ни. Сада је 
пово љан тре ну так да инве сти ра
те на више стра на. У љубав ном 
одно су са парт не ром пред о се ћа
те да вам пред сто ји нека још 
узбу дљи ви ја деша ва ња. 

ВОДО ЛИ ЈА: Откри ва
те нове и кори сне 
дета ље о послов ној 
сарад њи и у вези про

бле ма који вас пра ти на рела ци ји 
са јед ном мла ђом осо бом. Дакле, 
мора ће те неког раз у ве ри ти да су 
вас непра вед но опту жи ва ли, али 
немој те зане ма ри ти ни помоћ 
коју вам нуде бли ски при ја те љи. 
Лак ше вам је кад сте сами и онда 
пот пу но сми ре но ана ли зи ра те 
свој однос са воље ном осо бом. 

РИБЕ: Добро сте 
инфор ми са ни о новим 
при ли ка ма на послов
ној сце ни и ста ло вам 

је да оства ри те низ зна чај них 
циље ва у дого во ру са сарад ни ци
ма. Нала зи те се у сјај ној фор ми и 
са вели ком дозом опти ми зма про
це њу је те исход у послов ним пре
го во ри ма. Сми шље но одла же те 
суо ча ва ње са одре ђе ним диле
ма ма у љубав ном живо ту. 

VREMEPLOV
11. сеп тем бар

1962. Бри тан ска попгру па 
Битлс сни ми ла пр ви сингл 
„Love me do “. 
2001. У са мо у би лач ком на па
ду оте тим ави о ни ма на Свет
ски тр го вин ски цен тар у Њу јор
ку и згра ду Пен та го на у 
Ва шинг то ну по ги ну ло око 
3.000 љу ди. 

12. сеп тем бар
1916. На Кај мак ча ла ну је по че
ла офан зи ва срп ске вој ске 
про тив Бу га ра и Не ма ца у 
Пр вом свет ском ра ту. За вр ше
на је 3. ок то бра 1916, као пр ва 
по бе да срп ске вој ске на кон 
по вла че ња пре ко Ал ба ни је. 

13. сеп тем бар
1788. Њу јорк је про гла шен 
пр вом фе де рал ном пре сто ни
цом САД. Град су осно ва ли 
1626. хо ланд ски до се ље ни ци 
и на зва ли га Но ви Ам стер дам, 
а два де се так го ди на ка сни је 
за у зе ли су га Ен гле зи и да ли 
му на зив Њу јорк у част вој во де 
од Јор ка, ка сни је ен гле ског 
кра ља. 

14. сеп тем бар
1982. Дан на кон са о бра ћај не 
не сре ће, умр ла је прин це за 
Грејс од Мо на ка.
2003. На ре фе рен ду му у 
Швед ској гра ђа ни су се из ја
сни ли про тив при кљу че ња те 
зе мље европ ској мо не тар ној 
уни ји.

15. сеп тем бар
1890. Ро ђе на ен гле ска књи
жев ни ца Ага та Кри сти. 
1987. Не мач ки ха ке ри по зна ти 
као Клуб Ха ос упа ли у ком пју
тер ски си стем НА СА и ин ста
ли ра ли про грам „Тро јан ски 
коњ“. 

16. сеп тем бар
1620. Брод „Меј фла у ер“ кре
нуо из ен гле ске лу ке Са у темп
тон с пут ни ци ма ко ји ће осно
ва ти Пли мут, пр ву стал ну 
ен гле ску ко ло ни ју у Се вер ној 
Аме ри ци.
1861. За ступ ни штво гра да 
За гре ба до де ли ло Ву ку Сте
фа но ви ћу Ка ра џи ћу По ве љу 
по ча сног гра ђа ни на, ко јом су 
му да та „сва пра ва, сло бо шти
не и ко ри сти као што сва ком 
гра ђа ни ну За гре ба по за ко ну и 
ста ром на род ном оби ча ју при
па да ју“. 
1977. У Па ри зу у 53. го ди ни 
умр ла грч ка опер ска пе ва чи ца 
Ма ри ја Ка лас.

17. сеп тем бар
1665. У Лон до ну из би ла епи
де ми ја ку ге у ко јој је умр ло око 
70.000 љу ди. 
1787. Де ле га ти 12 од та да
шњих 13 др жа ва САД пот пи са
ли Устав САД. Уз ка сни је до да
те аманд ма не тај Устав и са да 
на сна зи, као нај ста ри ји ва же
ћи Устав у све ту. У ње му пр ви 
пут при ме ње на иде ја фран цу
ског фи ло зо фа Мон те скјеа о 
по де ли вла сти на за ко но дав ну, 
из вр шну и суд ску. 

