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Наставакрадованакапели

У Добрин ци ма су у току радо ви 
на завр шет ку капе ле на месном 
гро бљу. Обје кат је сази дан још 

2010. годи не, али од тада није уре
ђе на уну тра шњост, нити при лаз, тако 
да капе ла није никад ни кори шће на.

 – За прво бит не радо ве је утро ше
но 10 мили о на дина ра, али капе ла 
није завр ше на, нити је у функ ци ји. 
Зато се Месна зајед ни ца Добрин ци 
и обра ти ла за помоћ локал ној само у
пра ви, како би издва ја њем додат них 
сред ста ва капе ла била завр ше на. 
Обје кат је добро ура ђен, али за при
во ђе ње наме ни потреб но је још два 
мили о на дина ра, које смо издво ји ли 

из буџе та – иста као је при ли ком оби
ла ска радо ва 10. сеп тем бра Сла ђан 
Ман чић, први човек рум ске Општи не.

Радо ви се изво де на завр шет ку 
фаса де, сани тар них чво ро ва, при ла
зних тро то а ра, нат кри ве ног пла тоа и 
при кљу че ња на елек трич ни вод.

По речи ма пред сед ни ка Ман чи ћа 
додат ни радо ви у одно су на пла ни ра
не су изград ња нат кри ве ног пла тоа, 
али и за то ће се обез бе ди ти сред
ства.

Под се ти мо, општин ском одлу ком 
од пре неколико годи на ЈП „Кому на
лац“ је заду жен и за одр жа ва ње свих 
сео ских гро ба ља у рум ској општи ни, 

као и при пре ма сахра на и уко па, а 
део над ле жно сти је пре нет и на МЗ.

 – Нема ју још увек сва гро бља у 
нашој општи ни капе ле, мада их већи
на има. Наш план је да у наред ном 
пери о ду и на тим гро бљи ма изгра
ди мо слич не капе ле, а знам да неке 
месне зајед ни це већ има ју ура ђе не 
про јек те и ми ћемо обез бе ди ти сред
ства да се ти про јек ти и реа ли зу ју – 
иста као је Сла ђан Ман чић.

У Добрин ци ма посто ји и про блем 
везан за капа ци тет гро бља, што је 
про блем како у гра ду, тако и у дру гим 
сели ма. 

– На жалост, потреб на су про ши ре
ња. Месна зајед ни ца Добрин ци нам 
се обра ти ла за помоћ, јер су окол не 
пар це ле са који ма се гро бље гра ни
чи држав не. Ми смо већ и покре ну ли 
ини ци ја ти ву код Репу блич ке дирек
ци је за имо ви ну да те пар це ле пре
не се у јав ну сво ји ну Општи не и тако 
ћемо ство ри ти могућ ност за про ши
ре ње посто је ћег гро бља – додао је 
Ман чић.

Мир ко Честић, пред сед ник Саве
та МЗ Добрин ци, ука зу је да ће са 
радом капе ле бити ство ре ни усло ви, 
да се пре ми ну ли не држе у кући и не 
спро во де погреб не повор ке ули ца ма 
села. 

– Више нема места на гро бљу, па 
су људи поче ли већ по ста за ма на 
гро бљу да сахра њу ју. Упу ти ли смо 
зах тев локал ној само у пра ви за про
ши ре ње и доби ли смо потвр ду да ће 
се то и реши ти – каже Мир ко Честић.
 С.Џакула

СлађанМанчићиМиркоЧестић

Радовинакапели
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УВОДНИК

Прави песник и 
квази новинариPi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

У неком новинском купусу, који 
претендује да делује озбиљно, 
изашао је неистинит текст о 

Вишњићевим данима, у коме уопште не 
пише да је главну књижевну награду добио 
песник Матија Бећковић.

Што je и нормално, с обзиром на то да је 
Матија највећи живи песник који пише на 
српском језику.

Е, сад зашто Бећковић уопште није 
поменут  у том купусишту, питање је 
вероватно за Жику Обретковића и њему 
сличним ликовима. (Мада се уз текст у 
коме се не помиње Матија, налази 
фотографија српског песника, са које га 
вешти уредник није успео избрисати). 

То ме је подсетило на лоше урађен 
уреднички посао неког комесара, који 
седамдесетих година прошлог века са 
фотографије  из историјске читанке, 
избацује ратну слику Александра 
Ранковића са десанта на Дрвар, јер је Лека 
у међувремену зглајзао на Брионима. Та 
накнадна комунистичка памет била је 
својствена у прошлом веку, али сада 
живимо у новом времену.

Можда је несретни „новинар“ намирисао 

негде да песник својевремено није баш 
био у најбољим односима с властима, па 
је дошао на идеју да зашто не би био већи 
Вучић од Вучића, али му се канда 
изјаловило?

Или је у питању чиста глупост некога ко 
се представља као новинар, мада не зна 
шта му се дешава на терену? У сваком 
случају, ова последња солуција је 
најневинија и приде најглупља...

Сад, што се тиче самог Матије, њега је 
снашло оно чему је и сам својевремено 
допринео. Својевремено сам, било је то на 
почетку српско-хрватског рата, питао 
Матију да ли одржава односе са Арсеном 
Дедићем, чији је син добио име по српском 
песнику, али нисам добио никакав одговор, 
што је чудно за човека који за све има 
своју реч више.  

Иначе, Шид ће догодине издати нову 
књигу песника Матије Бећковића. Биће то 
још један доказ да правом песнику, квази 
новинари не могу ништа, било из намере, 
или глупости. Што рече један виђенији 
шидски политичар, Матију можемо да 
волимо или не волимо, али он је оно што 
јесте.

То ме је 
подсетило на 
лоше урађен 

уреднички посао 
неког комесара, 

који 
седамдесетих 

година прошлог 
века са 

фотографије  из 
историјске 

читанке, 
избацује ратну 

слику 
Александра 

Ранковића са 
десанта на 

Дрвар, јер је 
Лека у 
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зглајзао на 
Брионима
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ПОТ ПРЕД СЕ НИ ЦИ ВЛА ДЕ РЕПУ БЛИ КЕ СРБИ ЈЕ ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ И НЕБОЈША 
СТЕФАНОВИЋ ПОСЕ ТИ ЛИ СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Ста но ви за при пад ни ке
без бед но сних слу жби

У срем ско ми тро вач ком насе љу 
„Мар ко Пери чин Каме њар“ на 15 
хиља да ква дра та почи ње 

изград ња обје ка та са 190 ста но ва за 
при пад ни ке сна га без бед но сти. Дана 
10. сеп тем бра, гра ди ли ште су у прат-
њи гра до на чел ни ка Вла ди ми ра Сана-
де ра и мини стра пољо при вре де Бра-
ни сла ва Неди мо ви ћа посе ти ли пот-
пред сед ни ци Вла де Срби је проф. др 
Зора на Михај ло вић, мини стар ка гра-
ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра-
струк ту ре и др Небој ша Сте фа но вић, 
мини стар уну тра шњих посло ва.

Пола га њу камен - темељ ца при су-
ство ва ли су мини стри, држав ни секре-
та ри и помоћ ни ци из свих мини стар-
ста ва, пред став ни ци Вој ске и Поли ци-
је Срби је, БИА, Упра ве за извр ше ње 
завод ских санк ци ја, пред став ни ци 
фир ми анга жо ва них на овом послу, 
као и број не  еки пе теле ви зиј ских и 
новин ских кућа.

Мини стре су доче ка ли и поздра ви ли 
ста на ри насе ља „Каме њар“ и шпа лир  
вој ни ка и поли ца ја ца. На импро ви зо-
ва ној бини, оку пље ним гости ма прво 
се као што и ред нала же, обра тио гра-
до на чел ник Срем ске Митро ви це, 
рекав ши да је изград ња ста но ва за 
при пад ни ке без бед но сних сна га, као 

зна чај ног сег мен та дру штва, један изу-
зе тан потез држа ве. 

– Град Срем ска Митро ви ца као реги-
о нал ни цен тар заслу жу је ова кав један 
обје кат, ови људи заслу жу ју да има ју 

бољи стан дард. Захва љу јем се пред-
сед ни ку Алек сан дру Вучи ћу и Вла ди 
Репу бли ке Срби је на покре та њу акци-
је, али и мини стру Сте фа но ви ћу на 
ини ци ја ти ви да наш град доби је ова-
кав обје кат, чиме ће бити омо гу ће на 
купо ви на ста но ва по 50 одсто нижој 
цени од сада шње тржи шне цене – 
иста као је гра до на чел ник Сана дер и 
додао да Град сто ји на услу зи и изво-
ђа чи ма и инве сти то ри ма за све што 
буде нео п ход но.

– Надам се да ћемо завр ши ти посло-
ве у зада том року, како би се при пад-
ни ци слу жби са сво јим поро ди ца ма 
насе ли ли овде. Хва ла сви ма  и желим 
вам што брже усе ље ње – рекао је 
Вла ди мир Сана дер.

Мини стар ка Зора на Михај ло вић је 
под се ти ла да је Срем ска Митро ви ца 
шести град у којем је поче ла изград ња 
ста но ва по суб вен ци о ни са ним цена ма 
за при пад ни ке без бед но сних слу жби.

– Вла да Срби је је обез бе ди ла 
озбиљ ним радом и озбиљ ном финан-
сиј ском кон со ли да ци јом ста би лан 
буџет, тако да у 2019. и 2020. годи ни, 
поч не мо са изград њом 8.000 ста но ва, 
чија је вред ност око 300 мили о на евра, 
а у наред ним годи на ма биће изгра ђе-
но више од 20.000 ста но ва у вред но-

Пола га ње каме на - темељ ца    

Рок за изград њу стам бе ног про сто ра у Срем ској Митро ви ци је 16 месе ци, али се 
надам да ће то бити и рани је, изја вио је др Небој ша Сте фа но вић

Владимир Санадер
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сти од око 800 мили о на евра – иста кла 
је мини стар ка Михај ло вић и дода ла да 
јој је дра го што ће и Срем ска Митро ви-
ца, уз  Сом бор, Зре ња нин, Заје чар и 
Кру ше вац доби ти ова кав обје кат. Наја-
ви ла је поче так радо ва у окто бру за  
Бео гра д, као и да ће се при пад ни ци 
слу жби без бед но сти у Нишу и Вра њу 
уско ро усе ли ти у сво је ста но ве.

–  Ради мо оно што смо и обе ћа ва ли, 
реша ва мо пита ња која се нису могла 
реши ти рани је. Хва ла вам на вашем 
раду, а ми ћемо наста ви ти да ства ра-
мо усло ве да се у Срби ји живи и ради 
боље и да се гра ди још више ста но ва 
– на кра ју је изја ви ла пот пред сед ни ца 
Вла де проф. др Зора на Михај ло вић.   

Овај важан и велик про је кат, којим се 
реша ва суштин ско и бит но пита ње у 
живо ту сва ког чове ка, по речи ма мини-
стра Небој ше Сте фа но ви ћа, донет је 
ини ци ја ти вом и одлу ком пред сед ни ка 
Вучи ћа.

– Хоће мо да пока же мо да изу зет но 
пошту је мо то што раде ови људи, који 
чува ју нашу без бед ност, сигур ност и 
који сва ко днев но у раду ризи ку ју сво-
је живо те. Хте ли смо да поч не мо од 
њих, што не зна чи да ћемо ста ти, раз-
ми шља мо и о дру гим људи ма – под-
ву као је мини стар Сте фа но вић и 
иста као да ће се новим нов цем, које 
је држа ва успе ла да уште ди, обез бе-
ди ти нове инве сти ци је за бољи живот 
гра ђа на.

–   Рок за изград њу стам бе ног про-
сто ра у Срем ској Митро ви ци је 16 
месе ци, али се надам да ће то бити и 
рани је. Хва ла људи ма који раде на 
тере ну, који се тру де да уз рела тив но 
скро ман буџет изгра де ква ли тет не ста-
но ве и хва ла сви ма који су дали свој 
допри нос да може мо рећи како Срби ја 
ствар но напре ду је – изја вио је др 
Небој ша Сте фа но вић. С. Цуцанић
 Фото: Б. Туца ко вић

Владимир Санадер, Небојша Стефановић, Зорана Михајловић и Бранислав Недимовић

Министар Стефановић са припадницима војске и полиције

Захва љу јем се
пред сед ни ку

Алек сан дру Вучи ћу
и Вла ди Репу бли ке 

Срби је на покре та њу 
акци је, али и мини стру 

Сте фа но ви ћу на
ини ци ја ти ви да наш 
град доби је ова кав 
обје кат, иста као је

гра до на чел ник 
Владимир Сана дер
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ПРУ ЖНИ ПРЕ ЛАЗ У ЛАЋАР КУ

Ста за за пеша ке и бици кли сте
Реги о нал на сао бра ћај-

ни ца кроз Лаћа рак је 
врло фре квент на, због 

тога је коло воз сани ран у 
про шлој годи ни, али пру жни 
пре лаз ка Срем ској Митро-
ви ци је остао небе збе дан по 
ђаке, дру ге пеша ке и бици-
кли сте.

Како је рекао гра до на чел-
ник Вла ди мир Сана дер при 
оби ла ску радо ва, у четвр так 
12. сеп тем бра, да је посао 
на уре ђе њу пру жних пре ла-
за отпо чео на ини ци ја ти ву 
Гра да и Вла де Срби је, а као 
резул тат зајед нич ког дого-
во ра на састан ку мини стар-
ке гра ђе ви нар ства, сао-
бра ћа ја и инфра струк ту ре 
проф. др Зора не Михај ло-
вић и „Желе зни ца Срби је“ 
са пред сед ни ци ма општи на 
Сре ма у Пећин ци ма.

–  Пру жни пре лаз за пеша-
ке ка Срем ској Митро ви ци 
је годи на ма велик и битан 
про блем мешта на Лаћар ка, 
како због без бед но сти тако 
и због фре квент но сти уче-
сни ка у сао бра ћа ју. Сада се 
ради модер на и по пра ви-
ли ма стру ке, пра ва пешач ка 
ста за, којом ћемо омо гу ћи ти 
без бед ни ји и лак ши пре лаз 

пре ко пру ге за све уче сни-
ке у сао бра ћа ју – изја вио је 
гра до на чел ник Сана дер и 
додао да је у Лаћар ку пла-
ни ра но да се ура ди и коло-
воз и мање фре квен тан пру-
жни пре лаз у Желе знич кој 
ули ци.

– По дого во ру са „Желе-

зни ца ма Срби је,“ осим ова 
два пре ла за, ради ће се 
уско ро и пре лаз у Малој 
Босни. Има мо изво ђа ча, 
набав ка је завр ше на, само 
још неки тех нич ки дета љи 
око про јек та са гуме них 
пане ла да се завр ше и уско-
ро почи њу радо ви –  рекао 

је Вла ди мир Сана дер и 
иста као да су углав ном сви 
пру жни пре ла зи на тери то-
ри ји Гра да у добром ста њу 
и про пи сно реше ни у сарад-
њи са „Желе зни ца ма Срби-
је“. 

Г. Томац
Фото: Б. Туца ко вић

Вла ди мир Сана дер у оби ла ску радо ва

ЦРВЕ НИ КРСТ

Свет ски дан Прве помо ћи
У Вој во ди ни је дана 10. сеп тем бра у 45 општин-

ских цен та ра Црве ног крста, у исто вре ме, 
обе ле жен Свет ски дан Прве помо ћи, који се 

сва ке годи не, дру ге субо те у сеп тем бру, обе ле жа-
ва широм све та. Мото ово го ди шње мани фе ста-
ци је је „Прва помоћ: отво ре не могућ но сти за гест 
хума но сти и соли дар но сти, посеб но у кон тек сту за 
нај у гро же ни је и нај о се тљи ви је кате го ри је ста нов-
ни штва“. 

Овај дога ђај се орга ни зу је од 2000. годи не, а број 
зема ља које су при хва ти ле акци ју се пове ћа ва из 
годи не у годи ну. Циљ је про мо ви са ње актив но сти 
Прве помо ћи, где уче ству ју раз ли чи ти сек то ри чија 
је делат ност веза на за здра вље и без бед ност гра-
ђа на. Ове актив но сти подр жа ва и Свет ска здрав-
стве на орга ни за ци ја, а пла ни ра се и инсти ту ци о-
на ли за ци ја у окви ру Ује ди ње них наци ја.

У Срем ској Митро ви ци на Тргу Ћире Миле ки ћа, 
у сарад њи са Ватро га сно - спа си лач ком једи ни-
цом, Поли циј ском упра вом и Хит ном помо ћи Дома 
здра вља, изве де на је пока зна вежба којом се пре-
зен ту је зна ње и вешти не мла дих у пру жа њу прве 
помо ћи, као јед не од основ них делат но сти орга ни-
за ци је Црве ног крста. 

Прва помоћ је део опште и здрав стве не кул ту ре 
сва ког чове ка. Г. Т. Пока зна вежба прве помо ћи
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ОДР ЖАН 27. САБОР СТО ЈА НА ЧУПИ ЋА

У част вели ком јуна ку

Људи попут Сто ја на Чупи ћа су били сим бол отпо ра про тив роп ства, и то је важно 
да се на забо ра ви. У вре ме савре ме них тех но ло ги ја ова кве ства ри се врло брзо забо-
ра ве. Ту су и зло чи ни на Спо мен-гро бљу, који се мора ју чува ти од забо ра ва. Одр жа-
ва ње ова квих мани фе ста ци ја јесте пору ка свим гене ра ци ја ма да зајед ни штво у бор-
би про тив тира ни је мора посто ја ти, рекао је Вла ди мир Сана дер

У неде љу, 15. сеп тем бра у 
Сала шу  Ноћасјком одр-
жан је 27. тра ди ци о нал-

ни Сабор Сто ја на Чупи ћа, који 
је био један од нај и стак ну ти јих 
вој во да, мег дан џи ја и јуна ка 
Првог и Дру гог устан ка. Покро-
ви тељ ове мани фе ста ци је је 
Град Срем ска Митро ви ца, а 
дома ћи ни су Месна зајед ни-
ца Салаш Ноћај ски и Цркве-
на општи на Салаш Ноћај ски. 
У кул тур но-умет нич ком делу 
про гра ма су уче ство ва ли уче-
ни ци ОШ „Добро сав Радо-
са вље вић Народ“, бесед ник 
Алек сан дар Крста јић, реци-
та то ри „Сир ми ју мар та“, КУД 
„Бран ко Ради че вић”, гуслар 
Вук ман Бори чић и извор на 
певач ка гру па „Дри на” из Бога-
ти ћа. На ово го ди шњем Сабо-
ру је при су ство вао гра до на-
чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер, који је 
иста као да је важно него ва ње 
тра ди ци је.

– Људи попут Сто ја на Чупи-
ћа су били сим бол отпо ра 
про тив роп ства, и то је важно 
да се на забо ра ви. У вре-
ме савре ме них тех но ло ги ја 

ова кве ства ри се врло брзо 
забо ра ве. Ту су и зло чи ни на 
Спо мен-гро бљу, који се мора-
ју чува ти од забо ра ва. Одр жа-
ва ње ова квих мани фе ста ци ја 
јесте пору ка свим гене ра ци-
ја ма да зајед ни штво у бор би 
про тив тира ни је мора посто-
ја ти. Него ва ње ова квих дога-
ђа ја је један добар под сет ник 
на про шлост сви ма они ма који 
живе на тери то ри ји Мачве, 
али и шире, рекао је Сана дер. 

И ове годи не Сабор су обе-

ле жи ле вите шке игре, а так-
ми чи ло се у баца њу каме на с 
раме на, над вла че њу на брв ну, 
ско ку у вис, ско ку у даљ и над-
вла че њу на клип. Дра го рад 
Машић из Дубља је побед ник 
вите шких ига ра и тако понео 
титу лу мачванског војводе, 
Мар ко Петро вић је зау зео дру-
го место, а Мар ко Тадић је био 
тре ћи. За прва три места су 
обез бе ђе не нов ча не награ де, 
пеха ри и маји це. 

– Дру ги пут за редом сам 

осво јио прво место, а сво јим 
уче шћем сам желео да мало 
допри не сем у очу ва њу тра ди-
ци је, која је пома ло запо ста-
вље на. С дру ге стра не, овде 
сам и због због све ште ни ка 
Нема ње Жив ко ви ћа, који ми је 
пре да вао веро на у ку и оста вио 
ути цај на мене. Тиме сам хтео 
њега да испо шту јем. Видео 
сам сво ју шан су да осво јим 
прво место, јер фаво рит Алек-
сан дар Кра ји шник ове годи-
не није уче ство вао, рекао је 
Машић. 

Дра го слав Чупић, пред сед-
ник Месне зајед ни це Салаш 
Ноћај ски, иста као је задо вољ-
ство зато што се овај Сабор 
одр жа ва већ 27. пут.

– Ово је једи на мани фе ста-
ци ја у селу и тру ди мо се да 
је уз подр шку Гра да Срем ска 
Митро ви ца и Цркве ног одбо ра 
Сала ша Ноћај ског орга ни зу је-
мо из годи не у годи ну. Сто јан 
Чупић је био изу зет на исто-
риј ска лич ност и одр жа ва њем 
ова квог дога ђа ја чува мо га од 
забо ра ва, рекао је Дра го слав 
Чупић. 

З. Попо вић

Вла ди мир Сана дер Дра го слав Чупић

Побед ни ци ово го ди шњих вите шких ига ра
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„ГРУНД ФОС“ ПРО СЛА ВИО ЈУБИ ЛЕЈ

Два мили о на евра уло же но
у ново постро је ње

Дан ска ком па ни ја 
„Грунд фос” све ча но је 
у четвр так, 12. сеп тем-

бра отво ри ла ново уна пре-
ђе но постро је ње за пре ра ду 
отпад них вода „Bio Bo o ster”. 
Исто вре ме но, у при су ству 
мини стра при вре де Гора на 
Кне же ви ћа и пред сед ни ка 
Општи не Инђи ја Вла ди ми ра 
Гака обе ле же но је и десет 
годи на посло ва ња у Срби ји.

– Упра во овај јуби леј ком-
па ни је „Грунд фос“ гово-

ри коли ко је Срби ја добро 
место за ула га ње - рекао је 
мини стар Кне же вић и додао 
да ће поме ну та дан ска ком-
па ни ја увек има ти подр шку 
Вла де Срби је.

– Ново постро је ње за пре-
ра ду отпад них вода од изу-
зет не је важно сти за очу ва-
ње живот не сре ди не, али и 
за дру ге ком па ни је у Инђи ји 
које ће тако ђе моћи да га 
кори сте. Више од два мили-
о на евра је вред ност новог 

постро је ња, које ће допри не-
ти зашти ти живот не сре ди-
не и отва ра њу нових рад них 
места – рекао је Горан Кне-
же вић.