HOROSKOP

Сре да, 11. сеп тем бар
(29. август)

Усе ко ва ње гла ве Све тог Јова на 
Крсти те ља

Четвр так, 12. сеп тем бар
(30. август)

Пре нос мошти ју Св. Алек сан дра 
Нев ског; Св. Кири ло, Никон и 
Мака ри је

Петак, 13. сеп тем бар
(31. август)

Пола га ње поја са Пре све те Бого
ро ди це; Св. муч. Јасе но вач ки

Субо та, 14. (1) сеп тем бар
Преп. Симе он Столп ник; цркве
на Нова годи на

Неде ља, 15. (2) сеп тем бар
Св. муче ник Мамант; Св. Јован 
Посник; Сабо срп ских све ти те ља
Поне де љак, 16. (3) сеп тем бар
Св. све ште но му че ник Антим, 
Све ти Јоа ни ки је, први Патри јарх 
Срп ски

Уто рак, 17. (4) сеп тем бар
Свешт.  Муч. Вави ла, про рок 
Мој сеј Бого ви дац, Св. Петар 
Дабро бо сан ски; Преп Сте фан 
Тро но шки

Crkveni
kalendar

• Коли ко дуго нешто тре-
ба да сто ји нао пач ке да 
би поста ло нор мал но?
• У ресто ра ну доруч ку-
јем на плеј бек. Док дру ги 
једу, ја зевам. 
• Прво поста ни мо људи 
– после ће нам бити све 
дозво ље но. 

Брза тор та
Састој ци: 500 гра ма мле ве ног 

кек са, 500 мили ли та ра слат ке 
павла ке, 400 гра ма кисе ле павла
ке, 100 гра ма шеће ра у пра ху, 500 
гра ма смр зну тог воћа, 1 кеси ца 
шла га по жељи.

При пре ма: Уму ти ти слат ку 
павла ку и дода ти јој кисе лу павла
ку и шећер па лага но изме ша ти. У 
сме су сипа ти мле ве ни кекс и све 
сје ди ни ти. Уко ли ко је маса мно го 
густа, сипај те мало мле ка (пази те 
да не пре те ра те, маса не сме да 
буде рет ка). Додај те смр зну то воће 
и сипај те сме су у калуп. Оста ви те 
је у фри жи де ру да се стег не, нај бо
ље би било пре ко ноћи. Уко ли ко 
нема те толи ко вре ме на, може те да 
је ста ви те у замр зи вач. На кра ју 
тор ту укра си те шла гом.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Брат ска љубав
Сле де ће неде ље почи њу над ме

та ња у фуд бал ској Лиги шам пи
о на и Лиги Евро пе. Тре ну так који 

жељ но ишче ку ју нави ја чи оба наша 
нај ве ћа клу ба.

Суд би на је тако хте ла па је Црве ној 
зве зди запа ла не баш тако лака гру па. 
У ства ри, када се реал но сагле да ју 
ства ри, сва ка гру па је тешка. Може се 
рећи да Зве зда није у „гру пи смр ти“ 
као про шле годи не, али ту је гво зде ни 
Бајерн за који не тре ба тро ши ти речи, 
про шло се зон ски фина ли ста Тотен хем 
и грч ки Олим пи ја кос.

Баш ови послед њи би црвено-бели-
ма могли доћи гла ве јер су Зве здин 
брат ски клуб. Зашто? Па зато што 
Олим пи ја кос неће про пу сти ти при ли ку 
да накан та сво ју бра ћу. Бео гра ђа ни 
неће има ти подр шку са три би на на 
какву су нави кли јер, боже мој, про тив 
бра ће се не сме нави ја ти. А сви зна мо 
коли ко Зве зди тре ба ју нави ја чи и бука 
са три би на. И тенк.

Пре неко ли ко годи на је кошар ка шки 
клуб Црве на зве зда осе тио укус брат
ске љуба ви у бео град ској Аре ни. 
Нави ја ња, пого ди ће те, није било. Није 
сме ло ни да се зви жди про тив ни ку јер 
су тако рекле делије (читај: кри мо си са 
север не три би не). Ухва ти ше се они са 
неким Грци ма који су дошли у госте, 
загр ли ше се и поче ше да пева ју неке 
љубав не песме ваљ да. У Аре ни као у 
позо ри шту. А Зве зда? Јебеш Зве зду. У 
утак ми ци која је била бити или не бити 
за срп ски тим, Грци су, она ко брат ски, 
ува ли ли кај лу Зве зди. Одне ли су побе
ду у послед њој секун ди. Виде ће мо 
како ће бити на „Рај ку Мити ћу“.

Пар ти зан је добио зани мљи ву гру пу 
у Лиги Евро пе. АЗ Алк мар, Аста на и 
Ман че стер јунај тед ће се са Пар ти за
ном бори ти за про лаз даље. Нема 
сум ње, енгле ски тим је нај ве ћа атрак
ци ја у овој гру пи и Бео гра ђа ни тре ба 
да буду срећ ни што ће један вели кан 
доћи у госте.

Тре ба ода ти при зна ње Пар ти за ну на 
успе ху који су оства ри ли у ква ли фи ка
ци ја ма. У мору про бле ма и неста бил
ним усло ви ма, иза бра ни ци Сава 
Мило ше ви ћа су нека ко смо гли сна ге и 
обез бе ди ли уче шће у Лиги Евро пе. 
Игра ће бар шест утак ми ца у Евро пи у 
јесе њем делу, а не тре ба зане ма ри ти 
и при хо де који ће се сли ти у касу. Сјај
на ствар за клуб који је у про бле ми ма 
у послед њих неко ли ко годи на.

И још мало о фуд ба лу. Репре зен та
ци ја Срби је наста ви ла је да поср ће у 
ква ли фи ка ци ја ма за Европ ско првен
ство. Ово га пута, Пор ту гал је спа ко вао 
чети ри кома да нашој репре зен та ци ји и 
однео побе ду у Бео гра ду. Наши сада 
само могу да ста ти ра ју до кра ја ква ли

фи ка ци ја. Мада, ста ти ра ли су и до 
сад.

Тре ба рећи да Пор ту гал има сјај ну 
гене ра ци ју и да пораз од 4:2 није 
сра мо та. Сра мо та је све оста ло. 

Мислим да су се и игра чи нека ко смо
ри ли. Јед но став но, дођу овде да одра
де посао, евен ту ал но опа ле неку кура
ву и вра те се сво јим оба ве за ма у 
белом све ту.

Љуби ша Тум ба ко вић је деби то вао 
на несла ван начин. Пома ло ми је жао 
овог чове ка, јер ствар но мислим да ће 
га самле ти посао у Фуд бал ском саве зу 
Срби је. У ства ри, ником живом не бих 
поже лео да буде селек тор фуд бал ске 
репре зен та ци је Срби је. Сада су ства
ри и више него очи глед не. Ника квог 
реда и систе ма. Поли ти ка је дебе ло 
ушла у Савез, а разни „мена џе ри“ и 
даље ведре и обла че и дик ти ра ју 
састав. Не вре ди више ни комен та ри
са ти кре тен ску поста ву, која је иза шла 
на терен про тив акту ел ног прва ка 
Евро пе. Само буда ла веру је да је Тум
ба ко вић одре дио састав. Кад мало 
боље раз ми слим, можда он јадан и 
није хтео место селек то ра, али није 
смео да каже. Ко ће га зна ти. 

Олим пи ја кос неће
про пу сти ти при ли ку 

да накан та сво ју
бра ћу. Бео гра ђа ни 

неће има ти подр шку 
са три би на на какву су 
нави кли јер, боже мој, 

про тив бра ће се не 
сме нави ја ти. А сви 

зна мо коли ко Зве зди 
тре ба ју нави ја чи

и бука са три би на.
И тенк
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ШАХОВ СКИ КЛУБ „СЛО ВЕН“ РУМА

Екип ни првак Срби је
На држав ном првен ству 

Срби је, које је одр жа
но у Субо ти ци од 22. 

авгу ста до 1. сеп тем бра, 
шахи сти клу ба „Сло вен“ из 
Руме су поно во дока за ли да 
су нај бо љи, осво јив ши прво 
место. Рези ме њихо вог уче
шћа у Субо ти ци: од 11 оди
гра них кола забе ле же но је 
осам побе да, два реми ја и 
један пораз.

Ово је дру ги пут да рум
ски шахи сти поне су титу
лу прва ка Срби је, први пут 
је то било 2017. годи не, на 
држав ном првен ству које је 
упра во одр жа но у Руми.

Еки пу прва ка Срби је, 2. 
сеп тем бра су у Град ској 
кући при ми ли Душан Љуби
шић, начел ник Општин ске 
упра ве и Алек сан дар Бун да
ло, члан Општин ског већа 
заду жен за спорт, који су 
чести та ли на титу ли, али 
је било речи и о томе како 
помо ћи овом успе шном шах 
клу бу да наста ви са ова ко 
добрим резул та ти ма. 