Како је иста као дирек-
тор ком па ни је „Грунд фос“ у 
Срби ји Вељ ко Тодо ро вић, 
инве сти ци ја од два мили о на 
евра ста вља Срби ју и Инђи-
ју на мапу све та као једи но 
место ван скан ди нав ских 
зема ља, где се могу наћи 
„Bio Bo o ster” постро је ња.

– Нова инве сти ци ја омо-
гу ћи ће још ефи ка сни ју про-
из вод њу, уз ума ње ну потро-
шњу воде и уз још бољу 
бри гу за живот ну сре ди ну 
– рекао је дирек тор Тодо ро-
вић.

Током цере мо ни је, пред-
сед ник Општи не Инђи ја Вла-
ди мир Гак ука зао је на пода-
так да у тој срем ској општи ни 
послу је вели ки број стра них 
ком па ни ја, а да је „Грунд-
фос“ сва ка ко јед на од нај у-
спе шни јих.

– Није дан инве сти тор до 
сада није затво рио сво је 
постро је ње у Инђи ји, напро-
тив, само су се шири ли капа-
ци тет, што је потвр да да је 
наш град одлич но место за 
стра не инве сти ци је – рекао 
је Гак.

Пред став ни ци дан ске ком-
па ни је „Грунд фос“ под се ти ли 
су на пода так, да су свој рад 
у Срби ји поче ли инве сти-
ци јом од 60 мили о на евра 
у про из вод ни погон, који је 
понос ком па ни је. Данас у 
Инђи ји запо шља ва ју 750 
рад ни ка у изво зно ори јен ти-
са ној про из вод њи, која годи-
шње из Срби је изве зе про-
из во де вред не више од 200 
мили о на евра на тржи шта 
широм све та. М. Ђ.

Отва ра ње новог постро је ња

Ком па ни ја „Грунд фос“
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СТА РИ СЛАН КА МЕН

Асфал ти ра ње Бањ ске ули це
У току је асфал ти ра-

ње Бањ ске ули це у 
Ста ром Слан ка ме ну 

дужи не 650 мета ра у окви-
ру про јек та асфал ти ра ња 
свих неас фал ти ра них ули ца. 
Радо ве је оби шао пред сед-
ник Општи не Инђи ја Вла-
ди мир Гак, који је иста као 
да асфал ти ра ње поме ну те 
део ни це има дале ко шири 
зна чај.

– Сам цен тар деша ва ња 
у Ста ром Слан ка ме ну је око 
Спе ци јал не бол ни це и овде 
наста вља мо са радо ви ма на 
асфал ти ра њу неас фал ти ра-
них ули ца. Ста нов ни ци ће 
бити бога ти ји за нову асфал-
ти ра ну ули цу, која нема само 
зна чај за нашу општи ну, већ 
и за цело ку пан раз вој тури-
зма у нашој земљи – иста као 
је Гак током оби ла ска радо-
ва и навео какви су даљи 
пла но ви.

– Када вра ти мо дуго ве које 
смо зате кли, и завр ши мо све 
оно капи тал но што смо зами-
сли ли, као што је нови вртић, 

пија ца и асфал ти ра ње свих 
ули ца, Ста ри Слан ка мен 
доби ће пот пу но нови изглед 
– изја вио је  пред сед ник 
Општи не Инђи ја и наја вио 
да ће у Ста ром Слан ка ме ну 
у наред ним годи на ма бити 
уло же на зна чај на сред ства, 

која ће пот пу но про ме ни ти 
визу ел ни иден ти тет села. 

– Жели мо да Ста ри Слан-
ка мен поста не јед на од нај-
а трак тив ни јих тури стич ких 
лока ци ја у нашој земљи. 
Међу тим, за то је потреб но 
вре ме, јер кључ не про бле ме 

који се тичу наших гра ђа на, 
реша ва мо један по један. 
Има мо јасан план како ћемо 
ради ти у наред ним годи на-
ма, и што је нај ва жни је, све 
до сада иде по зацр та ном 
пла ну – рекао је Вла ди мир 
Гак. М. Ђ.

Асфал ти ра ње Бањ ске ули це у Ста ром Слан ка ме ну

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво јен реба ланс буџе та
На 33. сед ни ци локал ног 

пар ла мен та у Инђи ји 
одр жа ној у петак, 13. 

сеп тем бра, већи на одбор-
ни ка пози тив но се изја сни ла 
по пита њу пред ло га одлу ке 
о реба лан су буџе та Општи-
не Инђи ја за 2019. годи ну. 
У пита њу је тре ћи реба ланс 

који је донет, како је обја снио 
пред сед ник Општи не Вла-
ди мир Гак, због ускла ђи ва-
ња оба ве за Вла де Репу бли-
ке Срби је пре ма јапан ском 
инве сти то ру „Тојо тајерс“ са 
којим би уго вор о изград њи 
постро је ња у Инђи ји тре бао 
да буде пот пи сан у новем-

бру ове годи не.
– Репу бли ка Срби ја има 

оба ве зу да извр ши ниве ла-
ци ју земљи шта, пре зва нич-
ног пот пи си ва ња уго во ра 
са јапан ским инве сти то ром 
и због тога, сред ства која 
ће бити иско ри шће на за те 
наме не, мора ју ићи кроз 

буџет Општи не Инђи ја – 
обја снио је пред сед ник Гак и 
додао да је Репу бли ка Срби-
ја, за уре ђе ње земљи шта у 
инду стриј ској зони у Инђи-
ји, издво ји ла 210 мили о на 
дина ра.

– Тим сред стви ма тре ба 
да реа ли зу је мо прву фазу 
про јек та, која се тиче ниве-
ла ци је 60 хек та ра земљи-
шта у рад ној зони на којем 
ће се гра ди ти постро је ње 
јапан ског „Тојо тајер са“. 
Упра во то је био суштин ски 
раз лог за доно ше ње још 
јед ног реба лан са буџе та у 
овој годи ни – рекао је Гак и 
додао да су кори го ва не још 
неке став ке у буџе ту, које се 
одно се на про јек те које није 
изво дљи во ура ди ти до кра ја 
ове годи не.

– Те изме не нису зна чај но 
ути ца ле на наше амби ци је, 
јер су у пита њу про јек ти које 
ћемо реа ли зо ва ти сле де ће 
годи не – изја вио је Вла ди-
мир Гак. М. Ђ.

Сед ни ца СО Инђи ја
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ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У СКУП ШТИ НИ ОПШТИ НЕ

Мање таксе за коришћење
јавних површина
У сали Скуп шти не 

општи не Шид у поне-
де љак, 9. сеп тем бра 

одр жа на је јав на пре зен-
та ци ја о Нацр ту одлу ке о 
изме на ма одлу ке о накна-
да ма за кори шће ње јав-
них повр ши на на тери то-
ри ји Општи не Шид. Ром ко 
Папу га, заме ник секре та-
ра Општи не Шид и Милан 
Фили по вић, општин ски јав-
ни пра во бра ни лац, изне ли 
су нај зна чај ни је изме на које 
се одно се на нацрт Одлу ке. 

– Општин ско веће је 
орган који је орга ни зо вао 
јав ну рас пра ву, а исто тако 
и при пре мио Нацрт одлу ке 
о изме на ма одлу ке о накна-
да ма за кори шће ње јав них 
повр ши на на тери то ри ји 
Општи не Шид. У пери о ду од 
19. авгу ста до 9. сеп тем бра, 
има ли смо могућ ност да 
од свих гра ђа на, удру же ња 
гра ђа на, струч не јав но сти, 

доби је мо при мед бе, пред-
ло ге и мишље ња на Нацрт 
одлу ке. До сада нисмо 
доби ли ни јед ну суге сти ју 
и при мед бу. Циљ пре зен-
та ци је је да се у непо сред-
ном кон так ту са гра ђа ни ма 
и сви ма који желе да доби-
ју ширу инфор ма ци ју, чује 
и њихов глас. После тога 

све што чује мо и доби је мо 
суми ра мо и такав Нацрт 
да се доста ви Општин ском 
већу да би фор ми рао пред-
лог и про сле дио Скуп шти ни 
као над ле жном орга ну – 
рекао је Ром ко Папу га.

Милан Фили по вић, 
општин ски јав ни пра во-
бра ни лац је био кон кре тан 

када се ради о Нацр ту ове 
одлу ке, рекав ши да би ове 
изме не биле у корист свих 
при вред ни ка на тери то ри ји 
шид ске општи не.  

– Тре ба да се ума ње так-
се, с обзи ром на то да су 
оне прет ход но, одлу ком 
из маја 2019. годи не, биле 
висо ко одре ђе не, као и 

Милан Фили по вић и Ром ко Папу га 

САСТА НАК ДИРЕК ТО РА ШКО ЛА СА ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА ЛОКАЛ НЕ САМО У ПРА ВЕ

Дого вор за напре дак
У сали Скуп шти не 

општи не Шид у петак, 
13. сеп тем бра одр жан 

је саста нак свих дирек то ра 
основ них и сред њих шко ла 
са пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве. Састан ку, који 
је водио заме ник пред сед-
ни ка Општи не Шид Зоран 
Семе но вић, при су ство ва ли 

су и Боја на Мра вик, начел-
ни ца Општин ске упра ве, 
Јадран ка Недић руко во ди-
лац Оде ље ња за финан си-
је и буџет и Сне жа на Бунић 
руко во ди лац Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти. 
Теме о који ма се раз го ва-
ра ло одно си ле су се на 
финан си ра ње, начин рада, 

про бле ми са који ма се суо-
ча ва ју про свет ни рад ни ци и 
функ ци о ни са ње шко ла.

Зоран Семе но вић, заме-
ник пред сед ни ка Општи не 
Шид, о састан ку је рекао 
да почет ком школ ске годи-
не Општи на Шид, поку ша ва 
да се дого во ри око начи на и 
финан си ра ња рада основ-

них и сред њих шко ла на 
тери то ри ји  општи не.

– На дана шњем састан ку 
сам имао част да раз го ва-
рам са свим дирек то ри ма, 
да се суо чи мо са њихо вим 
про бле ми ма и да те про бле-
ме поку ша мо зајед нич ки да 
реши мо. У току је при пре-
ма буџе та за 2020. годи ну, 
те ће дирек то ри да изне су 
све сво је жеље и потре бе, 
а Општи на Шид ће у скла-
ду са могућ но сти ма буџе-
та сви ма да иза ђе у сусрет. 
Чиње ни ца је да су шко ле 
на тере ту буџе та Општи не 
Шид у изно су од 20 посто 
укуп ног буџе та. Општи на 
Шид ће се потру ди ти да и 
сле де ћи буџет буде нај ма-
ње опте ре ћен толи ко коли-
ко и ове годи не – рекао је 
Семе но вић и додао да је 
сре ћан што је нај ве ћи број 
основ них и сред њих шко ла 
остао на истом нивоу што се 
тиче бро ја ђака, про фе со ра, 
настав ни ка.

– Све до ци смо да је 
Основ на шко ла „Срем ски 

Боја на Мра вик, Зоран Семе но вић и Сне жа на Бунић 
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ ШИД

Шид и два умет ни ка

Весна Буро је вић, дирек-
тор ка Гале ри је сли ка 
„Сава Шума но вић” и 

Љубин ка Пан тић, дирек тор-
ка Музе ја наив не умет но сти 
„Или ја нум”, у четвр так 12. 
сеп тем бра у про сто ри ја ма 
Општин ског одбо ра Срп ске 
напред не стран ке у Шиду, 
одр жа ле су кон фе рен ци ју 
за меди је на којој су рези ми-
ра ле доса да шњи рад ових 
уста но ва кул ту ре, а гово-
ри ле су и о пла но ви ма за 
наред ни пери од. 

– Као и сва ке годи не Гале-
ри ја сли ка „Сава Шума но-
вић”, послед њих дана авгу-
ста, обе ле жа ва дан стра да-
ња вели ког срп ског сли ка ра 
и још 120 мешта на. Ове 
годи не смо има ли вео ма 
инте ре сант но и лепо пре-
да ва ње исто ри ча ра Деја на 
Ристи ћа, који је гово рио о 
вре ме ну у ком је живео Сава 
Шума но вић.  Међу гости ма 
су били и наши при ја те љи 
из „Филм ских ново сти” из 
Бео гра да, дирек тор те куће 
Вла ди мир Том чић, који је 
донео доку мен тар ни филм 
о Сави Шума но ви ћу. Вео-
ма смо задо вољ ни и пла-
ни ра мо пре ми је ру, зајед но 
са „Филм ским ново сти ма”, 
само је недо у ми ца да ли ће 
то бити у Шиду, у јану а ру, у 
вре ме када обе ле жа ва мо 
дан рође ња Саве Шума но-
ви ћа или ћемо то учи ни ти 
рани је – рекла је дирек тор-
ка Буро је вић и дода ла да ће 
тај филм бити еми то ван на 
РТС-у и дру гим теле ви зи ја-
ма.

– За ово го ди шњи Сајам 
књи га, Срп ска књи жев на 
задру га обја ви ла је књи гу о 
Сави Шума но ви ћу, као ком-
пи ла ци ју тек сто ва о умет-
ни ку, од првих тек сто ва до 
дана шњих дана. Уред ни ци 
су Дра ган Лаки ће вић и Мило 
Лом пар, чији је и избор тек-
сто ва, а књи га се већ може 
купи ти у књи жа ра ма – дода-
ла је Весна Буро је вић. 

У наред ном пери о ду Гале-
ри ја сли ка „Сава Шума но-
вић” пла ни ра и две изло жбе, 
у Ћупри ји и Нишу. Изло жба 
„Послед ња деце ни ја”, биће 
поста вље на и пред ста вље-
на у Офи цир ском дому у 
Нишу од 30. сеп тем бра. 
Дру га изло жба ће бити у 
Ћупри ји од 11. окто бра и 
то је при ли ка да се тај део 
Срби је упо зна са ства ра ла-
штвом Саве Шума но ви ћа.

Љубин ка Пан тић, дирек-
тор ка Музе ја наив не умет-
но сти „Или ја нум” се фоку си-
ра ла на пери од који дола зи 
и актив но сти које су пла ни-
ра не.

– Од сеп тем бра кре ћу 
број ни је посе те Музе ју, а за 
поче так наста вља мо са пре-
да ва њи ма и кон цер ти ма у 
окви ру музич ко - еду ка тив-
ног фести ва ла „Еуфо ни ја”. 
Парт не ри смо са основ ном 
музич ком шко лом „Филип 
Вишњић”, тако да нас оче-
ку је пре да ва ње о Милу ти-
ну Милан ко ви ћу и кон церт 
кла сич не музи ке. Ради мо на 
јед ној изло жби, која ће бити 
орга ни зо ва на кра јем окто-
бра или почет ком новем-

бра - „Нит која нас веже” и 
за коју смо сред ства доби ли 
од Мини стар ства за кул ту ру 
и инфор ми са ње Репу бли ке 
Срби је – иста кла је дирек-
тор ка Пан тић.

Реч је о изло жби, која 
тре ба да пове же про шлост 
објек та у којем се сада 
Музеј нала зи, са сада шњо-
шћу и теме, које су на Или-
ји ним сли ка ма и сли ка ма 
дру гих ауто ра чије сли ке 
се чува ју у Музе ју, са исто-
ри јом те куће.  Кућа је била 
вла сни штво јед не јевреј ске 
поро ди це, у дво ри шту се 
нала зио моли тве ни дом, и 
та нит која везу је су упра во 
сли ке са тема ма из Ста рог 
заве та.  

– Тре нут но је у току и 
сарад ња са Гале ри јом „Кло-
ви ће ви дво ри” из Загре ба. 
Они ове годи не обе ле жа-
ва ју вели ки јуби леј гру пе 
„Земља”, ода кле су кре ну-
ли чуве ни наив ни сли ка-
ри. Део те при че је и Иван 
Гене ра лић, чију сли ку из 
три де се тих годи не про шлог 
века има мо, па ће и та сли-
ка бити на изло жби – каже 
Љубин ка Пан тић.

Ове годи не шид ски Музеј 
наив не умет но сти и Гале ри-
ја сли ка су били део јед ног 
вели ког про јек та НАЛЕД-а, 
одно сно кам па ње коју је 
спро ве ла ова невла ди на 
орга ни за ци ја, а одно си ла 
се на пред ста вља ње умет-
но сти Срби је. Засту пље но 
је било пет гра до ва и шест 
умет ни ка.

 Д. Попов

Љубин ка Пан тић и Весна Буро је вић

због чиње ни це да у неким 
малим мести ма пред у зет-
нич ка делат ност зами ре, 
па гра ђа ни наше општи не 
има ју про блем реша ва ња 
неких основ них живот них 
потре ба. Наша иде ја је, да 
ћемо на овај начин при ву-
ћи и оне, који раз ми шља ју 
да ли да отво ре неки обје-
кат или не, да ипак поку ша-
ју, одно сно учи не то, буду ћи 
да ће им општин ски наме ти 
овом одлу ком бити дра стич-
но сма ње ни – исти че Фили-
по вић и дода је да ума ње ња 
иду од 60 до 70 одсто, што 
ће пред у зет ни ке и на тај 
начин сти му ли са ти, а посто-
ји могућ ност запо шља ва ња 
или само за по шља ва ња.

– При ход у буџе ту по том 
осно ву ће бити мањи, али 
ако се отво ри више обје ка-
та и више пред у зет нич ких 
рад њи, онда ће се задр жа ти 
при ход на истом нивоу. Ако 
и буде мањи при ход у буџе-
ту, гле да ће мо да то надо-
ме сти мо из дру гих изво ра 
– обја снио је Милан Фили-
по вић. 

Јав на рас пра ва о Нацр ту 
одлу ке, тра ја ла је 20 дана, 
од 19. авгу ста до 9. сеп тем-
бра 2019. годи не.  Д. П.

фронт”, ушла у про је кат 
јед но смен ског рада који је 
пилот про је кат и већ има-
мо пози тив не реак ци је свих 
роди те ља чија деца иду у 
ову шко лу. Данас се пот пи-
су је уго вор са изво ђа чем 
за рекон струк ци ју шко ле у 
Ваши ци и врло брзо тре ба 
да поч ну избо ри изво ђа ча 
на завр шет ку радо ва на ОШ 
„Срем ски фронт”. Про јект но 
- тех нич ка доку мен та ци ја за 
рекон струк ци ју ОШ „Бран-
ко Ради че вић” је при кра ју, 
чека мо сагла сност Кан це ла-
ри је за јав на ула га ња. Ова 
школ ска 2019/2020. годи на, 
ће бити годи на када ће се 
нај ви ше ура ди ти, не само на 
објек ти ма, већ и на побољ-
ша њу ква ли те та рада у про-
све ти – иста као је Зоран 
Семе но вић.

Што се тиче рекон струк-
ци је основ не шко ле у Ваши-
ци, рок за завр ше так радо ва 
је 90 дана, деца ће поха ђа ти 
наста ву у новој згра ди веро-
ват но у дру гом полу го ди шту. 

– Биће то модер на згра да, 
која ће слу жи ти за при мер 
не само Ваши ци, већ целој 
шид ској општи ни. Деца 
из Ваши це то заслу жу ју – 
закљу чио је  Зоран Семе но-
вић. Д. Попов
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ДОМ КУЛ ТУ РЕ АДА ШЕВ ЦИ

Прва фаза рекон струк ци је
У Месној зајед ни ци Ада шев ци у петак, 

13. сеп тем бра, поче ла је прва фаза 
рекон струк ци је згра де Дома кул ту-

ре. Сме ште на у самом цен тру села, нека-
да шње место оку пља ња мла дих, згра да 
Дома кул ту ре уско ро ће бити обно вље на. 
Гор да на Мишко вић, пред сед ни ца Саве та 
месне зајед ни це је оби шла запо че те радо-
ве.

– Савет месне зајед ни це Ада шев-
ци донео је одлу ку зајед но са локал ном 
само у пра вом да отпоч не радо ве на рекон-
струк ци ји згра де Дома кул ту ре. Радо ви ће 
се одви ја ти у фаза ма, прва фаза је рекон-
струк ци ја кро ва, а дру га фаза се оче ку је у 
наред ној буџет ској годи ни. Дру га фаза ће 
обу хва ти ти уну тра шње уре ђе ње и пре се-
ца ње вла ге. Про те клих годи на није ништа 
ура ђе но на згра ди Дома кул ту ре, а Савет 
месне зајед ни це пла ни ра да рекон стру и-
ше и малу салу у Дому кул ту ре – изја ви ла 
је Гор да на Мишко вић. Д. Попов Рекон струк ци ја кро ва Гор да на Мишко вић 

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.

ТРАН СФУ ЗИ О МО БИЛ У ШИДУ

Хума ност на делу

У Шиду је у петак, 13. сеп тем бра 
орга ни зо ва на акци ја добро-
вољ ног дава ња крви. Акци ја је 

спро ве де на на пла тоу поред Кул тур-
но - обра зов ног цен тра, а добро вољ-
ни дава о ци су први пут има ли при ли ку 
да дра го це ну теч ност дају у мобил ној 
лабо ра то ри ји одно сно тран сфу зи о-
мо би лу Заво да за тран сфу зи ју крви 
Вој во ди не, чији је про је кат подр жа ла 
Вла да АП Вој во ди не дона ци јом овог 
вози ла за потре бе целе Вој во ди не. 

Зора на Мила но вић је добро вољ ни 
дава лац крви поста ла први пут баш 
данас.

– Виде ла сам наја ву за акци ју и 
реши ла да се при дру жим. Прво сам 
желе ла да знам да ли уоп ште могу 
да дам крв, а после тога неком и да 

помог нем – рекла је Зора на.
Души ца Поле тан секре тар ка Црве-

ног крста Шид пово дом ове акци је 
каже да је Шид дошао на ред пре ма 
рас по ре ду Заво да.

– Дана шња акци ја је орга ни зо ва на 
у сарад њи са Заво дом за тран сфу зи ју 
крви Вој во ди не, у вози лу које се зове 
тран сфу зи мо бил којег је дони ра ла 
Вла да Вој во ди не. Ово вози ло омо гу-
ћу је да акци ја добро вољ ног дава ња 
крви  буде у сва кој општи ни. Позва ли 
смо све дава о це из шид ске општи не 
да уче ству ју у овој акци ји, која је тра ја-
ла од 10 до 13 часо ва – каже Души ца 
Поле тан.  

Сле де ћа акци ја добро вољ ног дава-
ња крви наја вље на је за 24. сеп тем-
бар. Д. Попов

Души ца Поле тан са сарад ни ци ма

ОСНОВ НА ШКО ЛА
„СРЕМ СКИ ФРОНТ”

Јед но смен ска 
наста ва 

Међу 240 основ них шко ла у Срби ји у 
који ма се од ове годи не уво ди пилот про-
је кат јед но смен ске наста ве је и Основ на 
шко ла „Срем ски фронт” у Шиду. 