Тре ба иста ћи да је међу 
чла но ви ма ШК „Сло вен“ и 
акту ел ни држав ни првак 

у поје ди нач ној кон ку рен
ци ји, Иван Ива ни ше вић. 
Поред њега, ову сјај ну еки
пу чине: Сер геј Рубљев ски, 
Игор Мила ди но вић, Дра
ган Косић, Миро љуб Лазић, 
Миро слав Миљ ко вић, Гој ко 
Лаке тић, Горан Коса но вић 

и капи тен Дра ган Тешић. 
Сер геј Рубљев ски је, исто
вре ме но и тре нер жен ске 
репре зен та ци је Руси је.

Пред сед ник ШК „Сло вен“ 
Жив ко Мати је вић је захва
лио локал ној само у пра ви 
на зна чај ној подр шци коју је 

пру жа ла клу бу у про те клих 
неко ли ко годи на и иста као 
да је циљ и руко вод ства клу
ба и самих шахи ста, да сле
де ће годи не одбра не титу
лу екип ног прва ка Срби је у 
шаху.

С. Џ.

Прва ци Срби је 

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У КАЈА КУ

Митров ча ни ма 13 меда ља
Поје ди нач но и екип но 

Првен ство Срби је у 
каја ку сприн ту за кате

го ри је пио ни ра, каде та, јуни
о ра и сени о ра одр жа но је у 
Бео гра ду, на регат ној ста зи 
на Ади Циган ли ји и тра ја
ло је од утор ка, 3. сеп тем
бра, до пет ка, 6. сеп тем бра. 
Срем ско ми тро вач ки каја ка
ши „Вала“, пред во ђе ни тре
не ром Нена дом Коси је ром, 

осво ји ли су чак 13 меда ља: 
шест злат ног, шест сре бр ног 
и јед ну брон за ног сја ја. 

У кадет ској кон ку рен ци
ји Алек сан дар Јова но вић је 
осво јио две меда ље: зла то 
у јед но се ду на 500 мета
ра и сре бро на 200 мета ра. 
Дими три је Стој шић је на 
дис тан ци од 1.000 мета ра 
сти гао до сре бр ног одлич ја.

Одлич не су биле и јуни

ор ке „Вала“ у јед но се ду на 
500 мета ра где је Ана ста
зи ја Бајук осво ји ла злат ну, 
а Оли ве ра Михај ло вић сре
бр ну меда љу. Ана ста зи ја је 
до меда ље дошла и на 200 
мета ра где је трку завр ши ла 
на дру гом месту.

Сени ор ка Мари ја Доста
нић осво ји ла је меда ље 
у чак пет дисци пли на: у 
дисци пли на ма јед но се да на 

1.000, и 500 мета ра осво
ји ла сре бр не меда ља, док 
је на 200 мета ра сти гла до 
брон зе. Поред јед но се да, 
насту пи ла је и у дво се ду 
са Ана ста зи јом Бајук где су 
три јум фо ва ле и на 500 и на 
200 мета ра. Бојан Зде лар 
је осво јио злат не меда ље у 
јед но се ди ма на 1.000 и 500 
мета ра.

Поред осва ја ча меда ља, 
запа жен наступ у фина ли
ма има ли су и Мар ко Михај
ло вић, Сте фан Врдо љак и 
Јован Рад ма но вић.

Послед ње так ми че ње у 
овој сезо ни које оче ку је каја
ка ше „Вала“ јесу Олим пиј
ске наде у сло вач ком гра ду 
Бра ти сла ви, од 13. до 15. 
сеп тем бра. На нај ве ће свет
ско так ми че ње за каде те 
и мла ђе јуни о ре, путо ва ће 
Ана ста зи ја Бајук, Оли ве ра 
Михај ло вић, Алек сан дар 
Јова но вић, Дими три је Стој
шић и тре нер Ненад Коси
јер. Б. Зде лар

КК „Вал“
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Дина мо – Траyал 0:0; Рад
нич ки 1923 – Зла ти бор 1:0; 
Рад нич ки Пирот – Будућ ност 
2:0; Сме де ре во 1924 – Нови 
Пазар 1:0; Земун – Гра фи чар 
1:0; Мета лац – Син ђе лић 4:2; 
Кабел – Колу ба ра су оди гра ли 
у понедељак; ОФК Бач ка – ОФК 
Жар ко во су оди гра ли у 
понедељак. 

Белегиш: Омладинац – 
Козара 0:0; Панчево: Динамо 
1945 – Братство 1946 0:1; Бечеј: 
ОФК Бечеј 1918 – Железничар 
1:2; Перлез: Војводина 1928 – 
Први Мај 0:3; Вршац: ОФК 
Вршац – Раднички (З) 1:1; 
Стари Бановци: Дунав – Борац 
5:2; Кула: Хајдук 1912 – 
Раднички 1912 1:4; Суботица: 
Бачка 1901 – Раднички (СМ) 2:1.

01. Железничар 4 4 0 0 6:1 12
02. Раднички 4 3 0 1 10:3 9
03. Бачка 1901 4 3 0 1 6:4 9
04. ОФК Вршац 4 2 1 1 5:4 7
05. Братство 4 2 1 1 4:3 7
06. Први Мај 4 2 0 2 7:6 6
07. ОФК Бечеј 4 2 0 2 9:9 6
08. Радн. (СМ) 4 2 0 2 5:5 6
09. Борац 4 2 0 2 8:10 6
10. Хајдук 1912 4 2 0 2 6:8 6
11. Радн. (З) 4 1 2 1 6:5 5
12. Козара 4 1 1 2 3:5 4
13. Дунав 4 1 0 3 7:9 3
14. Динамо 4 1 0 3 3:5 3
15. Омладинац 4 0 2 2 1:3 2
16. Војводина 4 0 1 3 1:7 1

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Каћ: Југовић – Младост (НС) 
0:2; Доњи Товарник: Слобода 
– Цемент 2:3; Мачванска 
Митровица: Подриње – 
Подунавац 4:1; Стара Пазова: 
Јединство – Младост (БЈ) 1:0; 
Нова Пазова: Раднички – 
Борац 0:2; Темерин: Слога (Т) 
– Сремац 4:1; Дивош: Хајдук – 
Црвена Звезда 3:1; Ердевик: 
Слога (Е) – Јадран 4:0. 

Сремска Митровица: 
Митрос – Хајдук (Б) 0:1; Врдник: 
Рудар – ПСК 0:0; Лаћарак: ЛСК 
– Хајдук (В) 3:0; Мартинци: 
Борац (М) – Напредак 1:0; 
Кленак: Борац (К) – Будућност 
1:2; Инђија: Железничар – 
Доњи Петровци 0:1; Шид: 
Раднички – Доњи Срем 2015 
1:0; Љуково: Љуково – 
Партизан 2:1. 

01. Д. Петровци 4 3 1 0 8:1 10
02. Будућност 4 3 1 0 11:5 10
03. Раднички 4 3 0 1 10:6 9
04. Доњи Срем 4 2 1 1 7:2 7
05. ЛСК 4 2 1 1 5:6 7
06. Партизан 4 2 0 2 8:3 6
07. Железничар 4 2 0 2 5:5 6
08. Хајдук (Б) 4 2 0 2 4:5 6
09. Љуково 4 2 0 2 9:11 6
10. ПСК 4 1 2 1 5:5 5
11. Рудар 4 1 2 1 6:8 5
12. Борац (М) 4 1 1 2 2:6 4
13. Напредак 4 1 0 3 5:5 3
14. Митрос 4 1 0 3 6:13 3
15. Хајдук (В) 4 0 2 2 4:9 2
16. Борац (К) 4 0 1 3 3:8 1

01. Слога (Е) 4 4 0 0 11:1 12
02. Млад.(НС) 4 3 1 0 8:1 10
03. Јединство 4 3 1 0 7:3 10
04. Хајдук 4 3 0 1 9:6 9
05. Подриње 4 2 1 1 9:4 7
06. Борац 4 2 1 1 5:2 7
07. Цемент 4 2 1 1 5:6 7
08. Подунавац 4 2 0 2 7:7 6
09. Ц. Звезда 4 1 2 1 6:7 5
10. Слога (Т) 4 1 1 2 5:4 4
11. Раднички 4 1 1 2 6:6 4
12. Млад. (БЈ) 4 1 0 3 4:7 3
13. Слобода 4 1 0 3 5:10 3
14. Сремац 4 1 0 3 4:11 3
15. Јадран 4 0 1 3 2:10 1
16. Југовић 4 0 0 4 2:10 0