Шта то под ра зу ме ва и како ће се спро-
во ди ти овај про је кат обја сни ла је дирек-
тор ка ове обра зов не уста но ве Сла ђа на 
Љубо је вић.

– Од поне дељ ка, 16. сеп тем бра почи-
њу додат не актив но сти за уче ни ке у 
пери о ду од 14 до 16 часо ва. После ана-
ли зе упит ни ка, којег су попу ни ли роди-
те љи зајед но са сво јом децом, ми смо 
виде ли изу зет но вели ко инте ре со ва ње 
за све актив но сти које смо пред ло жи ли. 
Нај ви ше актив но сти има мо у обла сти 
спо р та и подр шци у уче њу немач ког језик 
– каже дирек тор ка.

Све актив но сти су детаљ но испла ни-
ра не, рас по ре ди су напра вље ни, а ђаци 
ће у току дана бити оба ве ште ни о рас-
по ре ду актив но сти. Подр шка уче њу се 
пла ни ра сва ки дан за уче ни ке нижих раз-
ре да, а роди те љи су се изја сни ли да то 
буду срп ски језик и мате ма ти ка.

– Све то оба вља ће уз помоћ учи те ља, 
који ће са њима бити до 13 часо ва. Зна-
чи, ради ће се дома ћи зада ци и све што 
је нео п ход но ђаци ма. Циљ овог нашег 
рада је ква ли тет ни је обра зо ва ње, ква ли-
тет ни је про ве де но вре ме у шко ли – обја-
сни ла је дирек тор ка Сла ђа на Љубо је вић 
и дода ла да су настав ни ци и учи те љи 
посеб но моти ви са ни за ова кав рад, а 
како се ради о пилот про јек ту, сма тра да 
ће им тре ба ти изве сно вре ме да сагле да-
ју како све то функ ци о ни ше.

Д. Попов
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ПОЉОПРИВРЕДА

Уре ђе ње атар ских путе ва
Ири шка општи на је доби ла на кон кур су 

Покра јин ског секре та ри ја та за пољо-
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство 

сред ства за уре ђе ње атар ских путе ва, а део 
радо ва ће и сама финан си ра ти. Атар ски путе-
ви пред ста вља ју вели ки про блем јер, ако нису 
уре ђе ни, после кише оте жа ва ју при ступ пољо-
при вред ни ка њива ма, али се исто вре ме но, 
пољо при вред ним маши на ма изно си и бла то на 
путе ве, што угро жа ва без бед ност сао бра ћа ја.

Про је кат пред ви ђа да се туца ни ком оја ча 1,3 
кило ме тра пута, напра ве отре си шта и про ко па-
ју одвод ни кана ли како би се спре чи ло спи ра-
ње земљи шта. За уре ђе ње атар ских путе ва је 
обез бе ђе но укуп но 10,9 мили о на дина ра, поло-
ви ну ових сред ста ва је обез бе ди ла Покра ји на, 
а дру гу поло ви ну ири шка општи на.

Радо ви су запо че ли кра јем авгу ста, а про јек-
том је пре ви ђе но да се окон ча ју за 30 рад них 
дана.  С. Џ.

Сте ван Кази ми ро вић: Оби ла зак радо ва на поте су Ђеуш

САРАД ЊА ИРИ ГА И КОСОВ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Пове ља о бра ти мље њу
Пове љу о бра ти мље њу 

изме ђу ПУ „Дани ца 
Јара маз“ из Косов-

ске Митро ви це и ДУ „Дечи ја 
радост“ из Ири га, пот пи са ле 
су дирек тор ке ове две уста-
но ве Гори ца Марин ко вић и 
Јела на Вида но вић, 14. сеп-
тем бра у Ири гу. Пот пи си ва-
њу је при су ство вао и Сте ван 
Кази ми ро вић, пред сед ник 
ири шке Општи не.

Гори ца Марин ко вић, 
дирек тор ка ПУ „Дани-
ца Јара маз“ из Косов ске 
Митро ви це изра зи ла је 
задо вољ ство што је ова 
Пове ља пот пи са на, а све у 
циљу уна пре ђе ња про це са 
рада и раз ме не иску ста ва 
вас пи та ча и оста лих сарад-
ни ка у овим уста но ва ма.

– Косов ска Митро ви ца и 
Ириг се доста раз ли ку ју и 
надам се да ће то бити при-
ли ка за раз ме ну иску ста ва, 
али и орга ни зо ва них посе та 
са децом. У нашој уста но ви 
сва ке годи не упи ше мо вели-
ки број деце и томе се раду-
је мо. Тре нут но има мо 710 
деце раз ли чи тих узра ста, 65 
мали ша на више него лане. 
Усло ви за рад су добри, али 
нам увек недо ста је места 
и уско ро почи ње мо град-
њу анек са објек та и про-
ши ре ње капа ци тета, што је 
одо бри ла Вла да Срби је – 
рекла је после пот пи си ва ња 
Пове ље и раз ме не покло на, 

дирек тор ка Марин ко вић.
Задо вољ на потвр дом 

даље сарад ње била је и 
Јеле на Вида но вић, дирек-
тор ка ДУ „Дечи ја радост“ у 
Ири гу. 

– Даљом сарад њом жели-
мо да уна пре ди мо вас пит-
но - обра зов ни рад, као 
и да раз ме ни мо при ме ре 
добре прак се које посто је 
у обе уста но ве. Међу тим, 
има могућ но сти и за даљу 
сарад њу две општи не. Раду-
је мо се овом пот пи си ва њу 
и даљој сарад њи, коју смо 

успо ста ви ли пре неколико 
годи на, а у наред ном пери-
о ду бисмо воле ли да нас 
посе те и деца са сво јим вас-
пи та чи ма. Наша уста но ва 
има упи са них 320 деце, а и 
код нас је ове годи не забе-
ле же но пове ћа ње бро ја упи-
са них малишана – иста кла 
је Јеле на Вида но вић.

Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник Општи не, иста-
као је да се пла ни ра и 
сарад ња на нивоу Ири га и 
Косов ске Митр о ви це.

– Пред сед ник Општи-

не Косов ска Митро ви ца је, 
тако ђе, тре бало да дође, 
али је имао оба ве зе око 
пред из бор не кам па ње за 
окто бар ске избо ре на КиМ. 
Сма трам да је ово поче так 
буду ће сарад ње, јер увек 
кре ну кон так ти у кул ту ри и 
спо р ту, па се та сарад ња 
потом надо гра ђу је до нивоа 
локал них само у пра ва. Ми 
смо доби ли позив ни цу да 
иде мо у новем бру у Косов-
ски Митро ви цу – рекао је 
Сте ван Кази ми ро вић.

 С. Џаку ла

Наста вак успе шне сарад ње
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ИРИ ШКИ „ПУДАР СКИ ДАНИ“

У част пуда ра и добрих вина

Дру гог викен да у сеп тем бру у Ири-
гу се тра ди ци о нал но 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, али и 
гро жђу и вину, као 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 одр жа ла по 27. пут 
и сва ка ко је нај ду го веч ни ја ири шка 
мани фе ста ци ја.

Као и прет ход них годи на, био је при-
пре мљен 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 лепе и весе ле ири шке мани-
фе ста ци је. Зва ни чан поче так мани фе-
ста ци је озна чи ла је чегр таљ ка Цице 
пуда ри це, након чега су усле ди ли 
насту пи кул тур но - умет нич ких дру-
шта ва из Крче ди на, Пер ле за и дома-
ћи на. 

Посе ти о ци су могли да раз гле да-
ју штан до ве изла га ча на Фру шко гор-
ском сај му вина под нази вом „Пуда-
рев избор“, који је тра јао сва три дана 
мани фе ста ци је. Кон цер том Там бу-
ра шког орке стра „Роман са“ и Неве не 
Ста мен ко вић, солист ки ње „Бал ка ни-
ке“, окон чан је први дан. Дру гог дана 
је и све ча но отво ре на ово го ди шња 
мани фе ста ци ја.

Сте ван Кази ми ро вић, први човек 
ири шке Општи не поздра вио је госте 
и уче сни ке мани фе ста ци је „Пудар ски 
дани“, која је поста ла бренд ири шке 
општи не.

– Ово је при ли ка када наши про-
из во ђа чи - воћа ри, вино гра да ри и 
подру ма ри, изне су сво је про из во де да 
пока жу шта су спре ми ли за ову мани-

фе ста ци ју. Она је поста ла позна та у 
целом реги о ну, а ми има мо госте из 
Пољ ске, Хрват ске, БиХ, али и из наше 
земље и сва ке годи не се ова мани фе-
ста ци ја шири. Захва љу јем се и покра-
јин ском секре та ру др Вуку Радо је ви ћу 
који све срд но пома же раз вој воћар-
ства и вино гра дар ства у нашој општи-
ни – рекао је Сте ван Кази ми ро вић.

Др Вук Радо је вић, покра јин ски 
секре тар за пољо при вре ду, водо при-
вре ду и шумар ство, зва нич но је отво-
рио 27. „Пудар ске дане“. Он је ука зао 
да Покра јин ски секре та ри јат за пољо-
при вре ду пре по зна је зна чај одр жа ва-
ња ова квих и слич них мани фе ста ци ја 
и зато је и финан сиј ски подр жа ва. 

– Овде се спа ја ју вин ска кул ту ра и 
вин ска тра ди ци ја, све оно што карак-
те ри ше Ириг са око 250 хек та ра вино-

гра да и јед ним зна чај ним иско ра ком 
који је напра вљен у сми слу побољ-
ша ња ква ли те та вина. Доби ли смо 
озна ку гео граф ског реги о на „Срем ски 
реон“ које је ура ди ло Удру же ње „Срем 
- Фру шка гора“, где има мо и чети ри 
вина ри је из Ири га са 23 вина, а са 
овом озна ком сва ка ко ће бити боље 
пре по зна ти на дома ћем и ино стра-
ном тржи шту. Покра јин ска вла да даје 
директ ну и кон крет ну подр шку вино-
гра да ри ма и вина ри ја ма што рани-
је није био слу чај, по први пут 2017. 
годи не смо уве ли суб вен ци је за купо-
ви ну нове опре ме за вина ри је и суб-
вен ци је за поди за ње нових заса да 
вино гра да. Успе ли смо да у том пери-
о ду реа ли зу је мо 160 мили о на дина ра 
суб вен ци ја када је опре ма за вина ри је 
у пита њу – рекао је Вук Радо је вић. Он 

Алек сан дар Балу бан Јаго да Весе ли но вић

Вук Радојевић Стеван Казимировић и Савета Ковачевић - Цица
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је чести тао орга ни за то ри ма на доброј 
орга ни за ци ји мани фе ста ци је, јер је 
при су тан зна ча јан број изла га ча, али 
и посе ти ла ца. 

– Тре ба нагла си ти и да се у Ири-
гу инси сти ра на дуал ном систе му 
обра зо ва ња, има те ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ и тако еду ку је те 
и обра зу је те мла де људе за бавље-
ње вино гра дар ством и про из вод њом 
вина, кроз поха ђа ње сме ра вино гра-
дар - винар. И даље ћемо подр жа ва ти 
„Пудар ске дане“ и види мо се поно во 
наред не годи не – пору чио је др Радо-
је вић.

Међу изла га чи ма била је и Вина-
ри ја „Поп Љуби но вино“ из Срем ске 

Митро ви це, а поп Љуба каже да је 
ово могућ ност за рекла му, али и да се 
нау че Фру шко гор ци да пију вино и од 
дру гог воћа, не само од гро жђа, већ од 
аро ни је, трњи не, купи не и мали не, као 
и гро жђа „бур гун дац“ које расте у Бер-
ка со ву.

Свој штанд има и Вина ри ја „Балу-
бан“ из Шако тин ца, код Бео чи на.

Алек сан дар Балу бан за наше нови-
на каже да вина ри ја посто ји десе так 
годи на.

– Нисмо се овде так ми чи ли, мада 
дола зи мо тре ћи пут у Ириг, али смо 
осва ја ли награ де у Риви ци. Про из во-
ди мо вина, раки је, лике ре, све од гро-
жђа са нашег има ња, има мо и сок од 

гро жђа и слат ко, а мно го води мо рачу-
на и о дизај ну пако ва ња. Под вино гра-
дом има мо два хек та ра, поро дич но 
ради мо - про из во ди мо при род на вина, 
а род зави си од вре ме на. Ради мо ума-
ње но прска ње, бли зу смо орган ској 
про из вод њи и у самом про це су про из-
вод ње вина не кори сти мо ква сце, ади-
ти ве, кон зер ван се… Иде мо по мани-
фе ста ци ја ма, а про да је мо и из нашег 
подру ма, тако да има мо већ наше 
стал не муште ри је, углав ном из Новог 
Сада – исти че Алек сан дар.

Ту је и Вина ри ја „Мач ков подрум“, 
вла сник Живан Радо са вље вић каже 
да су редов но на ири шким „Пудар ским 
дани ма“. 

– Од про шле годи не има мо и наше 
„Дане пор ту ги зе ра” које орга ни зу је мо 
у Вин ској ули ци у Ири гу, а увек смо 
запа же ни по ква ли те ту наших вина – 
иста као је Радо са вље вић.

Поред вина, на штан до ви ма је било 
и срем ских кола ча, које месе вред-
не руке чла ни ца акти ва жена. Ту је и 
штанд Акти ва жена из Ири га, а Јаго-
да Весе ли но вић каже да кола че пра ве 
по ста рин ским рецеп ти ма. То су вани-
ли це, бре скив це, кола чи са салом, 
колачи на куку ру зо ви ни, гиба ни ца...

– Циљ нам је да пока же мо шта 
ради мо, иде мо на све мани фе ста ци је 
где нас позо ву, а орга ни зу је мо и наше. 
Посто ји мо 18 годи на, број чла ни ца 
вари ра, али нас 15 смо стал не, вред не 
смо и актив не – рекла нам је Јаго да.

Ина че, дру ги дан „Пудар ских дана“ 
Бошко Неговановић и Живан Касапски
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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.

је био, углав ном, посве ћен деци. Одр-
жа на је изло жба „Дете и пас“, маскен-
бал, као и дефи ле фење ра од бун де-
ва. После музич ког про гра ма за децу, 
про гла ше ни су и побед ни ци кон кур-
са 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. Дру ги дан 
„Пудар ских дана“ затво ри ли су сво јим 
кон цер том, чла но ви попу лар не поп - 
рок гру пе „Црве на јабу ка“, пред вели-
ким бро јем посе ти ла ца, како Ири жа на, 
тако и из Руме и Срем ске Митро ви це.

Тре ћег и послед њег дана, од раних 
јутар њих часо ва орга ни зо ва но је так-
ми че ње у кува њу пудар ског папри ка-
ша. Тако ђе, одр жа на је 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.  Део 
мани фе ста ци је под нази вом „Вој во-
ђан ска тра ди ци ја,“ обе ле жи ли су чла-
но ви дечи јих фол клор них гру па из 
целе Вој во ди не.

Мани фе ста ци ја, зва нич ни део, 
окон чан је про гла ше њем побед ни ка 
и доде лом 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 и нај бо ље 
вино и раки ју. После овог офи ци јел ног 
дела, насту пи ли су фол клор ни ансам-
бли одра слих, а у 21 сат је 27. „Пудар-
ске дане“ сво јим кон цер том, затво ри-
ла фолк пева чи ца Ана Беку та.

Сва три дана мани фе ста ци је орга-
ни зо ва не су стал не про дај не изло жбе 
вина, раки је, кола ча, меда и број них 
про из во да од воћа и гро жђа.

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

Е. М. Н.
Фото: Б. Туцаковић

За нај бо љи пудар ски папри каш ове 
годи не прво место осво ји ли су уче ни-
ци ССШ „Бори слав Михај ло вић 
Михиз“. Нај бо љи вино град има Дејан 
Јојић из Ири га. Нај бо љу воћ ну раки ју 
и раки ју од гро жђа има Јаго да Весе-
ли но вић, нај те жи грозд од 1,7 кило-
гра ма убра ла је Миле на Кова че вић. 
Нај бо ље црве но вино има Дра ган 
Пејић из Голу би на ца.

Вина ри ја „Поглед“ вла сни ка Ђор ђа 
Бој чи ћа из Ири га, овен ча ла се са три 
награ де: нај бо ље уре ђен вин ски 

подрум, нај бо ље вино у кате го ри ји 
розеа и нај леп ше уре ђен штанд у 
Вин ској ули ци.

– Тешко је бити вино гра дар, али ако 
неко воли, уме и зна, слу ша нека дру-
га иску ства, може доћи до доброг 
вина. На дедо ви ни сам поди гао вино-
град, ори јен ти сан сам на орган ску 
про из вод њу и имам сор ти мент ста рих 
аутох то них вина, као и модерних, са 
спе ци фич ним уку сом, које нудим 
потен ци јал ним дегу ста то ри ма – изја-
вио је за М нови не Ђор ђе Бој чић.

Награ де 27. „Пудар ских дана“

Ђор ђе Бој чић са наследницима
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ГАСТРО ЕН ТЕРО ЛО ШКА СЕК ЦИ ЈА ОПШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

Одр жан струч ни скуп

Општа бол ни ца Срем ска Митро ви-
ца je у петак, 13. сеп тем бра била 
дома ћин струч ног ску па гастро ен-

те ро ло га, у скло пу редов ног састан ка те 
сек ци је Срп ског лекар ског дру штва, који 
је оку пио вели ки број гастро ен те ро ло га и 
лека ра дру гих спе ци јал но сти, што гово ри 
о мул ти ди сци пли нар но сти и зна ча ју одр-
жа ва ња ова квих ску по ва.

Пре да ва чи су били: др Бог дан Бог да-
но вић, спе ци ја ли ста гастро не те ро ло ги је 
на Одсе ку за гастр о ен те ро ло ги ју Инсти-
ту та за онко ло ги ју Вој во ди не у Срем ској 
Каме ни ци, др Гор да на Митић, спе ци ја ли-
ста гастро ен те ро ло ги је Опште бол ни це у 
Срем ској Митро ви ци и прим. др сци. мед. 
Мир ја на Кен дри шић, спец. ане сте зи о лог 
митро вач ке бол ни це.

Један од пре да ва ча и дома ћин ску-
па др Гор да на Митић изра зи ла је задо-
вољ ство због успе шно орга ни зо ва ног 
струч ног ску па и иста кла да се важност 
ова квих дога ђа ја огле да, не само у пре-
да ва њи ма и при ка зу слу ча је ва из сва ко-
днев не прак се, већ и у струч ним диску-
си ја ма јер оне доно се раз ме ну иску ста ва 
са тене ден ци јом нових смер ни ца у дијаг-

но сти ци и лече њу код обо ље ња гастро-
ен те ро ло шке при ро де, а циљ су брже и 
про гре сив ни је мето де које ће дове сти до 
успе шног изле че ња. У изја ви за меди је др 
Митић је нагла си ла да је изу зет но поно-
сна на гастро ен те ро ло шку слу жбу митро-
вач ке бол ни це, јер су сва чети ри лека ра 
и чети ри меди цин ске сестре еду ко ва ни 
да одго во ре на нај ко плек сни је иза зо ве 
у дијаг но сти ко ва њу нај те жих обо ље ња, 
уз савре ме ну апа ра ту ру које ова слу жбе 
посе ду је и дода ла да је бол ни ца од 2009. 
годи не део наци о нал ног Про гра ма скри-
нин га на кар ци ном дебе лог цре ва и да 
сви лека ри (др Гор да на Митић, др Вели-
мир  Нова ко вић, др Радо ван Зец и др Ана 
Лау ше вић) спро во де савре ме не дијаг но-
стич ке и тера пиј ске про це ду ре.

– С обзи ром на пораст бро ја обо ле-
лих од гастро е не ро ло шких боле сти, само 
у првој поло ви ни ове годи не ура ђе но је 
1050 гастро ско пи ја и 950 коло но ско пи ја и 
зато је важно да се кон стант но еду ку је мо, 
усва ја мо и при ме њу је мо нова зна ња, у 
циљу што ефи ка сни јег  тера пиј ског одго-
во ра, иста кла је др Митић.

Дирек тор митро вач ке бол ни це др Жив-

ко Врцељ је нагла сио да сама чиње ни ца 
да је Општа бол ни ца Срем ска Митро ви-
ца по дру ги пут за три годи не дома ћин 
ова квог  струч ног ску па, гово ри у при лог 
исти ни да бол ни ца има изу зет но раз ви-
је ну гастро ен те ро ло шку слу жбу, која је 
спо соб на да пре по зна и лечи све већи 
број обо ље ња гастро ен те ро ло шког трак-
та. Др Врцељ је овом при ли ком под се тио 
да су раз во ју слу жбе наро чи то допри не ли 
покој ни др Лау ше вић, као и др Угље шић, 
који је годи на ма дола зио у нашу бол ни цу 
и еду ко вао лека ре, те је његов допри нос 
успо ну у раз во ју и раду слу жбе огро ман. 

– Важно је иста ћи и да је ова слу жба 
недав но, сред стви ма обе зе бе ђе ним од 
Вла де АП Вој во ди не, доби ла нов ендо-
скоп ски стуб са колон ско пом, а у наред-
ним месе ци ма оче ку је мо и набав ку новог 
сту ба са гастро ско пом, тако да смо уз 
аде кват не апа ра те и одли чан кадар у 
могућ но сти да пари ра мо вели ким кли нич-
ким цен три ма и оства ру је мо добре резул-
та те у дијаг но сти ци и лече њу обо ле лих, 
рекао је на кра ју дирек тор митро вач ке 
бол ни це.

Б. Срем чић

др Вели мир  Нова ко вић, др Живко Врцељ, др Гор да на Митић, др Радо ван Зец и др Богдан Богдановић

ИНЂИЈ СКИ ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ 

Ква ли тет на вода
Инђиј ски водо вод се нала зи међу 

девет у Вој во ди ни, за које је Инсти-
тут за јав но здра вље Срби је „Др 

Милан Јова но вић Батут“ потвр дио да 
задо во ља ва све кри те ри ју ме који се тичу 
исправ но сти воде. Истра жи ва ње је спро-
ве де но у сва 42 јав на водо во да на тери-
то ри ји АП Вој во ди не. 

Како су иста кли пред став ни ци Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Водо вод и кана-
ли за ци ја“, гра ђа ни Инђи је не мора ју бри-
ну ти за исправ ност воде, јер се сва ко-
днев но спро во де број не мере како би се 

одр жа ла ста бил ност у кван ти тав ном и 
ква ли та тив ном сми слу.