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Металац 8 5 0 3 14:11 15
02. Графичар 8 4 2 2 9:5 14
03. Раднич. (П) 8 4 2 2 11:9 14
04. Динамо 8 3 3 2 11:6 12
05. Кабел 7 3 3 1 9:6 12
06. Траyал 8 3 3 2 8:8 12
07. Нови Пазар 8 3 2 3 9:7 11
08. Земун 8 3 2 3 7:5 11
09. Раднички 8 3 2 3 11:10 11
10. ОФК Бачка 7 3 1 3 10:9 10
11. Колубара 7 3 1 3 8:7 10
12. Златибор 8 2 4 2 3:4 10
13. ОФК Жарк. 7 2 3 2 6:4 9
14. Синђелић 8 1 3 4 7:13 6
15. Будућност 8 1 3 4 5:12 6
16. Смедерево 8 2 0 6 4:16 6

Обреж: Граничар – Напредак 
1:1; Хртковци: Хртковци – 
Раднички 2:0; Чортановци: 
ЧСК – Младост 4:1; Брестач: 
ОФК Брестач – Крушедол 5:0; 
Добринци: Сремац (До) – 
Шумар 1:1; Деч: Сремац (Дч) – 
Полет 5:0; Нови Сланкамен: 
Дунав – Срем 2:5. 

01. ОФК Брест. 3 3 0 0 13:1 9
02. Хртковци 3 3 0 0 7:1 9
03. Сремац (До) 3 2 1 0 7:4 7
04. ЧСК 3 2 0 1 9:3 6
05. Срем 3 2 0 1 7:4 6
06. Раднички 3 2 0 1 4:3 6
07. Граничар 3 1 1 1 5:3 4
08. Напредак 3 1 1 1 5:3 4
09. Сремац (Дч) 3 1 0 2 6:3 3
10. Дунав 3 1 0 2 3:8 3
11. Крушедол 3 1 0 2 2:9 3
12. Шумар 3 0 1 2 2:8 1
13. Младост 3 0 0 3 2:10 0
14. Полет 3 0 0 3 3:15 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Беркасово: Сремац – Фрушка 

Гора 1:0; Равње: Зека Буљубаша 
– ОФК Бикић 3:1; Вогањ: Слова 
(В) – Граничар 0:0; Шашинци: 
Слобода – Словен 2:2; Сремска 
Митровица: Трговачки – 
Фрушкогорац 3:5; Бешеново: 
БСК – Слога (Ч) – неодиграно; 
Кукујевци: Обилић 1993 – 
Једнота 2:3. 

01. БСК 3 3 0 0 9:1 9
02. Фрушкогор. 3 2 1 0 10:4 7
03. Зека Буљ. 3 2 1 0 5:2 7
04. ОФК Бикић 3 2 0 1 10:6 6
05. Једнота 3 2 0 1 4:5 6
06. Граничар 3 1 1 1 3:2 4
07. Слобода 3 1 1 1 4:6 4
08. Трговачки 3 1 0 2 8:7 3
09. Ф. Гора 3 1 0 2 6:5 3
10. Словен 3 0 3 0 2:2 3
11. Слова (В) 3 0 3 0 1:1 3
12. Сремац 3 1 0 2 3:9 3
13. Обилић 3 0 0 3 5:11 0
14. Слога (Ч) 3 0 0 3 1:10 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Моровић: Јединство (М) – 
Јединство (Љ) 1:8; Илинци: 
Борац – Граничар 0:1; Вашица: 
Напредак – Омладинац 3:1; 
Ердевик: Ердевик 2017 – 
Синђелић 5:0; Бингула: ОФК 
Бингула – ОФК Бачинци 0:1. 

Сремац је био Слободан; 
Ноћај: Змај – Планинац 5:0; 
Кузмин: Срем (СР) – Гран. 5:0; 
Раденковић: Борац (Р) – Полет. 
1:3; Сремска Митровица: Срем 
(СМ) – Борац (ВР) 2:4. 

Рума: Једин. (Р) – Полет 4:1; 
Грабовци: Гран. – Једин. (П) 0:2; 
Стејановци: Борац – Фрушког. 
2:3; Једин. (К) је било слобдно.

Карловчић: Ловац – Витез 
1:0; Шимановци: Хајдук 1932 
– Младост 1935 – одложено; 
Купиново: Купиново – Словен 
– одложено; Камени је био 
слободан.

Крчедин: Фрушкогорац – 
Војводина 3:2; Ривица: 
Планинац – Слога (К) 5:0; 
Шатринци: 27.Октобар – Борац 
0:5. 