– Ово је изу зет но озби љан резул тат за 
нашу општи ну, јер смо све до ци каква је 
ситу а ци ја у Инђи ји била до пре три годи-
не, по пита њу исправ но сти воде – иста-
као је Дра го љуб Три фу но вић, дирек тор 
ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“ у Инђи ји и 
додао да су мно го ура ди ли у про те кле 
три годи не.

– Успе ли смо да подиг не мо изво ри шне 
капа ци те те за око 80 посто, са 84 на 144 
лита ра у секун ди. То су немер љи ви 

резул та ти које смо пости гли уз подр шку 
локал не само у пра ве и виших нивоа вла-
сти – рекао је Три фу но вић.

Он је под се тио да се зајед нич ким сред-
стви ма Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар-
ство и Општи не Инђи ја ради на изград њи 
новог буна ра Б25, чиме ће се ула зни 
капа ци тет воде поди ћи на ниво дово љан 
за пушта ње у погон фабри ке воде и тако 
додат но обез бе ди ти ста бил ност водо-
снаб де ва ња.

М. Ђ.
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СПО МЕН – ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ У КУПИ НО ВУ

Пам ти мо неви не жртве

Пово дом обе ле жа ва ња 105. годи-
шњи це почет ка офан зи ве срп-
ске вој ске у Срему, 6. сеп тем бра 

1914. годи не, тога дана су пред став ни ци 
пећи нач ке локал не само у пра ве, Месне 
зајед ни це Купи но во и Саве за удру же-
ња пото ма ка рат ни ка Срби је, поло жи-
ли вен це на спо мен - обе леж је у цен тру 
Купи но ва.

У име пећи нач ке локал не само у пра ве 
венац је поло жио пред сед ник Општи не 
мр Жељ ко Трбо вић, који је том при ли-
ком нагла сио да тре ба да буде мо поно-
сни на сво је рат нич ке прет ке, а да мора-
мо да пам ти мо неви не жртве, како нам 

се ника да не би поно ви ле.
– Став и општин ског и држав ног руко-

вод ства је да тре ба да буде мо поно сни 
на рат нич ку исто ри ју Срби је и да мора-
мо пошто ва ти жртву коју су наши пре-
ци под не ли, да бисмо ми данас живе ли 
у сло бо ди. Послед њих годи на у нашој 
општи ни се зна чај ни исто риј ски дату-
ми све све ча ни је обе ле жа ва ју. Општи на 
је покро ви тељ свих таквих све ча но сти, 
који ма увек, зајед но са гра ђа ни ма при-
су ству ју и пред став ни ци локал не само у-
пра ве, рекао је Жељ ко Трбо вић.

Пред сед ник Репу блич ког одбо ра 
Саве за пото ма ка рат ни ка Срби је пуков-

ник Љубо мир Мар ко вић, под се тио је 
да је Срби ја у Првом свет ском рату за 
сло бо ду дала 1.247.000 живо та или 28 
одсто тада шњег укуп ног ста нов ни штва. 
Он је додао да нема земље која је тако 
висо ку цену пла ти ла за сво ју неза ви-
сност и да зато око сло бо де и цело ви-
то сти Срби је, не може бити ком про ми са.

У име Месне зајед ни це венац је поло-
жио пред сед ник Саве та МЗ Купи но во 
Пери ца Одо ба шић, а уче ни ци Основ-
не шко ле „Душан Вука со вић Дио ген“ из 
Купи но ва и чла но ви Саве за су при ре ди-
ли при го дан кул тур но - умет нич ки про-
грам.

мр Жељко Трбовић одао почаст жртвама

СУБО ТИ ШТЕ

Уло вљен шаран од 15,6 кило гра ма
Након 29 часо ва так ми че ња на 6. Бои ла 

купу, одр жа ном 7. и 8. сеп тем бра на језе-
ру „Срем ска оаза“ у Субо ти шту, нај у спе-

шни ја је била еки па ЦТ „Биг карп“ (Big carp) 
Рума, која је уло ви ла 35 кома да рибе укуп не 
тежи не 207,865 кило гра ма. „Биг карп“ је ујед но 
осво јио и награ ду за нај круп ни ји поје ди нач ни 
улов, за шара на тешког 15,6 кг.

Дру го место за уку пан улов осво ји ла је еки-
па ЦТ „Гво зде на папри ка“ која је „изву кла“ 29 
при ме ра ка, укуп не тежи не 169,735 кило гра ма, 
а тре ће место при па ло је еки пи ЦТ „Бал кон-
ци“, која је уло ви ла 21 комад, укуп не тежи не 
130,585 кило гра ма. „Бал кон ци“ су ујед но поку-
пи ли и уте шну награ ду за нај ма њи поје ди нач ни 
улов, за при ме рак тежак све га 1,06 кило грам.

Девет тро чла них тимо ва је за 29 сати так ми-
че ња упе ца ло укуп но 157 кома да рибе, који су 
„ваг ну ли“ укуп но 937,77 кило гра ма.

Орга ни за тор так ми че ња Удру же ње рибо ло-
ва ца „Доњи Товар ник“ и ово га пута је при пре-
ми ло ручак за све так ми ча ре.

Нај ве ћи улов
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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.

КУПИ НИК

Дани змајева

Вите зо ви су дели ли мег дан под буд-
ним оком двор ских дама, коња ни ци 
су језди ли пољем, стре ли ча ри су 

напо гре ши во „ода пи ња ли“ у мету, про-
сто ром су одје ки ва ли ста ри напе ви, а на 
трпе зи су била јела који ма се гости ла срп-
ска вла сте ла.

Све то је 14. сеп тем бра било део атмос-
фе ре мани фе ста ци је „Купи ник – Дани 
зма је ва 2019“, коју је дру гу годи ну заре-
дом у Купи но ву орга ни зо ва ло Удру же ње 
„Зеле ни поглед“ у част срп ског деспо та 
Вука Гргу ре ви ћа Бран ко ви ћа, у наро ду 
запам ће ног као Змај Огње ни Вук - рат ник, 
вла дар, при пад ник вите шког реда зма ја, 
који је сто ло вао у Купи ни ку од 1464. до 
1485. годи не, и из Купи ни ка пола зио у рат-
не похо де про тив Тура ка.

– Овом мани фе ста ци јом жели мо да 

ожи ви мо сећа ње, не само на Вука Гргу-
ре ви ћа Бран ко ви ћа, већ на све срп ске 
деспо те из поро ди це Бран ко вић који су 
после пада Сме де ре ва вла да ли из Купи-
ни ка. Ова твр ђа ва је у то вре ме била 
послед њи басти он срп ства и послед ња 
лини ја одбра не од Тура ка. Жели мо да 
људе под се ти мо на ту вели чан стве ну бор-
бу за очу ва ње срп ске наци је и да Купи ни ку 
и срем ским Бран ко ви ћи ма вра ти мо место 
у наци о нал ној исто ри ји које им при па да – 
рекао нам је пред сед ник Удру же ња „Зеле-
ни поглед“ Пери ца Одо ба шић.

Нај а трак тив ни ји део про гра ма биле су 
сва ка ко демон стра ци је вите шких бор би 
и пеша диј ског стре ли чар ства које су при-
ре ди ли чла но ви Удру же ња за очу ва ње 
ста рих зана та и вешти на „Бели орло ви“, и 
демон стра ци ја врхун ске вешти не коњич-

ког стре ли чар ства коју су при ре ди ли 
чла но ви Коњич ког клу ба „Бој чин“. Поред 
тога, посе ти о ци су могли да се упо зна ју 
и са сред њо ве ков ном вешти ном кали гра-
фи је (лепог писа ња), да погле да ју изло-
жбу сред њо ве ков них руко тво ри на коју 
су при ре ди ле даме из удру же ња „Бели 
орло ви“, али и сами да се опро ба ју у вите-
шким вешти на ма у шко ли стре ли чар ства. 
За нај мла ђе посе ти о це орга ни зо ва не су 
вите шке бор бе сред њо ве ков ним оруж-
јем напра вље ним од сун ђе ра, а чла ни це 
удру же ња жена из пећи нач ке општи не 
и дома ћи це из Купи но ва при пре ми ле су 
„Деспот ску трпе зу“ - реви ју јела која су 
се нала зи ла на јелов ни ку срп ске вла сте-
ле 15. века. У кул тур но - умет нич ком делу 
про гра ма насту пи ла је етно гру па „Огањ“ 
из Мачван ске Митр о ви це, а Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Пећин ци орга ни-
зо ва ла је за посе ти о це бес плат ну вожњу 
елек трич ним мини бу сом „Зеле ни змај“ по 
обо ду Спе ци јал ног резе р ва та при ро де 
Обед ска бара.

Покро ви тељ Дана зма је ва је и ове годи-
не била пећи нач ка локал на само у пра ва, а 
мани фе ста ци ју је посе тио и заме ник пред-
сед ни ка општи не Пећин ци Зоран Вој кић, 
који је нагла сио да ова мани фе ста ци ја 
тре ба да нас под се ти ко смо и од каквих 
пре да ка поти че мо.

Пред сед ник удру же ња „Бели орло ви“ 
Бојан Тасић каже да мани фе ста ци о ни 
начин ожи вља ва ња срп ске сред њо ве ков-
не тра ди ци је даје изу зет не резул та те.

Подр шку у орга ни за ци ји мани фе ста-
ци је пру жи ли су пећи нач ка Тури стич ка 
орга ни за ци ја, Аген ци ја за раз вој општи не 
Пећин ци, Спорт ски савез „Раз вој спор то-
ва“, пећи нач ки Кул тур ни цен тар и број ни 
при ја те љи и спон зо ри.
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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.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТА РА ПАЗО ВА: Изме на Пла на детаљ не регу ла ци је

Стиже немачки инвеститор

Фабри ка би, како је пред сед ник Ђорђе Радиновић рекао одбор ни ци ма, тре ба ло да 
поч не са радом до јуна 2020. и у почет ку запо сли око 500 рад ни ка

45. сед ни ца СО Ста ра Пазо ва одр-
жа на је у петак, 13. сеп тем бра. Одбор-
ни ци су усво ји ли изме не и допу не 
Пла на детаљ не регу ла ци је цен трал-
не рад не зоне у општи ни, које се 
одно се на про ши ре ње зоне и уре ђе-
ње инфра струк ту ре за потре бе 
изград ње пого на немач ке фабри ке 
„МТУ“. Пред став ни ци фабри ке „МТУ“ 
ових дана дола зе на саста нак са 

општин ским руко вод ством, наја вио је 
пред сед ник Ђор ђе Ради но вић и убр зо 
кре ћу при пре ме за изда ва ње лока циј-
ских усло ва. Фабри ка би, како је пред-
сед ник рекао одбор ни ци ма, тре ба ло 
да поч не са радом до јуна 2020. и у 
почет ку запо сли око 500 рад ни ка, 
касни је 2.000. 

Локал ни пар ла мент је тако ђе усво-
јио изве штај о жетви стр ни на у овој 

годи ни, изме не Ста тут ЈКП „Чисто ћа“, 
а на место дирек то ра ЈКП „Топла на“ 
име но ван је Зоран Вука ши но вић. 
Кому нал ни про бле ми и реша ва ње 
пита ња водо во да и кана ли за ци је, у 
Новој Пазо ви и Вој ки, била су нај че-
шћа пита ња одбор ни ка, а пошто је 
усво јен изве штај Ман дат но - адми ни-
стра тив не коми си је, нови одбор ник 
Борис Мутић је поло жио закле тву.

СИМ ПО ЗИ ЈУМ ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА ВОЈ ВО ДИ НЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Фокус на превенцији
Ста ро па зо вач ки Дом здра вља „Др 

Јован Јова но вић Змај“ од 13. до 
15. сеп тем бра ове годи не био 

је дома ћин сим по зи јум под нази вом 
„Пре вен ци јом до задо вољ ног кори сни-
ка“, који је одр жан по први пут у Наци-
о нал ној кући фуд ба ла у Ста рој Пазо ви.

Сим по зи јум здрав стве них рад ни-
ка из Вој во ди не, цен трал не Срби је 
и Косо ва и Мето хи је, као и из дру гих 
зема ља отво ри ла је дирек тор ка Дома 
здра вља у Ста рој Пазо ви Сне жа на 
Таба ко вић, која је иста кла да пре вен-
ци ји, пре све га у при мар ној здрав стве-
ној зашти ти мора да се при да је већи 
зна чај, а у увод ном обра ћа њу обра ти-
ли су се и пред сед ник општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђе Ради но вић и помоћ ни-
ца покра јин ског секре та ра за здрав-
ство др Сне жа на Боја нић.

Првог дана здрав стве ни рад ни-
ци гово ри ли су о ана ли зи нај че шћих 
раз ло га не вак ци ни са ња деце у АП 
Вој во ди ни од 1997. до 2016. годи-

не, моти ви са њу роди те ља за бољи 
одзив у вак ци ни са њу, а било је речи 
и о пара док си ма алер гиј ског рини ти-
са. На ове теме гово ри ли су асс. прим. 
др Сне жа на Медић, Зори ца Лап че вић 
и др Бошко Сте па но вић, спе ци ја ли ста 
интер не меди ци не.

Дру гог дана било је речи о пре вен-
ци ји кар ди о ва ску лар них боле сти на 
нивоу при мар не здрав стве не зашти те, 
уло зи меди цин ске сестре у пре вен ци ји 
арте риј ске хипер тен зи је, збри ња ва њу 
и тран спор ту паци је на та са акут ним 
коро нар ним син дро мом, мамо гра фи-
ји као злат ном стан дар ду за скри нинг 
и рану детек ци ју рака дој ке, затим о 
дија бе те су - хипо гли ке ми ји и вари ја-
бил но сти, дија бе те сном сто па лу, пре-
вен ци ји нефро па ти је код паци је на та 
са дија бе тес мели ту сом, а гово ри ло 
се и о савре ме ном при сту пу здрав-
стве ној нези паци јен та са пла си ра-
ним цен трал ним вен ским кате те ром 
на оде ље њу хемо ди ја ли зе. У дру гом 

делу, при сут ни су инфор ми са ни о зна-
ча ју сарад ње за добро функ ци о ни-
са ње систе ма здрав стве не зашти те, 
ФОБТ-у, лум бал ним син дро мом и пре-
вен ци ји бола у леђи ма, као и о поди за-
њу нивоа орал не хиги је не и пре вен ци-
ји безу бо сти. На ове теме гово ри ли су: 
др Ђор ђе Инђић, спе ци ја ли ста интер-
не меди ци не, Љиља на Аба џи ја (СМС), 
Лоза на Лазић (ВМС), Миро слав Сто-
ја ко вић - виши РТГ тех ни чар, асс. др 
Јели ца Бје кић Мацут, Мил ки ца Сла да-
ко вић (ВМС), др Све тла на Дудић, спе-
ци ја ли ста интер не меди ци не, Бран-
ка Попо вић (СМС), Сла ђа на Гру јић 
(СМС), Дра ги ца Бале ше вић, лабо ра-
то риј ски тех ни чар, Зори ца Вудра го вић, 
стру ков ни физи о те ра пе ут и Мир ја на 
Бошња ко вић, зуб ни тех ни чар.

Послед њег дана сим по зи ју ма гово-
рио је проф. др  Томи ца Мило са вље-
вић на тему „Уло га масних кисе ли на 
крат ких лана ца у одр жа ва њу хемео-
ста зе цре ва, пре вен ци ји и лече њу“.
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СВЕТ СКИ ДАН
ПЕША ЧЕ ЊА

Шета ло се и у 
Ста рој Пазо ви

У субо ту 14. сеп тем бра у 
Ста рој Пазо ви, орга ни зо ва ном 
шет њом обе ле жен је Свет ски 
дан пеша че ња под нази вом 
„Срби ја хода”, који се обе ле жа-
ва у још 74 гра да у нашој 
земљи, а коме се при дру жи ло 
и Пла ни нар ско - спорт ско дру-
штво Ста ра Пазо ва. У град-
ском пар ку се оку пи ло пуно 
сугра ђа на раз ли чи тог узра ста, 
који су кре ну ли ка град ским 
базе ни ма, ода кле су се вра ти-
ли назад, где су волон те ри 
пла ни на р ско - спорт ског дру-
штва при пре ми ли осве же ње и 
послу же ње. Подр шку су акци ји 
дали и сао бра ћај ци Поли циј-
ске ста ни це у Ста рој Пазо ви, а 
циљ мани фе ста ци је је под сти-
ца ње здра вих живот них нави ка 
и ука зи ва ње на зна чај кре та ња 
за уна пре ђе ње здра вља и 
живо та уоп ште.

ГОЛУ БИН ЦИ

Жаба ре ве 
вече ри и ноћи 

У петак 13. сеп тем бра, у 
Голу бин ци ма је одра жа на 
мани фе ста ци ја „Вече ри и ноћи 
Или је Жар ко ви ћа - Жаба ра“, 
која је посве ће на музи ча ру, 
педа го гу и кул тур ном рад ни ку 
из овог места. У фоку су ово го-
ди шњег про гра ма је књи жев-
ност и тим пово дом упри ли че-
на је про мо ци ја рома на „Додир 
ода је“ Ксе ни је Ћаћић. У холу 
шко ле „23. Окто бар”, на Жаба-
ров живот и рад су под се ти ли 
голу би нач ки глу мац Мића 
Дудић, песни ки ња Кри сти на 
Арсе ни је вић и нарав но Жаба-
ре ви там бу ра ши. Мани фе ста-
ци ју орга ни зу је Хрват ско кул-
тур но - про свјет но дру штво 
„Томи слав“ чијем раз во ју је 
Жабар дао вели ки допри нос, а 
поред њего ве поро ди це и при-
ја те ља, вече ри су при су ство-
ва ли зва нич ни ци општи не Ста-
ра Пазо ва, АП Вој во ди не, као и 
пред став ни ци Хрват ског наци-
о нал ног вије ћа у Репу бли ци 
Срби ји и Заво да за кул ту ру 
вој во ђан ских Хрва та.

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Срем ски кулен и сир 
на Белом дво ру

Чла но ви и парт не ри НАЛЕД-а оку пи ли 
су се у четвр так 12. сеп тем бра на тра-
ди ци о нал ном Сеп тем бар ском сусрету. 

Више од 800 гости ју, држав них и локал них 
лиде ра, при вред ни ка, пред став ни ка међу-
на род не зајед ни це и дипло мат ског кора, на 
Белом дво ру су обе ле жи ли крај лета и поче-
так нове сезо не рефор ми за уна пре ђе ње 
послов ног амби јен та у Срби ји.

Скуп су отво ри ли пред сед ник Управ ног 
одбо ра НАЛЕД-а Вла ди мир Нова ко вић, 
дирек тор ка реги о нал не кан це ла ри је Европ-
ске инве сти ци о не бан ке Дубрав ка Негре, 
амба са дор Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва 
Кајл Скот и пред сед ни ца Вла де Срби је Ана 
Брна бић.

Гости Сеп тем бар ског сусре та има ли 
су при ли ку да дегу сти ра ју више од 300 
аутен тич них спе ци ја ли те та из свих кра је-
ва Срби је, које је обез бе ди ло 35 локал них 
само у пра ва у члан ству НАЛЕД-а. Срем ска 
Митро ви ца се на „Уку си ма Срби је” у окви-
ру Сусре та пред ста ви ла тра ди ци о нал ним 
сухо ме сна тим про из во ди ма и разно вр сним 

кра вљим сире ви ма. 
Посе ти о це штан да Вој во ди не су оду-

ше ви ли дома ћи спе ци ја ли те ти поро ди це 
Тодо шко вић из Кузми на - гове ђи и свињ-
ски кулен, дома ћа сува коба си ца, димље на 
пече ни ца и пикант шун ка. Пољо при вред но 
газдин ство Жилић из Мар ти на ца, на вој во-
ђан ску трпе зу је изне ло дома ће полу твр де 
сире ве - са љутом папри ком, црним тар ту-
фи ма, димље не. 

Сусре ту су, зајед но са про из во ђа чи ма, 
при су ство ва ли и гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир Сана дер и Петар 
Самар џић, дирек тор Аген ци је за рурал ни 
раз вој. 

– Задо вољ ство је било при су ство ва ти 
јед ном ова квом ску пу, на ком је вели ки број 
држав них и локал них лиде ра, а још веће је 
задо вољ ство што смо могли, да им у пре-
ле пом амби јен ту Белог дво ра, пону ди мо 
наше локал не спе ци ја ли те те и пре зен ту је-
мо потен ци јал Срем ске Митро ви це и Срем, 
као зна чај не гастро тури стич ке дести на ци је 
– иста као је  Петар Самар џић.

Митровчани у Белом двору
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БЕРБА ЈАБУ КА У ВОЋ ЊА КУ ПОРО ДИ ЦЕ СТА НИ ШИЋ

Јабу чи це црве на
на висо кој гра ни ...

Јабу ка је од дав ни на један од нај-
по пу лар ни јих сим бо ла у свим кул-
ту ра ма. Пове за на је са здра вљем, 

дуго веч но шћу, напрет ком. Сим бо ли-
ка јабу ке је љубав, мудр ост и поро-
дич ни склад. Она има мито ло шко и 
рели ги о зно зна че ње, а нај чу ве ни ја је 
као забра ње ни плод у рају. Јабу ци су 
посве ће на мно ге песме, при че и бај ке. 
А да ли од јабу ке може да се живи или 
је и то бај ка поку ша ли смо да сазна мо 
у поро ди ци Ста ни шић која има вели ки 
воћ њак у бли зи ни Гргу ре ва ца.

– Има инди ци ја да би ово го ди шња 
јабу ка прве кла се могла бити 30-35 

евро цен ти.  И у то се про из во ђа чи 
мора ју укло пи ти. Како, то они нај бо-
ље зна ју, ова ко је Душан Ста ни шић 
прог но зи рао ово го ди шњу цену јабу ка 
још про ле тост, када је она била у цве-
ту. Прог но за је била солид на, мада је 
сада шња цена нешто мало нижа.

Бра ње јабу ка у воћ ња ку Душа на Ста-
ни ши ћа је у пуном јеку. Сор та „гала“ је 
обра на још током авгу ста, тре нут но се 
бере „злат ни дели шес“ и на кра ју „ајда-
ред“ и „ред чиф“. До поло ви не окто бра 
бра ње ће бити завр ше но, а онда сле-
ди при пре ма за наред ну сезо ну, али и 
поди за ње новог заса да.

– Ова годи на није била добра за 
јабу ку. Јед но став но, вре мен ски усло ви 
јој нису пого до ва ли. Наш воћ њак има 
заштит ну мре жу и ми не стра ху је мо 
од гра да, има мо и систем за навод-
ња ва ње, али од мра за их нисмо могли 
зашти ти. Кон крет но, у нашем воћ ња ку 
није било неке екс трем не ште те, али 
воћа ри из око ли не Субо ти це су пре тр-
пе ли вели ку ште ту због касних мра зе-
ва, обја шња ва Ста ни шић.

Он дода је да ове годи не оче ку је 
род од око 15 ваго на јабу ке. Још увек 
не може да изве де тач ну рачу ни цу, у 
глав ном није неза до во љан, али ни 

Ова годи на није била 
добра за јабу ку.

Јед но став но,
вре мен ски усло ви јој 

нису пого до ва ли.
Наш воћ њак има 

заштит ну мре жу и ми 
не стра ху је мо од

гра да, има мо и систем 
за навод ња ва ње, али 

од мра за их нисмо 
могли зашти ти.

Кон крет но, у нашем 
воћ ња ку није било 

неке екс трем не ште те, 
али воћа ри из око ли не 

Субо ти це су
пре тр пе ли вели ку
ште ту због касних

мра зе ва, обја шња ва 
Душан Ста ни шић

Душан Станишић
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пре те ра но задо во љан. Како каже, у 
вре ме када је засни вао заса де јабу-
ка, цена је била мно го већа, а самим 
тим и оче ки ва ња. Међу тим, данас од 
јабу ка не може да се згр не богат ство, 
али уз доста тру да и вели ких ула га ња, 
може да се живи. Поро ди ца Ста ни шић, 
Душан, њего ва супру га Гор да на и син 
Петар, напор но ради. Бра ње јабу ка је 
тешко, уоста лом, као и сва ки посао у 
пољо при вре ди. Јабу ка мора пажљи во 
да се бере, нежно да се одла же у гај-
бе, без уда ра ца и при ти ска, јер сва ко 
место које је мало „кврц ну то“ већ за 
месец дана потам ни и поч не да тру-
не. У вре ме бра ња јабу ка поро ди ца 
Ста ни шић мо ра да анга жу је рад ни ке, 
обич но њих десе так. Над ни ца је уоби-
ча је на, а ту је и послу же ње, кафа, 
осве же ње, соко ви. Гор да на нерет ко 
нешто уме си, а кад не стиг не засла де 
се кек сом. Бера чи кажу да посао није 
тежак. Међу тим, када су у авгу сту бра-
ли „галу“ вру ћи на је била несно сна, па 
је рад ни дан скра ћен до 14 уме сто до 
стан дард них 17 часо ва.

Гор да на ради у јед ној митро вач кој 
апо те ци. Сада је на годи шњем одмо ру, 
а како је до сада успе ва ла да ускла ди 
посао и оба ве зе у воћ ња ку, само она 
зна.

– Уста јем у шест сати, до један сат 
берем јабу ке. Исту ши рам се и Дуле ме 
вози у Митро ви цу на посао. Ја радим 
стал но дру гу сме ну и на послу сам 
до девет, пола десет. Душан ме чека 
и дово зи у воћ њак. Ту ме чека пра ње 
судо ва, кување, при пре ме за сутра-
шњи дан. И тако, опет уста ја ње у шест 
сати и све нано во... Али, није бра ње 
јабу ка целе годи не, каже Гор да на и 
дода је да је задо вољ на. Поро ди ца је 
на оку пу, сви раде и у сушти ни живе 
један добар живот.

Јабу ке се у воћ ња ку Ста ни ши ћа беру 

на мало „модер ни ји“ начин. Тако зва ни 
„возић“ иде кроз редо ве и вуче мале 
ваго не те у које се ста вља ју убра не 
јабу ке. Ти ваго не ти, запра во пла стич ни 
кон теј не ри се затим помо ћу виљу шка-
ра това ре у ками он и возе у хлад ња чу 
у Малу Реме ту. За пло до ве који су на 
врху ста ба ла кори сти се плат фор ма, 
коју тако ђе вуче трак тор. За то је заду-
жен нај мла ђи Ста ни шић, Петар или 
Пеца, како га зову, ина че сту дент завр-
шне годи не Факул те та тех нич ких нау-
ка у Новом Саду. Он трак то ром вуче 
плат фор му на којој су две рад ни це, 
које беру јабу ке са врхо ва.

– Моја сре ћа је што сара ђу јем са 
ком па ни јом „Атос“ из Мале Реме те. 
Не само што тамо скла ди штим јабу-
ке, него ми они пома жи у про да ји и 
тех но ло шком делу про из вод ње. Ја 
немам про блем ни са пла сма ном, ни 
са напла том, каже Душан Ста ни шић. 

Гор да на дода је да позна ју људе који 
су били жртве разних пре ва ра на та. 
Узму јабу ке, пла те један ками он, онда 
узму још два ками о на и никад не пла-
те. И не можеш им гото во ништа.

Ове годи не је цена инду стриј ске 
јабу ке мало већа него лане. Сада је 
око десет дина ра, а про шле годи не је 

била само три дина ра. Међу тим, није 
воћа ри ма циљ да узга ја ју инду стриј ску 
јабу ку, већ јабу ку прве кла се. Због тога 
поро ди ца Ста ни шић већ коли ко ове 
јесе ни сади нове јабу ке. Сту бо ви су 
поста вље ни, мре жа тако ђе. Чека се да 
се завр ши бер ба и да се кре не у сад њу.

– То мора мо да ура ди мо како бисмо 
на пове ћа ној повр ши ни под јабу ка ма 
има ли што више прве кла се и на тај 
начин покри ли том већом ценом сва 
ула га ња. Ту ће бити нових 14 хиља да 
сад ни ца. Сад ни мате ри јал је добар, 
доби ли смо и суб вен ци ју за мре жу и 
систем за навод ња ва ње. Што се тога 
тиче, држа ва је фер пре ма про из во ђа-
чи ма. Једи но да се мало цена на тржи-
шту попра ви, закљу чу је Душан Ста ни-
шић.

Воћ њак поро ди це Ста ни шић изгле да 
пер фект но. И лаи ку је јасно да су јабу-
ке у пуној кон ди ци ји, пло до ви здра ви и 
једри. А када се завр ши бра ње јабу ка, 
оби чај је да се испе че пра се, напра ви 
тор та и поча сте бера чи. Мали пре дах 
до новог посла, саку пља ња заштит не 
мре же, сађе ња новог воћ ња ка, затим 
оре зи ва ња и чека ња новог циклу са 
тако све у круг. У рит му при ро де.

С. Цуцанић

Бра ње јабу ка је тешко, уоста лом, као и сва ки 
посао у пољо при вре ди. Јабу ка мора пажљи во 
да се бере, нежно да се одла же у гај бе, без уда-
ра ца и при ти ска, јер сва ко место које је мало 
„кврц ну то“ већ за месец дана потам ни и поч не 
да тру не. У вре ме бра ња јабу ка поро ди ца Ста-
ни шић мора да анга жу је рад ни ке, обич но њих 
десе так

Јабука мора пажљиво да се бере
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СУБ НОР РУМА

Отва ра се Спо мен соба
Про шле годи не је борач-

ка орга ни за ци ја, у 
сарад њи са Удру же-

њем рат них вој них инва ли-
да, запо че ла про је кат опре-
ма ња Спо мен собе бор ци ма 
палим у ору жа ним суко би ма 
из послед њих рато ва деве де-
се тих годи на.

– Сма тра ли смо да смо 
дужни да пру жи мо Румља-
ни ма пра ву и увек доступ ну 
инфор ма ци ју о стра да лим 
сугра ђа ни ма, не само у овим 
послед њим рато ви ма, него и 
у Првом и Дру гом свет ском 
рату, те смо ове годи не апли-
ци ра ли за сред ства и доби ли 
их од Мини стар ства за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња за даљи 
наста вак радо ва – каже Пре-
драг Вук ми рић, секре тар ОО 
СУБ НОР Рума.

До сада је реа ли зо ван први 
део про јек та, који се састо ји 
од рено ви ра ња про сто ра у 
којем је сме ште на Соба сећа-
ња. Том при ли ком заме ње ни 
су дотра ја ли про зо ри и окре-
че не про сто ри је. Дру ги део 
про јек та састо ји се од изра де 
спи ско ва стра да лих у свим 
рато ви ма.

У Вели ком рату је стра да-
ло 42 Румља на, поги ну лих 
као при пад ни ци Срп ске вој-
ске, као добро вољ ци или 
као стра да ли након одма зде 
аустро у гар ске вој ске, при ли-
ком пре ла ска срп ске вој ске у 
Срем 1914. годи не. У Дру гом 
свет ском рату поги ну ло је 594 
Румља на, као вој ни ци НОВ 
или као жртве фаши стич ког 
теро ра, а рато ви деве де се-
тих су одне ли животе 166 
становника Руме. С. Џ.

Пре драг Вук ми рић у Соби сећа ња

ДОБРИН ЦИ

Некада од боста на
купо ва ли трак то ре
У Добрин ци ма је ове годи не под 

боста ном било тек три де се так 
хек та ра. Нека да је лубе ни це про-

из во ди ло, гото во сва ко дома ћин ство, 
али су мно ги оду ста ли од сетве, због 
вели ких ула га ња и још већег ризи ка. 
Добрин ча ни кажу, да је за јед но јутро 
лубе ни ца потреб но издво ји ти око 
1.000 евра и укљу чи ти целу поро ди цу 
у тај посао.

Међу они ма који пола ко оду ста ју од 
боста на је и пољо при вред ник Бран ко 
Стој ко вић. Ове годи не је имао само 
јед но јутро лубе ни ца.

– Годи не од 1985. до 1990. биле су 
удар не за бостан. Од рода са два ката-

стар ска јутра лубе ни ца и јед ног јутра 
диња, купо ва ли смо ауто, трак тор и 
дово ди ли моле ре у кућу. Пам тим деве-
де се ту годи ну када је у мојој малој ули-
ци у Добрин ци ма од боста на купље но 
18 трак то ра. То се више ника да неће 
поно ви ти – каже Бран ко.

Стој ко ви ћи су ово га лета били нај за-
до вољ ни ји про да јом куку ру за шећер-
ца. Куп ци су дола зи ли кући и чека ли у 
реду да пре у зму и по неко ли ко хиља да 
кли по ва. Дома ћин нам је доча рао бер-
бу куку ру за шећер ца.

– Било је лепо, уђеш у њиву и береш 
шеће рац који је добро родио - само 
се сагнеш и убе реш 20 дина ра, 20 

дина ра, 20, 20... и тако више хиља да. 
И нема нер во зе, сви весе ли у кући – 
осме ху ју ћи се задо вољ но, каже Бран-
ко Стој ко вић.

 С. Џ.

Бран ко Стој ко вић
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ТЕШКА САО БРА ЋАЈ НА НЕСРЕ ЋА У ИНЂИ ЈИ

Пијани возач 
усмртио човека

У тешкој сао бра ћај ној несре-
ћи, која се дого ди ла у Инђи ји, 
у неде љу 15. сеп тем бра око 8 

сати, у Ули ци Кра ља Петра, код НИС 
- ове бен зин ске пум пе, на лицу места 
поги нуо је Војин Ћирић (77) из Инђи-
је, док је тешке теле сне повре де задо-
би ла њего ва уну ка Даја на Ћирић (10), 
која је сме ште на у Дечи јој бол ни ци у 
Новом Саду и њено ста ње је ста бил но. 

По нало гу Тужи ла штва, воза чу ауди-
ја одре ђе но је задр жа ва ње до 48 сати, 
након којих је саслу шан у Вишем јав-
ном тужи ла штву у Срем ској Митро ви-
ци. До суда ра два ауто мо би ла мар ке 
„рено клио“ и „ауди“, дошло је када је 
возач „ауди ја“ Вла ди мир П.(32) непри-
ла го ђе ном брзи ном пре шао рас кр сни-

цу, док је на сема фо ру било црве но 
све тло у њего вој коло во зној тра ци, и 
директ но уда рио „рено“ у којем су били 
деда и уну ка. Од сили не уда ра пут нич-
ко вози ло је завр ши ло на трав ња ку, а 
ватро га сне слу жбе мора ле су да секу 
„клио“, како би изву кли настра да ле.

– Нико није слу тио да ће се ова ко 
нешто деси ти. Моли мо бога за дете да 
буде добро – рекла је ћер ка покој ног 
Воји на, која каже да је њен отац  кре-
нуо са уну ком код при ја те ља, не слу те-
ћи да ће их таква тра ге ди ја заде си ти.

– Чули смо од поли ци је, да је воза-
чу „ауди ја“ изме ре но пре ко два про ми-
ла алко хо ла у орга ни зму. Ово је велик 
шок за нас –  потре се но је рекла девој-
чи ци на тет ка. С. Костић

Ватро га сци секу ауто

У НЕСРЕ ЋИ НА АУТО – ПУТУ КОД КУЗМИ НА, ПОГИ НУ ЛА ДЕВОЈКА ИЗ ШИДА

Настра да ла на лицу места
Тама ра Б. (17) из Шида, поги ну ла 

је у четвр так, 12. сеп тем бра уве-
че око 22 сата, на ауто-путу Бео-

град - Шид код Кузми на, када је пала са 
мото ра којим је упра вљао 30-годи шњи 
мла дић из Хрват ске. Како је испри-
чао за наш лист извор из поли ци је, до 
несре ће је дошло када је мото ци кли ста 
точ ком зака чио посто ље зна ка, којим 
су обе ле же ни радо ви на путу. Девој-
ка је пала са мото ра и на лицу места 
настра да ла. За Тама ру кажу да је била 
љуби тељ дво точ ка ша, а при ја те љи, 
ком ши је, позна ни ци, има ју само речи 
хва ле и сао се ћа ју са болом њених 
нај ми ли јих. Увек ведрог и насме ја ног 
лица, као и на сли ци коју је ока чи ла на 
Феј сбук три сата пре тра ге ди је, опи су ју 
је њени при ја те љи, ком ши је из Ули це 
Ђуре Јак ши ћа, где је живе ла са роди-
те љи ма и ста ри јим бра том.

– Див на девој ка, као и цела њена 

поро ди ца. Када смо чули стра шну 
вест нисмо могли да пове ру је мо, још 
не могу да се сми рим коли ко сам се 
потре сла – ова ко је дан након тра ге-
ди је, испри ча ла за М Нови не јед на од 
ком ши ни ца. 

– Њен отац Зоран недав но је добио 
можда ни удар и нала зи се у Спе ци-
јал ној бол ни ци у Ста ром Слан ка ме ну. 

Тама ри на мај ка Анђел ка, баш у четвр-
так ми је при ча ла, како се Зоран мало 
опо ра вио и пору чио да у петак оба ве-
зно дођу код њега у посе ту, не слу те ћи 
каква ће се тра ге ди ја дого ди ти.  Ово 
је вели ка туга за поро ди цу – гово ри  
Шиђан ка која не жели да јој поме не мо 
име.

Тама ра је сахра ње на у субо ту, 14. 
сеп тем бра на като лич ком гро бљу у 
Шиду. С. Костић

На Тама ри ном про фи лу дру штве-
не мре же Феј сбук, при ја те љи су се 
опра шта ли од ње. Један од комен та-
ра испод сли ке, који је поста вљен у 
петак – „...синоћ си дошла и тако ме 
лепо поздра ви ла! Почи вај у миру 
лут ко!“

Опро шта ји

Уни штен дуван
При пад ни ци Мини стар ства уну-

тра шњих посло ва у Инђи ји, у 
сарад њи са фито са ни тар ном 
инспек ци јом, на под руч ју Инђи је 
откри ли су и уни шти ли пар це ле са 
неле гал ним заса ди ма дува на 
укуп не повр ши не 7,41 хек тар. 
Про сеч ни при нос осу ше ног дува-
на изно сио би око 14,7 тона а 
њего ва вред ност око 14.700.000 
дина ра. Због посто ја ња осно ва 
сум ње да су извр ши ли кри вич но 
дело недо зво ље на про из вод ња, 
про тив дво ји це мушка ра ца са 
под руч ја Инђи је биће под не те 
кри вич не при ја ве над ле жном 
тужи ла штву.  

Туча у Иригу
При пад ни ци Мини стар ства уну-

тра шњих посло ва у Ири гу ухап си-
ли су С. К. (27), због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио кри-
вич но дело тешка теле сна повре-
да. Сум ња се да је испред уго сти-
тељ ског објек та у Ири гу физич ки 
напао четр де се то смо го ди шњег 
мушкар ца и нанео му тешке теле-
сне повре де. Повре ђе ни је збри-
нут у срем ско ми тро вач кој бол ни-
ци.

По нало гу над ле жног тужи о ца, 
С. К. је одре ђе но задр жа ва ње до 
48 часо ва, након чега ће бити при-
ве ден на саслу ша ње у Основ но 
јав но тужи ла штво у Руми.

СА ОП ШТЕ ЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ПРИ ПРЕ МА ЗА НАРЕД НУ ГРЕЈ НУ СЕЗО НУ: КОЈИ ТИП ГРЕЈАЊА ЈЕ НАЈИСПЛАТИВИЈИ?

Нема јефтиног грејања

Све до ци смо да у послед њих неко ли ко годи на лепо вре ме може да се про ду жи чак 
и током окто бра, али исто тако и да се одјед ном може деси ти нагло захла ђе ње, сто га 
за греј ну сезо ну увек тре ба бити спре ман. И увек се поста вља пита ње које је гре ја ње 
јеф ти ни је: на дрва, угаљ, стру ју, гас или пре ко „Топли фи ка ци је“?

Иако лето још увек тра је, пола ко 
почи ње при пре ма за наред ну греј-
ну сезо ну. За оне који се гре ју на 

дрва или угаљ, при пре ма за пред сто је ће 
хлад не дане, поче ла је још у авгу сту или 
можда чак и рани је, док они који ма ЈКП 
„Топли фи ка ци ја“ испо ру чу је гре ја ње, за 
топле ради ја то ре у сезо ни пла ћа ју месеч-
не рате током целе годи не. Све до ци смо 
да у послед њих неко ли ко годи на лепо 
вре ме може да се про ду жи чак и током 
окто бра, али исто тако и да се одјед ном 
може деси ти нагло захла ђе ње, сто га за 
греј ну сезо ну увек тре ба бити спре ман. И 
увек се поста вља пита ње које је гре ја ње 
јеф ти ни је: на дрва, угаљ, стру ју, гас или 
пре ко „Топли фи ка ци је“?

Када је реч о они ма који се гре ју пре-
ко митро вач ке „Топли фи ка ци је“, може се 
рећи да је греј на сезо на тра ја ла чак до 
маја, иако је пред ви ђе но да она тра је до 
15. апри ла Након завр ше не греј не сезо-
не, дирек тор ЈКП „Топли фи ка ци ја“ наво-
ди да је то пред у зе ће одмах кре ну ло у 
при пре му за наред ну зиму. Тако је заме-
њен топло вод у Јупи те ро вој ули ци, који 
је био вели ки про блем, затим заме њен је 
и топло вод код Поре ске упра ве, али и у 
Орло вом насе љу.

– При пре ме за наред ну греј ну сезо-
ну су при кра ју, оста ло нам да реши мо 
још неке сит не про бле ме на топло во ду. 
Цео систем за наред ну греј ну сезо ну ће 
бити спре ман око 20. сеп тем бра, рекао је 
Слав ко Сла до је вић.

Већи на кори сни ка ЈКП „Топли фи ка ци-
ја“ нема кало ри ме тар, који се може угра-
ди ти на лич ни зах тев. То зна чи да већи на 
Митров ча на пла ћа исту цену за гре ја ње 
током целе годи не. Они који има ју угра ђе-
ни кало ри ме тар ван сезо не пла ћа ју само 

фик сну осно ву. Пре ма послед њем ценов-
ни ку ЈКП „Топли фи ка ци ја“, цена гре ја ња 
за један метар ква драт ни је 109, 78 дина-
ра. То зна чи да они који живе у јед ном 
про сеч ном дво соб ном ста ну, за гре ја-
ње месеч но тре ба да издво је око седам 
хиља да дина ра. 

Када је реч о гре ја њу на гас, дирек то-
ри ца „ЈП Срем гас“ Дани ца Недић наво ди 
да греј на сезо на у кла сич ном сми слу за 
то пред у зе ће не посто ји, јер је гас енер-
гент који се кори сти током целе годи не, 
али се нарав но, током зиме потро шња 
гаса уве ћа.

– Спрем ни смо за тај пери од јер нај ва-
жни ји су нам потро ша чи па нам је један 
од важни јих зада та ка да одр жи мо ста-
бил ну испо ру ку гаса у сва ком момен ту. Ту 
су и све оста ле редов не актив но сти које 
оба вља мо, од кон тро ла, пре гле да инста-
ла ци ја, очи та ва ња, изград ње при кљу ча-

ка и дру гих посло ва у систе му и то током 
целе годи не, па и у греј ној сезо ни. До овог 
момен та систем је функ ци о ни сао без 
про бле ма при ли ком испо ру ке при род ног 
гаса потро ша чи ма, рекла Дани ца Недић.

Она је дода ла да се од 1. јану а ра 2017. 
годи не није мења ла цена при род ног гаса, 
нити тре нут но посто је инди ка ци је о про-
ме ни. За ЈП „Срем-гас” утвр ђе на је цена 
која је за гра ђа не у овом момен ту 33,07 
дина ра, без ПДВ-а. 

– Митро вач ки потро ша чи су још увек 
међу кори сни ци ма који пла ћа ју нај ни-
жу цену при род ног гаса у Срби ји. Ина че, 
нај ве ћим делом „Срби ја гас“овај енер гент 
наба вља из уво за, цена се фор ми ра на 
бази цене наф те и нафт них дери ва та на 
свет ском тржи шту и цене дола ра па се 
и цена мора кори го ва ти у одно су на те 
фак то ре. Важно је поја сни ти, једи но уз 
сагла сност Аген ци је за енер ге ти ку Репу-

Славко Сладојевић Дани ца Недић
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Зла ти ца Ристи во је вић, Срем ска 
Митро ви ца – Гре јем се на гас откад 
је он уве ден у Митро ви цу. Изу зет но 
сам задо вољ на. Гре ја ла сам се и 
на чвр сто гори во, јесте било топло, 
али гре ја ње на гас пру жа одре ђе-
ни ком фор. Међу тим, мислим да је 
цена мало висо ка. Зими је рачун око 
25.000 дина ра. Имам само речи хва-
ле за „Срем гас“, испо ру ка је одлич-
на, одр жа ва ње је бес пре кор но, еки-
пе су увек на тере ну. „Срем гас“ је 
нама кори сни ци ма иза шао у сусрет 
и увео репро грам за отпла ту потро-
шње, што нам је мно го зна чи ло.