01. Напредак 2 2 0 0 8:2 6
02. Граничар 2 2 0 0 4:1 6
03. Ердевик 2 1 1 0 5:0 4
04. ОФК Бачин. 2 1 1 0 1:0 4
05. Једин.(Љ) 2 1 0 1 9:4 3
06. Омладинац 2 1 0 1 4:3 3
07. Једин. (М) 2 1 0 1 3:9 3
08. ОФК Бинг. 2 0 0 2 1:3 0
09. Борац 2 0 0 2 0:4 0
10. Синђелић 2 0 0 2 1:10 0

01. Једин.(Р) 1 1 0 0 4:1 3
02. Једин.(П) 1 1 0 0 2:0 3
03. Фрушког. 1 1 0 0 3:2 3
04. Једин.(К) 0 0 0 0 0:0 0
05. Борац 1 0 0 1 2:3 0
06. Граничар 1 0 0 1 0:2 0
07. Полет 1 0 0 1 1:4 0

01. Планинац 1 1 0 0 5:0 3
02. Борац 1 1 0 0 5:0 3
03. Фрушког. 1 1 0 0 3:2 3
04. Слога (М) 0 0 0 0 0:0 0
05. Цар Урош 0 0 0 0 0:0 0
06. Војводина 1 0 0 1 2:3 0
07. 27–Октобар 1 0 0 1 0:5 0
08. Слога (К) 1 0 0 1 0:5 0

01. Полетарац 2 2 0 0 6:3 6
02. Срем (СР) 2 1 0 1 7:3 3
03. Змај 2 1 0 1 5:2 3
04. Борац (Р) 2 1 0 1 6:5 3
05. Борац (ВР) 2 1 0 1 6:7 3
06. Граничар 2 1 0 1 2:5 3
07. Планинац 2 1 0 1 1:5 3
08. Сремац 1 0 0 1 0:1 0
09. Срем (СМ) 1 0 0 1 2:4 0

ОПШТИНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ШИД

ОФЛ ИНЂИЈА - ИРИГ
- СТАРА ПАЗОВА

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА - ИРИГ 1

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: 
Миле Неди мо вић и Јеле на 
Мај кић, Сте ван Писа њук 
и Мир ја на Јако вље вић, 
Зден ко Мац ка нић и Зора
на Крич ко вић, Жики ца 
Јова но вић и Мил ка Ћеран, 
Милан Мата ру га и Тама ра 
Петрић

ДОБИ ЛИ СИНА: Вуја
дин и Ната ша Васић  Шид, 
Ђор ђе и Ибо ља Сувић 
 Срем ска Митро ви ца, 
Милош и Мили ца Вићен
тић  Раден ко вић, Или ја и 
Сла ђа на Савић  Моро вић, 
Андреј и Мила на Това ро
вић  Шид, Дејан и Гор да на 
Ђурић  Мар тин ци, Бра ни
слав и Андре ја Миха ље
вић  Лаћа рак

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Жел ко 
и Биља на Мар чок  Ерде
вик, Жељ ко и Сла ђа на 
Павлић  Лаћа рак, Сло бо
дан и Мили ца Јан чић  
Бер ка со во, Милан и Јели
ца Гајић  Лаћа рак, Бра
ни слав и Дани је ла Тошић 
 Рума, Дра ган и Души ца 
Рај ко вић  Рума, Бра ни
слав и Биља на Обре но
вић  Добрин ци, Дра ган и 
Весна  Бог нар  Павлов ци, 
Дра ган и Вин ка Шкри вањ  
Срем ска Митро ви ца, Пре
драг и Воји сла ва Крај но
вић  Лаћа рак, Стра хи ња 
и Маја Ради но вић  Ста ра 
Пазо ва, Вла ди мир и Мили
ца Мак си мо вић  Вито
јев ци, Вла ди мир и Вања 
Петро вић  Ваши ца

УМР ЛИ: Цвета Цвет
ко вић рођ. 1950, Љуби
ца Спа со је вић рођ. 1947, 
Ната ша Попов рођ. 1957, 
Данил ка Рамљак рођ. 
1949, Нада Антић рођ. 
1953, Бра ни слав Сур дуч ки 
рођ. 1963, Селач ки Нада 
рођ. 1936, Сто ја Мили шић 
рођ. 1938, Мари ја Пења
шко вић рођ. 1927, Жељ
ко Чоба но вић рођ. 1962, 
Гоја ка Кне же вић рођ. 1943, 
Анђел ка Бајац рођ. 1949, 
Гра ди мир Раден ко вић рођ. 
1937, Вла ди слав Шкр бић 
рођ. 1952, Делић Ста ни ја 
рођ. 1941, Сте ван Јова
но вић рођ. 1949, Пацек 
Антон рођ. 1955