Ружи ца Туцаковић, Срем ска 
Митро ви ца – Живим у ста ну и гре-
јем се пре ко „Топли фи ка ци је“. Задо-
вољ на сам, увек је топло. Гре ја ла 
сам се и на чвр сто гори во, и то ми је 
увек било опте ре ће ње, увек мораш 
уна пред да раз ми шљаш да спре миш 
огрев за зиму, да рано уста неш и 
нало жиш. Сада, када се гре јем пре-
ко „Топли фи ка ци је“ о томе не раз ми-
шљам.

Саво Нико лић, Шид – Већ сам 
купио 10 мета ра дрва, још ће ми 
недо ста ја ти 2-3 метра, али то ћу 
нешто касни је купи ти. Ових 10 мета-
ра сам пла тио 40.000 дина ра и то 
пре ко фир ме. Скуп је пре воз, а дрва 
и нису.

Слав ко Векић, Шид – Огрев за 
сле де ћу зиму сам наба вио још у 
мају. Купио сам 10 мета ра дрва, а 
пла тио 58.000. Живим сам и биће ми 
доста.

Јеле на Хнат ко, Шид – Има мо 
вели ке воћ ња ке, па не купу је мо 
огрев. Вади мо ста ре воћ ке и има мо 
огре ва за десет годи на. Има мо два 
цен трал на гре ја ња и то под ми ру је 

све наше потре бе. Један воћ њак 
изва ди мо, дру ги поса ди мо. Не мора-
мо купо ва ти огрев.

Миле Ваја гић, Рума – Ми се у 
кући годи на ма гре је мо на гас, а од 
пре три годи не смо пећи заме ни ли 
котлом и ком плет но гре је мо целу 
кућу. То је знат но боље, јер је цела 
кућа топла, а и ште ди се енер ги ја. 
Мада, неки моји уку ћа ни кажу да без 
дрва и „кре ке“ нема доброг гре ја ња.

Бојан Кадар, Рума – Ми се гре је-
мо на гас, кори сти мо две пећи, мада 
би било испла ти ви је да има мо цен-
трал но гре ја ње са котлом, што и 
пла ни ра мо да ура ди мо.

Током зиме, то нам попри лич но 
опте ре ти кућ ни буџет, када је нај-
хлад ни је и раде обе пећи, месеч но 
нас кошта гре ја ње 150 до 200 евра. 
Ми мало ште ди мо, нису нам стал но 
укљу че не обе пећи, па и рачун буде 
нешто мањи. Сада чујем да је пелет 
нај и спла ти ви ји, али је и ту потреб но 
да имаш цен трал но гре ја ње. Упра во 
зато пла ни рам уво ђе ње цен трал ног 
гре ја ња, то ћемо сигур но ура ди ти, 
рачу нам да можда може мо пре по ло-
ви ти сада шње тро шко ве за гре ја ње.

Или ја Стој ко вић, Рума – Ми 
кори сти мо нај ви ше дрва за гре ја ње, 
угаљ избе га ва мо, јер су дрва чисти-
ја, нема пра ши не и непри јат них 
мири са.То је можда мало ску пље, 
али мислим да је ква ли тет ни је гре-
ја ње. Ја већ од јула кре ћем пола ко 
да купу јем дрва, коли ко ми финан си-
је дозво ља ва ју. Потро ши мо око пет 
куби ка дрва, гре је мо се на шпо рет 
„сме де ре вац“. За сада оста је мо и 
даље код кори шће ња дрва за гре ја-
ње, није нам то неки вели ки финан-
сиј ски про блем.

Како ћете се гре ја ти ове зиме?

Зла ти ца Ристи во је вић, Ружи ца Туцаковић, Саво Нико лић, Слав ко Векић 

Јеле на Хнат ко, Миле Ваја гић, Бојан Кадар, Или ја Стој ко вић

бли ке Срби је ми може мо да кори гу је мо 
цену при род ног гаса за наше потро ша че. 
Дакле, ЈП “Срем-гас” Срем ска Митро ви ца 
не може мења ти сво је вољ но цену гаса. 
Мето до ло ги ју изра чу на ва ња цене тако-
ђе је утвр ди ла држа ва, тач ни је Аген ци ја 
за енер ге ти ку.Цена гаса за гру пу купа ца 
мале потро шње (дома ћин ства и оста ли 
мали потро ша чи) је 33,15 дина ра, за дру-
ге кате го ри је потро ша ча на јав ном снаб-
де ва њу, цена је од 30.13 до 30.82 дина ра 
по куби ку. Иска за не цене су без ПДВ-а и 
одно се се на цену енер ген та, обја сни ла 
је Дани ца Недић.

Тако ђе, дирек тор ка ЈП „Срем гас“ је 
скре ну ла пажњу потро ша чи ма да у току 
греј не сезо не, али и ван ње тре ба да 
схва те важност редов ног одр жа ва ња и 
редов них пери о дич них кон трол них и пре-
вен тив них пре гле да гасних инста ла ци ја и 
апа ра та.

– Дистри бу тер гаса, про из во ђа чи и 
уво зни ци гасних апа ра та-тро ши ла, сер-
ви си, па и дим ни ча ри, путем при год них 
упут ста ва наме ње них кори сни ци ма, ути-
ца ће на пове ћа ње сте пе на тех нич ке кул-
ту ре и без бед но сти при кори шће њу гаса 
и гасних апа ра та. Ипак, за сва ку неу о би-
ча је ну ситу а ци ју коју потро ша чи при ме-
те, нај бо ље је да позо ву Дежур ну слу жбу 
ЈП „Срем-гас“, која је на рас по ла га њу 24 
часа днев но, рекла је Дани ца Недић. 

Број актив них потро ша ча гаса у овом 
момен ту је 5448, и то из кате го ри је 
физич ких лица и оста лих, што је зао-
ко сто ти ну потро ша ча више у одно су 
на 2018. годи ну, али до кра ја ове годи-
не има мо још чети ри ме се ца па овај број 
није кона чан. 

Мно ги Митров ча ни, наро чи то они који 
живе у кућа ма, гре ју се на чвр сто гори во. 
У раз го во ру са про дав ци ма чвр стог гори-
ва на митро вач ком кван та шу сазна је мо 
да је про да ја дрва ове годи не изу зет но 
лоша. Међу тим, и пону да је сла ба – само 
два ками о на дрва сто је на митро вач ком 
кван та шу. Про дав ци не оче ку ју да се ста-
ње побољ ша упра во због бес па ри це, али 
и због тога што се људи све више окре-
ћу гре ја њу на стру ју или гас. Цена куб ног 
метра буко вог дрве та је од 5000 до 5500 
дина ра. Ако се узме у обзир ова цена, 
гра ђа ни који се гре ју на дрва, за про сеч-
ну дво соб ну кућу је потреб но купи ти око 
10 мета ра дрва, што годи шње иза ђе око 
55.000 дина ра. 

Вео ма је попу лар но и гре ја ње на елек-
трич ну енер ги ју, и углав ном се кори сте 
тер мо а ко му ла ци о не пећи. Гра ђа ни који 
има ју дво та риф ни бро јач, могу мно го 
уште де ти у току зим ског пери о да, јер се 
пећ пуни када је нижа тари фа. С дру ге 
стра не, за оне који има ју јед но та риф ни 
бро јач, гре ја ње на стру ју би могло мно го 
да их кошта. 

Када се упо ре де сви типо ви гре ја ња, 
заи ста је тешко одре ди ти која вари јан-
та је нај јеф ти ни ја. Сва ка ко је да ће то у 
вели кој мери зави си ти и од самог кори-
сни ка. Јед но је сигур но – гре ја ње на гас 
и пре ко „Топли фи ка ци је“ пру жа одре ђен 
ком фор. С дру ге стра не, једи но је сигур но 
да ће сви они који се гре ју пре ко Топли-
фи ка ци је пре ко целе годи не пла ћа ти исти 
износ. Када гово ри мо о свим оста лим 
типо ви ма гре ја ња, потро шња може вари-
ра ти, што зави си од изо ла ци је ста мбе ног 
про сто ра, дужи не зиме и слич ног. 
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БРА НИ СЛАВ НУШИЋ: РОБИ ЈА ЊЕ И ЖИВОТ НАЈ ВЕ ЋЕГ СРП СКОГ КОМЕ ДИ ЈАН ТА (2)

Ићи ће, ићи сву да, али ће 
ипак на кра ју кући доћи

Пише: др Снежана Булат

Нушић је ван брач них 
шет њи имао мно го, 

разних аван ту ра, и то 
не само у мла до сти, 

већ и у зре лим
годи на ма, и оне су 

често доби ја ле
раз ме ре јав них

скан да ла, које су 
често угро жа ва ле 

његов брак. Уда та, 
оча ра ва ју ћа глу ми ца, 

зане ла је пишче во 
срце. У том одно су се, 

навод но, поја ви ло 
дете, а пре ва ре ни 
муж је уце њи вао 
Нуши ћа и то под
прет њом оруж ја.

Ко зна шта би све
на кон цу ове
тур бу лент не

ситу а ци је усле ди ло, 
да се није

уме ша ла Дарин ка

Пре него што су се вен ча ли, 
Нушић је казао Дарин ки сле де-
ће: „Дарин ка, сва ки човек има 

порок. Мора да га има. Има ћу га и ја. 
Ја ћу ти напи са ти три поро ка. Дајем 
ти вре ме на два де сет че ти ри сата да 
раз ми слиш. Иза бе ри један“. Иако је 
то схва ти ла као шалу, мла да девој ка 
поче озбиљ но раз ми шља ти: „Да иза-
бе рем први порок, коц ку – оде кућа и 
кући ште! Да иза бе рем пиће – оде и 
кућа и здра вље! Боље оно тре ће, 
жене. Ићи ће, ићи сву да, али ће ипак 
на кра ју кући доћи“. Потом јој је буду-
ћи супруг доне о до нео хар ти ју на којој 
су била напи са на три пита ња и 
Дарин ка је пот пи са ла оно тре ће. 
Нажа лост, после јој је читав живот 
душу вадио тим „уго во ром“, јер, 
позна то је, Нушић је често пра вио 
поне ки „излет“. Нушић је ван брач них 
шет њи имао мно го, разних аван ту ра, 
и то не само у мла до сти, већ и у зре-
лим годи на ма, и оне су често доби ја-
ле раз ме ре јав них скан да ла, које су 
често угро жа ва ле његов брак. Уда та, 
оча ра ва ју ћа глу ми ца, зане ла је 
пишче во срце. У том одно су се, 
навод но, поја ви ло дете, а пре ва ре ни 
муж је уце њи вао Нуши ћа и то под 
прет њом оруж ја. Ко зна шта би све на 
кон цу ове тур бу лент не ситу а ци је 
усле ди ло, да се није уме ша ла Дарин-
ка. „Оти шла је брач ном пару и на 
неки начин им обја сни ла да тре ба да 
се ока ну свих лудо сти, да пусте да се 

дете роди и узме име зако ни тог оца, а 
она ће га крсти ти, и још уде си ти да о 
томе сазна што више Бео гра ђа на“ 
(Лешић).

Као што је већ напо ме ну то, након 
изла ска из затво ра, Нуши ће ва мате-
ри јал на ситу а ци ја је била и те како 
непо вољ на, те је на пред лог пред-
сед ни ка вла де, Саве Гру и чи ћа, оти-
шао код кра ља не би ли му се захва-
лио на поми ло ва њу, те замо лио за 
запо сле ње. Нушић је забе ле жио кра-
ље ве ре чи, који је љути то одбио мол-
бу: „И ви тре ба да зна те, да нисте 
тако стро го осу ђе ни зато што би 
такву казну вели чи на увре де зах те ва-
ла, већ зато што вас је тре ба ло, 
одмах на почет ку ваше га рада, уда-
ри ти по челу. Зар ви тек јуче изи шли 
из шко ле, тек први корак у живот учи-
ни ли, па не поте го сте ни на пан ду ра, 
ни на мини стра, већ пра во на Кра ља. 
Зар ништа мање? Па по коме ћете ви 
доц ни је у живо ту уда ра ти, кад сте с 
Кра љем поче ли“. Збу њен и посве 
раз о ча ран, Нушић је сав сме тен, слу-
чај но нага зио кра ље вог пса Вига и 
потом пао.„Дога ско чи као опа рен, 
тако да се Нушић нашао испод пса. 
Виде ћи га у незгод ном поло жа ју, 
краљ се слат ко насме јао и помо гао 
Нуши ћу да се диг не. Цео тај слу чај 
оду зе му за тре ну так кра љев ско 
досто јан ство и стро го држа ње пре ма 
Нуши ћу. Краљ поче обја шња ва ти 
Нуши ћу да је пас врло питом и да му 

Бра ни слав и Дарин ка Нушић
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неће ништа. Када су ства ри већ 
пошле дру гим путем, краљ се нешто 
сажа ли и убла жи тон и пре него што 
је Нушић про ду жио сво је изла же ње 
назат ке рече му: ’Реци те госпо ди ну 
Чеди Мија то ви ћу да вам може дати 
слу жбу, али не у Срби ји, већ у ино-
стран ству да про ве де те тамо неко ли-
ко годи на и да се оду чи те мало од 
поли ти ке“. Нушић се већ у децем бру 
обра ћа мини стру спољ них посло ва, 
који га је поста вио за дијур ни сту у 
сво ме мини стар ству. Сте кав ши погод-
ни ји мате ри јал ни поло жај, Нушић 
наста вља да пише (Јова но вић), а 
оста ло је исто ри ја...

Под вла дом послед њег Обре но ви-
ћа, Алек сан дра, Нуши ћев ста тус је у 
зна чај ној мери про ме њен и њего ви 
посло ви, и заду же ња, кре ну ли су 

узла зном пута њом. Да је Нушић и те 
како био у кому ни ка ци ји са кра љем 
Алек сан дром, те да га је краљ сма-
трао за чове ка од пове ре ња, све до че 
мно го број не анег до те из пишче вог 
живо та. Јед на од њих се одно си на 
вео ма инте ре сан тан раз го вор:
„Aло!
Ало!
Је ли на теле фо ну госпо дин Нушић, 
управ ник позо ри шта?
Jесте, а ко је тамо?
Овде краљ!
Хотел „Срп ски краљ“?
Та не, забо га, него ја, краљ.
А, то сте ви, госпо дин Краљ?
(рећи ће Нушић, мисле ћи на јед ног 
хрват ског глум ца, Кра ља, који му се 
рани је јављао за анга жман).
Али не, забо га, ми се не раз у ме мо, 

овде је краљ, Алек сан дар Обре но-
вић.
Како?
(Нушић пре тр ну, и ста де закоп ча ва ти 
капут)“.

Нуши ћа је јед ном при ли ком позвао 
краљ Алек сан дар Обре но вић и пону-
дио му je место начел ни ка топлич ког 
окру га. Нушић је одго во рио: „Ваше 
вели чан ство, ја мислим да нисам спо-
со бан за тај поло жај“. Краљ га поче 
уве ра ва ти: „Вара те се... Ја мислим да 
сте поде сни ји него ма ко дру ги, и то 
баш за то место. Били сте чети ри 
годи не кон зул у При шти ни... добро 
позна је те погра нич не одно се, а то је 
тамо нај глав ни је... Осим тога, тамо је 
врло добро лови ште, и каза ли су ми 
да би тамо тре ба ло да идем у лов, а 

У заро бље ни штву, 
Нуши ће ва дрх та ва 
рука је запи са ла: 
„Буди те миран
гра ђа нин, ски дај те 
капу сва ком ко је ма
и мало виши од вас, 
па макар вас и
рого ви ма пре сти зао у 
виси ни; нау чи те се да 
се дубље покло ни те; 
нау чи те се и да
пома ло коле на
сави је те, па кад вас 
грба ча забо ли немој те 
се тужи ти, већ каж ’те 
сва ком да је то од 
назе ба [...] Кад вас ко 
уда ри песни цом, ви се 
насме ши теи чеши те се 
тек кад оде те кући. 
Нау чи те се да баш 
онда ћути те кад вас 
савест гони да
гово ри те, па ћете се 
убр зо уве ри ти даје 
ћута ње – злато[...] 
Буди те увек спрем ни 
да вла да о цу каже те да 
је пле ме нит, жени да је 
лепа, пан ду ру да је 
мудар, спи са те љу да 
је гени ја лан“!Нушић са Жан ком Сто кић
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ја волим да имам чове ка на кога се 
могу поу зда ти... Ина че, у томе су 
окру гу људи вео ма пито ми, а ви сте 
инте ли ген тан човек и уме ће те врши ти 
сво ју дужност боље него ико дру ги“. 
Нушић му је одго во рио: „Можда има те 
пра во, вели чан ство, али дозво ли те да 
вам искре но кажем, може слу чај но за 
вре ме мог начел ни ко ва ња пасти 
каква позо ри шна тру па... И, реци мо, 
напад ну Арна у ти.... Поју ре сви да тра-
же начел ни ка, а ја се заву као и седим 
на каквој позо ри шној про би...“. Краљ 
мах ну руком, слат ко се насме ја и оду-
ста де од сво га пла на, али задр жа 
Нуши ћа на вече ри.

Важно је скре ну ти пажњу да је 
пре ма Леши ће вом виђе њу дело 
Љиљан и Омо ри ка, било „покло-

ње ње Алек сан дру Обре но ви ћу, у знак 
ода но сти и при вр же но сти ’њего вом 
вели чан ству’ и ’њего вом режи му’”. 
Љиљан и Омо ри ка је сцен ска бај ка са 
еле мен ти ма музи ке, рађе на по моти-
ви ма народ них при по ве да ка и бај ки. 
Њен сиже је ком би но ван од при ча о 
царе ви ма и вила ма, а доми нант ни 
мотив је мотив бес крај не љуба ви 
изме ђу царе ви ћа Љиља на, сина цара 
Дукља на и пре ле пе, сиро ма шне Омо-
ри ке, кћер ке гата ра Деве си ља. Зава ду 
изме ђу цара Тро ја на и цара Дукља на, 
тре ба ло је да окон ча вен ча ње Тро ја-
но ве кћер ке и Дукља но вог сина. Међу-
тим, царе вић Љиљан не жели царе ву 
кћер, јер њего во срце при па да Омо ри-

ци (Влат ко вић). Како вели Лешић, на 
кон цу дра ме „нарав но, побје ђу је 
љубав Љиља на – царе ви ћа и Омо ри-
ке – дје вој ке из наро да, ста ри цар је 
умро, а на пре сто ље је дошао мла ди 
цар. Напо ме ни мо да је Љиљан – 
Алек сан дар Обре но вић, а њего ва пре-
ли је па Омо ри ка – Дра га Машин, дије-
те из наро да, а ста ри краљ – Милан 
Обре но вић (који је абди ци рао) и да је 
бај ка але го риј ска апо те о за њихо вој 
љуба ви“. Пово дом Љиља на и Омо ри
ке Јере ми ја Д. Митро вић, изме ђу 
оста лог, пише: “...Ста ша Бинич ки, 

музи чар, радо виђен у дво ру Алек сан-
дра Обре но ви ћа, ком по ну је музи ку за 
Нуши ће во дело; Нуши ћев лич ни при-
ја тељ Павле Марин ко вић 1990. годи-
не ула зи у вла ду и поста вља Нуши ћа 
за дра ма тур га Народ ног позо ри шта и 
врши о ца дужно сти управ ни ка. То је у 
ства ри свад бе но мини стар ство, које 
одо бра ва женид бу јед ног кра ља 
женом из наро да, без обзи ра што се 
кра љу нуде прин це зе са стра них дво-
ро ва“. Ипак, без обзи ра на поре ђе ња 
Алек сан дра и Дра ге са Љиља ном и 
Омо ри ком, потреб но је наве сти и став 
Дра го љу ба Влат ко ви ћа, који није 
сагла сан са наве де ном тезом, те каже 
сле де ће: „Без сум ње, могу се ста вља-
ти при мед бе на пишче во држа ње под 
послед њим Обре но ви ћем, али то не 
може да баци и нај ма њу сен ку на 
његов књи жев ни рад (после Мај ског 
пре вра та неки бео град ски листо ви су 
твр ди ли да је Нушић и сво ју дра му 
Пучи на посве тио ’све тлој кра љи ци’). 
Бај ка Љиљан и Омо ри ка нема и није 
има ла ника кве поли тич ке или дина-
стич ке алу зи је и апо те о зе. Пре би се 
могла схва ти ти као пишче во бек ство 
из тада шњег ’глу хог доба’ и по злу 
чуве не ’вла да нов шти не’ у иди лич ну и 
иде ал ну про шлост“.

Да ли је за Нуши ћа то било ’глу хо 
доба’? To не зна мо, али је јед но сигур-
но. У заро бље ни штву, Нуши ће ва дрх-
та ва рука је запи са ла: „Буди те миран 
гра ђа нин, ски дај те капу сва ком ко је 
ма и мало виши од вас, па макар вас 
и рого ви ма пре сти зао у виси ни; нау чи-
те се да се дубље покло ни те; нау чи те 
се и да пома ло коле на сави је те, па 
кад вас грба ча забо ли немој те се 
тужи ти, већ каж ’те сва ком да је то од 
назе ба [...] Кад вас ко уда ри песни цом, 
ви се насме ши теи чеши те се тек кад 
оде те кући. Нау чи те се да баш онда 
ћути те кад вас савест гони да гово ри-
те, па ћете се убр зо уве ри ти даје ћута-
ње – злато[...] Буди те увек спрем ни да 
вла да о цу каже те да је пле ме нит, жени 
да је лепа, пан ду ру да је мудар, спи са-
те љу да је гени ја лан“! Крај
(Фото: vir tu el ni mu zej fo to gra fi je.com )

Важно је скре ну ти пажњу да је пре ма Леши ће-
вом виђе њу дело Љиљан и Омо ри ка, било 
„покло ње ње Алек сан дру Обре но ви ћу, у знак 
ода но сти и при вр же но сти ’њего вом вели чан-
ству’ и ’њего вом режи му’”. Љиљан и Омо ри ка је 
сцен ска бај ка са еле мен ти ма музи ке, рађе на по 
моти ви ма народ них при по ве да ка и бај ки. Њен 
сиже је ком би но ван од при ча о царе ви ма и 
вила ма, а доми нант ни мотив је мотив бес крај не 
љуба ви изме ђу царе ви ћа Љиља на, сина цара 
Дукља на и пре ле пе, сиро ма шне Омо ри ке, кћер-
ке гата ра Деве си ља

Дарин ка и Гита Нушић
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ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: КУЋА ТРУ МИ ЋА

Јед на кућа, мно го при ча

Jедан од рет ких аутен тич но сачу-
ва них репре зен та тив них обје ка та 
у Шиду, из прве поло ви не XX века 

је бив ша кућа поро ди це Тру мић (данас 
у вла сни штву Општи не Шид) у Ули ци 
Кара ђор ђе ва бр. 85. Кућа, поред сво-
јих изу зет них естет ских осо би на има 
посе бан зна чај за град, због кон тек ста 
и наме не град ње, као и вла сни штва 
зна ме ни тих гра ђа на Шида, и због тога 
изи ску је аде кват ну зашти ту и реви та-
ли за ци ју.

Прво бит на два пра зна гра ђе вин-
ска пла ца, у вла сни штву Миро сла ва и 
Саве Ђур чи ћа, купио је 1921. годи не 
шид ски инду стри ја лац Павле Паја Вој-
но вић и укњи жио на име сво је супру-
ге Дани це Вој но вић, рођ. Ђор ђе вић. 
Вој но вић је на купље ним пар це ла ма 
изгра дио обје кат наме њен за управ-
ну згра ду Месне инду стри је у Шиду. 
Буду ћи да обје кат, у погле ду фаса-
де и поје ди них архи тек тон ских реше-
ња, има доста слич но сти са тада већ 
посто је ћим објек том месне инду стри је 
сагра ђе ним 1920. годи не у Ули ци Јан ка 
Весе ли но ви ћа 15, може се прет по ста-
ви ти да су дело истог архи тек те. Вој-
но вић је 1921. годи не ову некрет ни ну, 
плац и кућу, про дао тргов цу из Или на-
ца Вла ди ми ру Тру ми ћу, након чега је 
1923. годи не Тру мић укњи жио обје кат 
као стам бе ну кућу. Након смр ти Вла-
ди ми ра Тру ми ћа, кућу су насле ди ли 
његов син др Нико ла Тру мић и ћер-
ка Миле ва Жив ко вић из Новог Сада. 
После тра гич не смр ти др Нико ле Тру-

ми ћа, кућу насле ђу ју њего ва супру га 
Ксе ни ја и ћер ка Алек сан дра. У току 
наци о на ли за ци је обје ка та у Шиду, вла-
сни це су под при си лом, окто бра 1953. 
годи не кућу про да ле Дому здра вља.

Вла ди мир Тру мић је био позна-
ти трго вац и акци о нар Срп ске бан ке 
у Загре бу. Поро ди ца Тру мић је ста ра 
и вео ма позна та или нач ка поро ди-
ца, чији су мно го број ни потом ци били 
капе та ни, који су слу жи ли у аустриј ској 
вој сци током XVI II и XIX века.

– Већ кра јем XVI II века, заслу ге ове 
поро ди це су дости гле зави дан ниво, 
када је беч ки Двор упу тио писме ну 
похва лу капе та ну Тео фи лу Тру ми ћу. 
Издва ја ју ћи се од самог почет ка од 
дру гих сељач ких поро ди ца, Тру ми ћи 
су гра ди ли свој углед, шко лу ју ћи се 
у аустриј ским шко ла ма и ства ра ју ћи 
огро ман капи тал. Поро ди ца је јед но 
вре ме држа ла хотел у Шиду. Вла ди мир 
Тру мић је са супру гом Алек сан дром 
имао ћер ку Миле ву - Неви цу (1897–
1982), уда ту Жив ко вић и сина Нико лу 
(1901–1941) – при ча Радо ван Сре мац, 
архе о лог и наста вља о Нико ли Тру ми-
ћу.

– Др Нико ла Тру мић је по завр ше-
ној гим на зи ји у Новом Саду, оти шао на 
уни вер зи тет у Жене ву, где је поха ђао 
соци јал но - еко ном ске нау ке. Након 
тога је сту ди рао пра во на Загре бач ком 
уни вер зи те ту и ту док то ри рао 1925. 
годи не. Про вео је годи ну дана у држав-
ној слу жби и на при ват ној адво кат ској 
прак си у Сла вон ском Бро ду, где се 

оже нио Ксе ни јом Сушић. Годи не 1930. 
је отвoрио адво кат ску кан це ла ри ју у 
Шиду. Др Нико ла Тру мић је био један 
од осни ва ча и пред сед ник Аеро клу ба 
и пред сед ник Ватро га сне чете у Шиду. 
Тако ђе, годи на ма се поја вљи вао као 
истак ну ти члан упра ве Сокол ског дру-
штва. Годи не 1934. при сту пио је Југо-
сло вен ској народ ној стран ци, на чијој 
листи је насту пио на избо ри ма 1935. 
годи не. Постао је редов ни члан Адво-
кат ске комо ре у Загре бу 1941. годи не. 
Те исте годи не, 6. авгу ста, уста ше из 
Шида су га ухап си ле, мучи ле и уби ле, а 
њего во тело су баци ли у Дунав. Ово је 
само део бога те исто ри је ове или нач ке 
поро ди це – испри чао нам је  Радо ван 
Сре мац, који је до сада обја вио више 
од сто тек сто ва о про шло сти Шида. 

Кућа поро ди це Тру мић је при зе ман 
обје кат, осно ве у обли ку раз у ђе ног 
ћири лич ног сло ва Г, покри вен засе-
че ним дво вод ним кро вом. Прво би тан 
кров је са улич не стра не био раш-
чла њен са поста вље ним отво ри ма за 
све тлост. Лево и десно од објек та су 
зида не огра де са капи ја ма, које воде 
у дво ри ште. Обра ди глав не фаса де је 
посве ће на нај ве ћа пажња, а деко ра-
тив но су обра ђе не и боч не и дво ри шне 
фаса де. Глав на фаса да је обра ђе на 
под сна жним ути ца јем нео кла си ци зма. 

Након наци о на ли за ци је, обје кат је у 
циљу при ла го ђа ва ња потре ба ма Дома 
здра вља, про ду жен у дво ри шном делу 
на којем је додат још један улаз.

 Д. Попов

Кућа Тру ми ћа
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Тија на Мар ко вић, мла да Румљан-
ка је глу ми ца која при па да не 
тако малој гру пи глу ма ца који су 

сно ве о глу мач ком пози ву сања ли у 
Руми, а међу који ма су, за сада, нај по-
зна ти ји Алек сан дар Бер чек и Јасна 
Ђури чић.

Тија на се ста бил ним кора ком и вели-
ким енту зи ја змом кре ће ка свом месту 
на глу мач ком небу и све тли ма рефлек-
то ра, који су неиз бе жни у овом послу.

Успе ла је да кре и ра мно ге уло ге у 
позо ри шту, стал на је чла ни ца ансам-
бла СНП у Новом Саду, али сви зна мо 
да се попу лар ност сти че на ТВ, а ту 
ћемо Тија ну уско ро гле да ти на РТС у 
сери ји „Гру па“, о којој се већ доста 
гово ри. Вред но је учи ла руски, на кра ју 
интер вјуа каже да чека да је тамо 
позо ву, а ми јој жели мо да што пре 
купи ави он ску кар ту у том прав цу.

M НОВИ НЕ: Од малих ногу при вла-
чи ла те је позор ни ца и уче ство ва ла си 
у број ним пред ста ва ма и мод ним 
реви ја ма у Руми, још као тинеј џер ка. 
Када си схва ти ла да је твој живот ни 
позив глу ма и шта те нај ви ше при вла-
чи у овом послу?

ТИЈА НА МАР КО ВИЋ: Захвал на 
сам нај ви ше сво јим роди те љи ма, који 
су ме од мале на подр жа ва ли и пру жа-
ли огром ну сло бо ду да радим оно што 
волим. То је пред у слов за успех. Све је 
поче ло крат ким деч јим насту пи ма на 
мојим рођен да ни ма, у врти ћу, па у 
шко ли где ми је учи те љи ца Вера Боги-
ће вић била вели ка подр шка. Затим, ту 
је и Град ско позо ри ште у Руми, где 
сам за уло гу Френ ци у пред ста ви „Бри-
љан тин“ доби ла награ ду за нај бо љу 
жен ску уло гу фести ва ла „Мај ске игре“.

То је био кључ ни моме нат у ком сам 
схва ти ла да је глу ма мој живот ни 
позив. 

Да ли је било тешко при пре ми ти 
се за при јем ни испит? Завр ши ла си 
глу му у Новом Саду, код сва ка ко 
јед не од нај по зна ти јих Румљан ки, 
када је глу ма у пита њу, Јасне Ђури-
чић. 

– Вели ка је част и задо вољ ство 
завр ши ти основ не ака дем ске, а затим 
и мастер сту ди је у кла си јед не од нај-
на гра ђи ва ни јих глу ми ца наше земље, 

а и шире. Јасна је извр стан педа гог, 
врло зах тев на, она мно го тра жи, али 
исто тако и даје. Поред моје кла се, 
доказ томе је успех и низ дру гих гене-
ра ци ја и бес крај но јој хва ла на томе. 
Диван је осе ћај и вели ка одго вор ност 
дели ти сце ну или бити у кадру са 
Јасном Ђури чић. Она је мој при ја тељ, 
коле га, и завек мој про фе сор од кога и 
даље учим. На првом месту бити свој, 
аутен ти чан, вре дан, сло бод но сле ди ти 
сво је импул се, жеље и изнад све га, 
има ти вољу и веру у оно шта ради те, 
је пут да поло жи те при јем ни испит. 

Награ де
при ја ју,

али и
оба ве зу ју

ТИЈА НА МАР КО ВИЋ, ГЛУ МИ ЦА

Тија на Мар ко вић, фото: Н. Бабић

На црве ном ћили му - фото: архив Сара јев ског фести ва ла
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Када и где си има ла свој први глу-
мач ки анга жман и коли ко је тешко 
доћи до уло га у кон ку рен ци ји вели-
ког бро ја мла дих глу ми ца? 

–  Мој први глу мач ки анга жман био је 
у Сом бор ском позо ри шту, у пред ста ви 
„Женид ба“, док је први теле ви зиј ски 
био у сери ји „Вој на ака де ми ја“, у режи-
ји Деја на Зече ви ћа. Увек се сетим сво-
је про фе сор ке, кад нам је још на 
почет ку прве годи не сту ди ја рекла – 
Ви сте већ сад, на Ака де ми ји, поче ли 
да пише те књи гу о себи!– Није лако 
доћи до посла, уло га, стал ног анга-
жма на, али све је могу ће, ако се човек 
непре ста но тру ди и инве сти ра у себе и 
сво је зна ње. Мла ди људи не сме ју да 
оду ста ју, него да „гри зу“ и да се избо ре 
за сво је место раде ћи оно што испу-
ња ва њихо во кре а тив но биће. Kако 
год, ква ли тет увек нађе свој пут!

Ипак шира попу лар ност се сти че 
на ТВ-у, евен ту ал но фил му, где 
публи ка може да те види када је ТВ 
у пита њу?

–  Ско ро сам се вра ти ла са Сара јев-
ског филм ског фести ва ла, где су пре-
ми јер но при ка за не прве две епи зо де 
сери је „Гру па“ у којој играм инспек тор-
ку Јак шић. Публи ка је била оду ше-
вље на, тако да једва чекам при ка зи ва-
ње и код нас. Сери ја пра ти три гру пе, 
њихо ву бор бу и супрот ста вља ње кла-
но ва, мафи је, поли ци је и нарав но, ту 
је и гру па кли на ца који су кола те рал на 
ште та. На мла ди ма је акце нат, али је 
ујед но при ча и о сви ма нама. Гле да о-
ци ће има ти при ли ку да виде нешто 
пот пу но дру га чи је, биће то пра во осве-
же ње за све. Раду јем се и жељ но 
ишче ку јем окто бар. Нарав но ту су још 
неке сери је које се еми ту ју од јесе ни 
„Нек иде живот“, „Слат ке муке“ и још 
неки про јек ти о који ма ћемо посеб но 
гово ри ти, не бих сад откри ва ла. 

Имаш стал ни анга жман у Срп ском 
народ ном позо ри шту у Новом Саду. 
Коли ко то зна чи мла дом глум цу, та 
нека сигур ност? 

– На моју вели ку радост сада сам 
стал ни члан Срп ског народ ног позо ри-
шта. Сва ка ко да то на неки начин даје 
мла дом чове ку сигур ност, али са тим 
се ништа не завр ша ва. То је нови 
поче так још јед ног мара то на. Тек сле-
ди озби љан рад, даља уса вр ша ва ња 
и раз вој кроз низ нових уло га и про је-
ка та...Оно  што бих напо ме ну ла је то 
да се, бар што се тиче нашег позо ри-
шта, мла ди ма отва ра про стор. Надам 
се да ће се и оста ла позо ри шта поза-
ба ви ти пита њем отва ра ња нових рад-
них места.

За доса да шњи рад при сти гле су и 
прве награ де. Која је теби нај бит ни-
ја и коли ко оне пома жу у даљем 
анга жо ва њу?

– Доби ја ти награ де је сва ка ко врло 
зна чај но. Неко је пре по знао ваш труд 
и рад. Увек пре и спи ту јем себе да ли 
сам добро оди гра ла пред ста ву и да ли 
сам у том тре нут ку дала свој мак си-
мум. Награ да „Злат но зрно“ за нај бо-
љу жен ску уло гу Елми ре у пред ста ви 
„Тар тиф“ ми је посеб но дра га, као и 
сам про цес рада на том про јек ту. 
Награ де при ја ју, али и оба ве зу ју. 
Рекла бих да је то као један од пре ђе-
них нивоа оми ље не игри це. Нема опу-
шта ња, знаш да си на добром путу, 
само је потреб но још више тру да и 
ула га ња… Игра се наста вља… 

Шта тре нут но радиш и какви су 
пла но ви?

– Тре нут но радим на два про јек та 
исто вре ме но. Јед на је пред ста ва 
„Сме де ре во 1941“, аутор ке и реди-
тељ ке Ане Ђор ђе вић, чија се пре ми је-
ра оче ку је кра јем сеп тем бра. Дра ма 
гово ри о тра ге ди ји јед ног гра да, екс-
пло зи ји скла ди шта муни ци је, дав не 
1941. годи не у Сме де рев ској твр ђа ви. 
Стра да ло је мно го људи, изме ђу оста-
лог и цео ансамбл Срп ског народ ног 
позо ри шта. Дру га пред ста ва је „Трав-
нич ка хро ни ка“, у којој играм Ана 
Мари ју, јед ну од нај бо ље напи са них 
жен ских лико ва наше, али и свет ске 
књи жев но сти. Први пут имам при ли ку 
да сара ђу јем са див ним реди те љем и 
чове ком, Ники том Мили во је ви ћем. 
Пре ми је ра се оче ку је у окто бру. Добро 
 до шли. 

Била си и у Руси ји. Какве су шан-
се да тамо начи ниш сво је прве глу-
мач ке кора ке?

– Ах , та див на Руси ја... На савет и 
подр шку коле ге Мило ша Бико ви ћа да 
про ши рим сво ју кари је ру и на руско 
тржи ште, нау чи ла сам руски језик и 
после неког вре ме на сам доби ла свог 
аген та у ГМ про дук ци ји у Москви. 
Kастинзи се нижу, нешто се „заку ва ва“ 
и веру јем да ће уско ро бити купље на 
ави он ска кар та Бео град - Москва.

С. Џаку ла

МАЛА БОСНА

Први котлић

У неде љу 15. сеп тем бра у срем ско-
ми тро вач ком насе љу Мала Босна 
одр жа на је мани фе ста ци ја „Први 
котлић Мале Босне 2019“. Орга ни за-
тор је било Зави чај но удру же ње 
„Мосто ви на Дри ни“ уз подр шку Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Поред так ми че-
ња у кува њу котли ћа, где је глав ну 
награ ду одне ла еки па Дрво де љац из 
Лаћар ка, орга ни зо ва ни је так ми че ње 
у тра ди ци о нал ним спор то ви ма и оба-
ра њу руку.

ОШ „СЛО БО ДАН САВ КО ВИЋ“

Мото рич ке
спо соб но сти деце

„Ста ње мото рич ких спо соб но сти 
деце основ но школ ског узра ста“ назив 
је про јек та који је подр жа ла Општи на 
Ста ра Пазо ва у сарад њи са покра јин-
ским Заво дом за спорт и меди ци ну 
спор та. Пред став ни ци Заво да ће про-
ве рити мото рич ких спо соб но сти око 
800 деце узра ста од четвр тог до сед-
мог раз ре да у шко ла ма на тери то ри ји 
општи не. Реа ли за ци ја је поче ла у ОШ 
„Сло бо дан Сав ко вић“. Резул та ти ће 
бити пре зен то ва ни роди те љи ма.

БИБЛИ О ТЕ КА
„ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Отво ре на
књи жев на сезо на 

Прво у низу књи жев но вече у овој 
сезо ни орга ни зо ва но у ста ро па зо вач-
кој Народ ној библи о те ци „Доси теј 
Обра до вић” одр жа но је 10. сеп тем-
бра, а при ли ку да пред ста ве сво ја 
лите рар на дела има ли су савре ме ни 
писци. Међу осам књи жев ни ка и писа-
ца који су се пред ста ви ли ста ро па зо-
вач кој публи ци био је и један од нај це-
ње ни јих афо ри сти ча ра у Срби ји, 
Алек сан дар Баљак. 
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ГЕРОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ“ РУМА

Одр жа на Ликов на коло ни ја
Ликов на коло ни ја „Сусре ти у сеп тем-

бру“ Герон то ло шког цен тра „Срем“ 
у Руми одр жа на је 12. и 13. сеп тем-

бра. Ово је 21. по реду ликов на коло ни ја 
коју орга ни зу је ова уста но ва, али су све 
прет ход не одр жа ва не у мају, док је ово-
го ди шња поме ре на, због вели ких радо ва 
на рекон струк ци ји герон то ло шког цен тра, 
који су недав но завр ше ни. 

На коло ни ји је уче ство ва ло 16 умет ни ка, 
углав ном из Руме, али и из дру гих срем-
ских општи на, тако да је коло ни ја задр жа-
ла свој реги о нал ни карак тер. Дирек тор ГЦ 
„Срем“ др Зоран Сла ву је вић је ука зао да 
ова уста но ва нема само еле мен те соци-
јал не зашти те, већ да се тру ди да омо гу ћи 
интер ак ци ју кори сни ка са сре ди ном у којој 
живе, али и један акти ван кул тур ни живот.

 – Има мо раз не видо ве умет но сти, хор, 
фол клор и сли кар ску сек ци ју, са број ним 
чла но ви ма. Вели ки број сли ка наста лих 
на прет ход ним коло ни ја ма кра се наше 
ход ни ке, слу жбе не про сто ри је, као и собе 
кори сни ка. Ово је јед на лепа тра ди ци ја и 
гаран ту јем да ћемо са њом наста ви ти и 
даље. Иако је, због радо ва, поме ре на из 
маја у сеп тем бар, лепо је вре ме и сли ка-

ри су могли да ства ра ју на отво ре ном. На 
тај начин се оства ру је и боља интер ак ци-
ја умет ни ка и наших кори сни ка – иста као 
је Зоран Сла ву је вић који је и отво рио 21. 
Ликов ну коло ни ју.

У про гра му, којим је отво ре на Ликов на 
коло ни ја „Сусре ти у сеп тем бру“, уче ство-
вао је хор уста но ве под руко вод ством 
Дар ка Ђоки ћа, са спле том песа ма на тему 
јесе ни, као и реци та тор ска сек ци ја, са пое-
зи јом Десан ке Мак си мо вић. Од почет ка 
Ликов не коло ни је стал ни уче сни ци су и 
два рум ска сли ка ра, Паја Рако вић и Дра-
го љуб Бата Чавић. 

Бата Чавић каже да је реч о јед ној лепој 
мани фе ста ци ји која под ра зу ме ва рад у 
при јат ном амби јен ту и добро дру же ње 
умет ни ка, те да ће и даље бити уче сник 
коло ни је у Герон то ло шком цен тру. Током 
прет ход них 20 годи на наста ло је, кроз 
дру же ње и рад умет ни ка, пре ко 400 сли-
ка, које кра се про сто ри је Герон то ло шког 
цен тра. 

Један мали део сли ка буде покло њен 
дра гим гости ма, а ове годи не, један део је 
био наме њен и за хума ни тар ну аук ци ју, за 
помоћ попла вље ним под руч ји ма. С. Џ.

др Зоран Сла ву је вић

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА: КЊИ ЖЕВ НА КОЛО НИ ЈА

Проза, стихови и афоризми
Тре ћа Књи жев на коло ни ја одр жа на 

је у Руми од 9. до 13. сеп тем бра, у 
орга ни за ци ји Град ске библи о те ке 

„Ата на си је Стој ко вић“ и Народ не библи-
о те ке Срби је, уз покро ви тељ ство рум ске 
општи не. Жељ ко Сто ја но вић, дирек тор 
Град ске библи о те ке „Ата на си је Стој ко-
вић“ ука зао је да је циљ ове мани фе ста-
ци је да при ка же висо ке доме те модер не 
срп ске књи жев но сти, али и да допри не-
се томе да библи о те ке буду живе, да не 
буду музе ји књи ге.

Упра во зато Град ска библи о те ка „Ата-
на си је Стој ко вић“ током ове коло ни је у 
Руму дово ди и публи ци омо гу ћа ва сусрет 
са нај у глед ни јим срп ским писци ма, који 
иза себе има ју низ ква ли тет них дела, али 
и број на при зна ња.

Ове годи не су то били писци, песни ци 
и афо ри сти ча ри Васа Пав ко вић, Бра ти-
слав Мила но вић, Божи дар Пешев, Сте-
ван Тон тић, Јеле на Лен голд, Алек сан дар 
Баљак, Сло бо дан Зуба но вић и Дејан 
Алек сић. 

Током Тре ће коло ни је, сем рада у Бор-
ков цу, у Пави љо ну умет но сти, уче сни-
ци су орга ни зо ва ли књи жев не вече ри и 
дру же ње са љуби те љи ма писа не речи 
у Срем ској Митро ви ци, Инђи ји, Ста рој 
Пазо ви и Срем ским Кар лов ци ма.

– Публи ка је са оду ше вље њем при-
хва ти ла уче сни ке коло ни је, писце који 
пред ста вља ју сам врх савре ме не срп ске 
књи жев но сти, који су потвр ђе ни сво јим 
радом, ква ли те том и који ће још дуго тра-
ја ти на про сто ру срп ске књи жев но сти – 
рекао је на књи жев ној вече ри, послед њег 
дана Књи жев не коло ни је Жељ ко Сто ја но-

вић. Он је додао и су уче сни ци коло ни-
је оду ше вље ни Румом, њеним раз во јем, 
али и кон цеп том саме коло ни је. 