RUMA

УМР ЛИ: Дарин ка Мати је
вић, рођ. 1925. год, Све то
зар Раду ло вић, рођ. 1960. 
год, Вера Кне же вић, рођ. 
1949. год, Зоран Дани чић, 
рођ. 1966. год, Јован ка Вук
ма но вић, рођ. 1933. год.
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Одбој ка ши  Кувај та

СПОРТ СКА ХАЛА РУМА

При пре ме одбој ка ша Кувај та
У Руми је на при пре ма ма била 

мушка одбој ка шка репре зен та ци
ја Кувај та, која се овде при пре ма

ла за Азиј ски куп, који се од 13. до 21. 
сеп тем бра одр жа ва у Ира ну. За вре ме 
при пре ма, кувај тска репре зен та ци ја је 
оди гра ла  чети ри при ја тељ ске утак ми це 
и сва ки дан тре ни ра ла у рум ској Спорт
ској хали. 

– У Руми има мо све нео п ход не усло

ве да се добро при пре ми мо за наступ у 
Техе ра ну. Спорт ска хала је тик уз хотел 
у ком смо сме ште ни, људи су срдач ни и 
љуба зни. Сам дола зак у Срби ју, земљу 
одбој ке, за нас је вео ма значајaн и посто
је сви нео п ход ни усло ви за врхун ске 
при пре ме – рекао је Калед Ал Мута и ри, 
помоћ ни тре нер репре зен та ци је Кувај та. 
Он је наја вио ће и сле де ће годи не, пред 
Залив ски куп, доћи на при пре ме у Руму.

Дирек тор Спорт ског цен тра Добри
ца Маку ље вић је иста као да у лет њем 
пери о ду, када је мање тре нин га, халу 
кори сте ино стра ни клу бо ви и репре зен
та ци је за при пре ме, и то је сво је вр сна 
про мо ци ја и Спорт ске хале и самог гра
да. У Руми су прет ход них годи на тре ни
ра ле руко мет не и одбој ка шке еки пе из 
Ката ра, Бахре и на и Ује ди ње них Арап
ских Еми ра та. С. Џ.

РАКЕТ НО МОДЕ ЛАР СТВО

Успех у Евро пи
Мла ден Бун чић из АК „Нова 

Пазо ва“ донео две меда ље са 
Европ ског првен ства у ракет ном 
моде лар ству. Репре зен та ци ја 
Срби је у ракет ном моде лар ству 
завр ши ла је наступ на Европ
ском првен ству, одр жа ном у 
Бузау у Руму ни ји од 24. до 30. 
авгу ста, са осво је них укуп но 
шест меда ља  чети ри поје ди
нач не и две екип не. Две поје ди
нач не јуни ор ске меда ље за 
Срби ју је осво јио Мла ден Бун чић 
из АК „Нова Пазо ва“, и то прво 
место у кла си С6А и тре ће место 
у кла си С4А. Сле де ће Европ ско 
првен ство у ракет ном моде лар
ству, које се одр жа ва 2021. годи
не Свет ска вазду хо плов на феде
ра ци ја је орга ни за ци ју доде ли ла 
Срби ји, те ће ракет ни моде ла ри 
за две годи не има ти при ли ку да 
на дома ћем тере ну при ка жу сва 
сво ја уме ћа, зна ња и спо соб но
сти.

 М. Л.

РАСАД НИК БРЕСТ

Син ди кал ни котлић

На расад ни ку Брест у Ста рој Пазо ви 
одр жа на је тра ди ци о нал на мани фе ста
ци ја Син ди кал ни котлић. Ове годи не 18 
еки па је при пре ма ло гулаш и рибљу чор
бу, а поред Ста ро па зов ча на, било је и 
гости ју из дру гих места, али и из сусед не 
Мађар ске. Орга ни за тор је Саве за само
стал них син ди ка та Срби је, Општи на Ста
ра Пазо ва уз подр шку цен тра ле из покра

ји не, помоћ Већа само стал них син ди ка та 
Вој во ди не, Син ди ка та обра зо ва ња и поје
ди них пред у зе ћа. Син ди кал ни котлић је 
поста ла тра ди ци ја са циљем оку пља ња, 
дру же ња, упо зна ва ња, али и раз ме не 
иску ста ва. Про гла ше ни су нај бо љи кувар 
и нај бо љи син ди ка лац, а пра те ћи садр
жај Син ди кал ног котли ћа је мини ликов на 
коло ни ја чла но ва УЛУСПа. З. К.