Као и прет ход них годи на, Књи жев на 
коло ни ја ће бити зао кру же на изда ва њем 
збор ни ка у коме ће се наћи радо ви уче-
сни ка коло ни је и на зада ту и на сло бод ну 
тему. Рум ска публи ка, у чита о ни ци Град-
ске библи о те ке, је 13. сеп тем бра има ла 
при ли ку да ужи ва у сјај ним сти хо ви ма 
уче сни ка коло ни је. 

Сва ки аутор се пред ста вио са по неко-
ли ко песа ма нај ра зли чи ти јих жанр о ва, а 
поје ди ни писци, попут Сло бо да на Зуба-
но ви ћа, екс клу зив но се кази ва ли сти хо ве 
из књи га које ће тек бити обја вље не. 

Завр шно вече Књи жев не коло ни је је 
додат но релак си рао позна ти афо ри сти-

чар Алек сан дар Баљак, а његов афо ри-
зам „Да књи га није спа ље на, цео тираж 
би пла нуо“, један је од нај о ми ље ни јих 
међу уче сни ци ма коло ни је, открио је 
писац и више го ди шњи члан жири ја за 
доде лу НИН-ове награ де Васа Пав ко вић. 
На неки начин сло ган ово го ди шње Књи-
жев не коло ни је у Руми је био стих из још 
нео бја вље не песме Сло бо да на Зуба но-
ви ћа, „Не терај стих да се ничег сти ди“.

Да је изве сно да и сле де ће годи не рум-
ска публи ка може ужи ва ти у дру же њу са 
позна тим књи жев ни ци ма су и речи Жељ-
ка Сто ја но ви ћа да је било вели ко инте ре-
со ва ње писа ца за уче шће, па се мора ла 
пра ви ти селек ци ја, одно сно они касни је 
при ја вље ни, биће уче сни ци наред не рум-
ске Књи жев не коло ни је. С. Џ.

Завр ше так Књи жев не коло ни је
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Гра фи чар – Ррад нич ки Пирот 
3:1; Нови Пазар – Земун 2:1; 
Колу ба ра – Дина мо 0:1; ОФК 
Жар ко во – Рад нич ки 1923 су 
игра ли у поне де љак; Син ђе лић 
– Сме де ре во 1924 1:3; Будућ-
ност – Кабел 0:1; Траyал – ОФК 
Бач ка 0:2; Зла ти бор – Мета лац 
1:0. 

Сремска Митровица: Рад-
нички (СМ) – Омладинац 1:1; 
Сомбор: Раднички 1912 – 
Бачка 1901 2:2; Сакуле: Борац 
– Хајдук 1912 2:1; Зрењанин: 
Раднички (З) – Дунав 2:0; Рума: 
Први Мај – ОФК Вршац 0:1; 
Панчево: Железничар – Војво-
дина 1928 1:0; Пригревица: 
Братство 1946 – ОФК Бечеј 
1918 1:0; Банатско Ново Село: 
Козара – Динамо 1945 0:0. 

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

Мла дост – Спар так ЖК 2:0; 
ТСЦ – Мачва 0:0; Рад нич ки Ниш 
– Вој во ди на 1:2; Црве на Зве зда 
– Инђи ја 2:1; Јавор Матис – Рад 
3:0; Рад ник – Напре дак 1:4; 
Вождо вац – Чука рич ки 2:2; Про-
ле тер – Пар ти зан 0:3. 

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Голубинци: Јадран – Југовић 
1:1; Нови Сад: Црвена Звезда 
– Слога (Е) 0:0; Војка: Сремац 
– Хајдук 0:1; Шајкаш: Борац – 
Слога (Т) 0:0; Бачки Јарак: 
Младост (БЈ) – Раднички 1:0; 
Белегиш: Подунавац – Једин-
ство 1:1; Беочин: Цемент – 
Подриње 0:3; Нови Сад: Мла-
дост (НС) – Слобода 4:1. 

Витојевци: Партизан – 
Митрос 2:0; Пећинци: Доњи 
Срем 2015 – Љуково 1:2; Доњи 
Петровци: Доњи Петровци – 
Раднички 0:0; Салаш Ноћајски: 
Будућност – Железничар 2:2; 
Попинци: Напредак – Борац (К) 
3:2; Вишњићево: Хајдук (В) – 
Борац (М) 3:0; Путинци: ПСК – 
ЛСК 4:0; Бешка: Хајдук (Б) – 
Рудар 0:0. 

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

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

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Графичар 9 5 2 2 12:6 17
2. Кабел 9 4 4 1 10:6 16
3. Динамо 9 4 3 2 12:6 15
4. Металац 9 5 0 4 14:12 15
5. Нови Пазар 9 4 2 3 11:8 14
6. Раднички (П) 9 4 2 3 12:12 14
7. ОФК Бачка 9 4 1 4 12:11 13
8. Златибор 9 3 4 2 4:4 13
9. ОФК Жарк. 8 3 3 2 8:4 12
10. Траyал 9 3 3 3 8:10 12
11. Раднички 8 3 2 3 11:10 11
12. Земун 9 3 2 4 8:7 11
13. Колубара 9 3 2 4 8:8 11
14. Смедерево 9 3 0 6 7:17 9
15. Синђелић 9 1 3 5 8:16 6
16. Будућност 9 1 3 5 5:13 6

01. Војводина 8 6 1 1 20:6 19
02. ТСК 8 5 3 0 15:6 18
03. Ц. Звезда 6 6 0 0 13:4 18
04. Чукарички 7 5 1 1 10:6 16
05. Партизан 6 4 2 0 14:3 14
06. Раднички 8 4 1 3 11:9 13
07. Напредак 8 3 2 3 13:9 11
08. Младост 8 2 3 3 10:15 9
09. Спартак ЖК 8 3 0 5 9:15 9
10. Ј. Матис 7 2 2 3 13:12 8
11. Вождовац 7 2 2 3 11:11 8
12. Инђија 8 2 1 5 7:11 7
13. Рад 8 2 0 6 6:20 6
14. Пролетер 8 1 2 5 6:14 5
15. Радник 7 1 1 5 8:14 4
16. Мачва 8 0 3 5 5:16 3

Жарковац: Напредак – Срем 
0:0; Нови Карловци: Полет – 
Дунав 1:1; Огар: Шумар – 
Сремац (Дч) 2:1; Добринци: 
Крушедол – Сремац (До) 0:1; 
Буђановци: Младост – ОФК 
Брестач 2:0; Ириг: Раднички – 
ЧСК 2:3; Обреж: Граничар – 
Хртковци 1:0. 

01. Сремац (До) 4 3 1 0 8:4 10
02. ОФК Брест. 4 3 0 1 13:3 9
03. ЧСК 4 3 0 1 12:5 9
04. Хртковци 4 3 0 1 7:2 9
05. Срем 4 2 1 1 7:4 7
06. Граничар 4 2 1 1 6:3 7
07. Раднички 4 2 0 2 6:6 6
08. Напредак 4 1 2 1 5:3 5
09. Шумар 4 1 1 2 4:9 4
10. Дунав 4 1 1 2 4:9 4
11. Сремац (Дч) 4 1 0 3 7:5 3
12. Младост 4 1 0 3 4:10 3
13. Крушедол 4 1 0 3 2:10 3
14. Полет 4 0 1 3 4:16 1

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Рума: Фрушка Гора – Једнота 
4:0; Чалма: Слога (Ч) – Обилић 
1993 1:6; Манђелос: Фрушкого-
рац – БСК 3:2; Рума: Словен – 
Трговачки 5:0; Адашевци: Гра-
ничар – Слобода 4:0; Бикић 
До: ОФК Бикић – Слова (В) 1:1; 
Беркасово: Сремац – Зека 
Буљубаша 6:2. 

01. Фрушкогор. 4 3 1 0 13:6 10
02. БСК 4 3 0 1 11:4 9
03. Граничар 4 2 1 1 7:2 7
04. ОФК Бикић 4 2 1 1 11:7 7
05. Зека Буљ. 4 2 1 1 7:8 7
06. Ф. Гора 4 2 0 2 10:5 6
07. Словен 4 1 3 0 7:2 6
08. Сремац 4 2 0 2 9:11 6
09. Једнота 4 2 0 2 4:9 6
10. Слова (В) 4 0 4 0 2:2 4
11. Слобода 4 1 1 2 4:10 4
12. Обилић 4 1 0 3 11:12 3
13. Трговачки 4 1 0 3 8:12 3
14. Слога (Ч) 4 0 0 4 2:16 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Бачинци: ОФК Бачинци – 
Јединство (М) – неодригано; 
Гибарац: Синђелић – ОФК 
Бингула 2:0; Батровци: 
Омладинац – Ердевик 2017 0:0; 
Јамена: Граничар – Напредак 
– неодиграно; Љуба: Јединство 
(Љ) – Борац 4:1. 

Лаћарак: Полетарац – Срем 
(СМ) 2:2; Кузмин: Граничар – 
Борац (Р) 5:0; Лежимир: 
Планинац – Срем (СР) 3:3; 
Јарак: Сремац – Змај 1:0. 
Борац (ВР) слободан.

Платичево: Јединство (П) – 
Борац 5:0; Никинци: Полет – 
Граничар – прекид 75′; 
Краљевци: Јединство (К) – 
Јединство (Р) 4:3; Фрушкогорац 
је био слободан. 

Прхово: Младост 1935 – 
Купиново 0:3; Суботиште: 
Витез – Хајдук 1932 0:0; Ашања: 
Камени – Ловац 4:0; Словен је 
био слободан. 

Крњешевци: Слога (К) – 
27.Октобар – одложено; Нера-
дин: Војводина – Планинац 2:3; 
Марадик: Слога (М) – Фрушко-
горац 1:3; Јазак: Цар Урош – 
Борац – неодиграно. 

01. Јединст.(Љ) 3 2 0 1 13:5 6
02. Напредак 2 2 0 0 8:2 6
03. Граничар 2 2 0 0 4:1 6
04. Ердевик 3 1 2 0 5:0 5
05. Омладинац 3 1 1 1 4:3 4
06. ОФК Бачин. 2 1 1 0 1:0 4
07. Једин.(М) 2 1 0 1 3:9 3
08. Синђелић 3 1 0 2 3:10 3
09. ОФК Бинг. 3 0 0 3 1:5 0
10. Борац 3 0 0 3 1:8 0

01. Једин. (П) 2 2 0 0 7:0 6
02. Једин. (Р) 2 1 0 1 7:5 3
03. Једин. (К) 1 1 0 0 4:3 3
04. Фрушког. 1 1 0 0 3:2 3
05. Полет 2 1 0 1 4:4 3
06. Граничар 2 0 0 2 0:5 0
07. Борац 2 0 0 2 2:8 0

01. Камени 1 1 0 0 4:0 3
02. Купиново 1 1 0 0 3:0 3
03. Ловац 2 1 0 1 1:4 3
04. Хајдук 1932 1 0 1 0 0:0 1
05. Витез 2 0 1 1 0:1 1
06. Словен 0 0 0 0 0:0 0
07. Младост 1 0 0 1 0:3 0

01. Планинац 2 2 0 0 8:2 6
02. Фрушкогор. 2 2 0 0 6:3 6
03. Борац 1 1 0 0 5:0 3
04. Цар Урош 0 0 0 0 0:0 0
05. Војводина 2 0 0 2 4:6 0
06. Слога (М) 1 0 0 1 1:3 0
07. 27–Октобар 1 0 0 1 0:5 0
08. Слога (К) 1 0 0 1 0:5 0

01. Полетарац 3 2 1 0 8:5 7
02. Граничар 3 2 0 1 7:5 6
03. Срем (СР) 3 1 1 1 10:6 4
04. Планинац 3 1 1 1 4:8 4
05. Змај 3 1 0 2 5:3 3
06. Сремац 2 1 0 1 1:1 3
07. Борац (ВР) 2 1 0 1 6:7 3
08. Борац (Р) 3 1 0 2 6:10 3
09. Срем (СМ) 2 0 1 1 4:6 1

ОФЛ ШИД

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ 
СТАРА ПАЗОВА

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА - ИРИГ 1

ФК „РАД НИЧ КИ“ НОВА ПАЗО ВА
Хума ни тар ни тур нир

У субо ту 14. сеп тем бра у 
Новој Пазо ви оди гран је хума-
ни тар ни фуд бал ски тур нир у 
циљу при ку пља ња сред ста ва 
за лече ње Зора на Гли го ри ћа - 
Гли ге, фуд бал ске леген де из 
овог места који је обо лео од 
при мар не лате рал не скле ро зе, 
рет ке боле сти која напа да нер-
вни систем, при чему сви 
миши ћи у телу губе функ ци ју. 
Како би побе дио опа ку болест, 
потреб но је лече ње  матич ним 
ћели ја ма у Кини, које кошта 

18.000 дола ра. Упра во се 
његов матич ни клуб „Рад нич ки“ 
из Нове Пазо ве укљу чио у 
акци ју при ку пља ња сред ста ва. 
Орга ни зо вао је тур нир свих 
мла ђих кате го ри ја и фуд бал-
ских шко ла у око ли ни. Сви који 
желе да леген да фуд ба ла из 
наше сре ди не поно во живи 
нор мал ним живо том, нека 
помог ну упла том сред ста ва на 
рачун 340 - 3200375638. За 
њего во изле че ње, сва ки дан је 
дра го цен.
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Раз лаз

Кошар ка шка репре зен та ци ја Срби је 
завр ши ла је так ми че ње на Свет-
ском првен ству у Кини зау зев ши 

пето место. Резул тат који је раз о ча рао 
мно ге и иза звао низ поле ми ка у нашој 
јав но сти. Шпан ци су осво ји ли зла то 
побе див ши у фина лу Арген тин це, који су 
пред во ђе ни нествар ним 39-годи шњим 
Луи сом Ско лом били хит Првен ства.

После убе дљи вих побе да у при прем-
ном пери о ду, наша селек ци ја је дошла 
на тур нир као први фаво рит. Већ тада је 
било јасно да је огро ман терет на леђи-
ма срп ске селек ци је, иако су они то 
вешто при кри ва ли. Ђавол ски је тешко 
бори ти се са таквом врстом при ти ска, то 
би веро ват но потвр дио сва ки врхун ски 
спор ти ста.

Није ту само реч о игри на тере ну и 
оба ве зи да оства риш успех. Ту је још 
гоми ла дру гих ства ри које пра те ова кав 
вели ки дога ђај и оче ки ва ње јав но сти да 
кући доне сеш, ни мање ни више него 
нај сјај ни ју меда љу. Тре ба задр жа ти мир 
у еки пи, добре одно се међу игра чи ма, 
не дозво ли ти табло ид ским поша сти ма 
да се запа те у твом дво ри шту... Селек-
тор Алек сан дар Ђор ђе вић је са сво јим 
сарад ни ци ма баш из тих раз ло га решио 
да „закљу ча“ сво је мом ке за нови нар ске 
еки пе, не допу шта ју ћи им да вршља ју по 
њихо вом хоте лу и саче ку ју у засе ди 
наше репре зен та тив це. Било је мно го 
нови на ра који су то исти ца ли за вре ме 
тур ни ра, жале ћи се на трет ман и шту ре 
инфор ма ци је које су дола зи ле из срп-
ског табо ра.

Елем, наши кошар ка ши су после убе-
дљи вих побе да про тив неја ких про тив-
ни ка у првој фази так ми че ња, нале те ли 
на мину већ про тив Шпа на ца. Већ тада 
се виде ло да нешто не шти ма у нашој 
еки пи. Шпан ци су нас раз мон ти ра ли у 
сва ком сми слу, а њихов селек тор, Сер-

ђо Ска ри о ло је одр жао тре нер ску лек-
ци ју свом мла ђем коле ги на клу пи Срби-
је.

Више од пора за на том мечу боле ла је 
чиње ни ца да су наши игра чи оди гра ли 
без жеље и воље. Чак је и селек тор мир-
но ста јао поред тере на и немо посма-
трао шта се деша ва. Шта се у ства ри 
деси ло уну тар наше репре зен та ци је, 
ником није јасно. Можда ће у неком 
момен ту неко из редо ва наше еки пе иза-
ћи у јав ност са жељ но ишче ки ва ном 
посла сти цом за меди је и инфор ма ци јом 
да су се ето, можда поби ли у свла чи о ни-
ци или нешто слич но. Ова ко, оста је нам 
само да нага ђа мо.

Иста тужна при ча се поно ви ла и у 
четврт фи нал ном дуе лу про тив Арген ти-
не. Поно во су наши игра чи дело ва ли 
без и деј но на тере ну, а зашто Нико ла 
Милу ти нов није добио већу шан су и 
мину та жу, да затво ри рекет пред нале-
ти ма помах ни та лих Арген ти на ца, оста-
ће ениг ма.

У сва ком слу ча ју, наша селек ци ја је 
раз о ча ра ла наци ју и ту се сва при ча 
завр ша ва. Није помо гло ни осва ја ње 
петог места. Нису помо гле ни те две 
побе де до кра ја тур ни ра над Аме ри ма и 
Чеси ма. Јед но став но, цела Срби ја је 
била у шоку, јер је оче ки ва ла зла то.

Не може се опи са ти осе ћај теско бе и 
раз о ча ра ња који је настао после пора за 
од Арген ти не. Маса људи који су побе-
гли са посла у обли жњу кафа ну да би 
одгле да ли ону сра мо ту, је про сто зане-
ме ла. Могла се чути спо ра дич но по која 
псов ка упу ће на нашем селек то ру или 
Бје ли ци који је, руку на срце, оди грао 
овај тур нир к’о попи шан. Нису људи 
могли да пове ру ју да је тур нир за нашу 
селек ци ју завр шен, а да није ни почео. 
Сад, кад је нај за ни мљи ви је, гле да ћеш 
неке тамо Аустра ли јан це, Фран цу зе, 

Шпан це и дру ге „инди јан це“ који се боре 
за зла то које реал но при па да нама.

А да ли је баш тако? Да ли смо у ства-
ри има ли пре ве ли ка оче ки ва ња од ових 
мома ка? Да ли смо у јеку те кошар ка шке 
еуфо ри је пре ви де ли чиње ни цу да и дру-
ге селек ци је игра ју кошар ку и да их воде 
врхун ски струч ња ци.

Ту дола зи мо до при че о Сале ту 
Ђор ђе ви ћу и њего вом ман да ту у 
нашој репре зен та ци ји. Наја вио је 

да одла зи, рекав ши да је то одлу ка коју 
је донео још пре тур ни ра. Да ли би остао 
да је напра вио успех у Кини, никад неће-
мо сазна ти. Чиње ни ца је да је пао на 
нај ве ћем испи ту. Посто ја ће они који ће 
га кри ти ко ва ти и дру ги који ће рећи да је 
Сале наша леген да која заслу жу је све 
похва ле. Исти на је веро ват но негде 
изме ђу. Сти че се ути сак да је он тре нер 
који сво је скром но зна ње из тре нер ске 
стру ке, надок на ђу је хари змом и моти ва-
ци јом којом покре ће сво је игра че. Сва ка-
ко инте ре сант на поја ва на тере ну и ван 
њега. Могао би још доста да напре ду је 
и, што да не, да јед ног дана оку ша сре ћу 
у неком јаком евро ли га шком тиму. Он 
јесте над му дрен од стра не сво јих коле га 
на овом тур ни ру, али пита ње је да ли је 
баш он искљу чи ви кри вац за неу спех. То 
можда никад неће мо зна ти, а њему 
ништа дру го не пре о ста је него да као и 
сва ки тре нер, пре у зме све баље зга ри је 
на сво ја пле ћа и наста ви сво ју кари је ру. 
За репре зен та ци ју је дао и више него 
довољ но.

Ко ће га насле ди ти? Кошар ка шки 
савез Срби је ће веро ват но анга жо ва ти 
неког од наших про ве ре них струч ња ка. 
Има мо их, хва ла богу, на пре тек. Ако се, 
ипак, кре не путем несрет них коле га који 
ногом пика ју лоп ту и посег не се за неким 
поли тич ким наме ште њи ма, може мо се 
игра ти раз ла за.

Fo
to

: B
lic

 Sp
or

t



3718. SEPTEMBAR 2019.      M NOVINE

ПК „БОР КО ВАЦ“ РУМА

Нај у спе шни ји јуни о ри
Рум ски пла ни на ри пости-

жу добре резул та те у 
Вој во ђан ској тре кинг 

лиги. Они су уче ство ва ли 
на 17. Буко вач ком мара то ну 
на Фру шкој гори, који је одр-
жан 6. сеп тем бра. На овом 
мара то ну је уче ство ва ло 17 
чла но ва Пла ни нар ског клу ба 
„Бор ко вац“, а њих шесто ро је 
успе ло да у пред ви ђе ном вре-
мен ском лими ту, пре ђу ста зу 
дужи не 46 кило ме та ра. Ова 
ста за важи за нај ду жу и нај-
те жу у кален да ру Вој во ђан ске 
тре кинг лиге.

И овог пута нај у спе шни ји 
су били јуни о ри Миа и Лен ка 

Мале ше вић, које су осво ји ле 
злат ну и сре бр ну меда љу на 
малој ста зи, а Јован Мале ше-
вић је био нај бр жи јуни ор на 
истој ста зи. Нико ла Секу лић је 
осво јио зла то на вели кој ста-
зи, а у сени ор ској кон ку рен-
ци ји на вели кој ста зи брон зу 
је осво ји ла Јеле на Радо са-
вље вић. Дубрав ка Ива нић је 
била нај бр жа у кон ку рен ци ји 
вете ран ки  на сред њој ста зи, 
а у кон ку рен ци ји вете ра на на 
сред њој ста зи брон зу је осво-
јио Зоран Дра жић.

До кра ја сезо не Вој во ђан-
ске тре кинг лиге оста ла су још 
два кола. С. Џ.

Румља ни на Буко вач ком мара то ну

AТЛЕТСКИ КЛУБ „РУМА“

Нова тар тан ста за
У окви ру сред ста ва која су ове 

годи не издво је на за спорт ску 
инфра струк ту ру, а реч је о 15 

мили о на дина ра, ура ђе на је тар тан 
ста за за спринт, која се нала зи у дво ри-
шту Тех нич ке шко ле, дуга 100 и широ-
ка 2,2 метра, са две ста зе за трча ње.

То је био зах тев Атлет ског клу ба 
„Рума“ чији чла но ви овде тре ни ра ју 
и пости жу заи ста добре резул та те на 
број ним так ми че њи ма. 

Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић је при ли ком оби ла ска радо ва 
рекао да је за ову ста зу обез бе ђе но 
800.000 дина ра и под се тио да је пре 
три годи не ура ђе но и зале ти ште, тако-
ђе са тар тан под ло гом, за тро скок и 
скок у даљ.

 – То је нешто што ће омо гу ћи ти 
знат но боље усло ве за тре ни ра ње, 
како деци која се баве атле ти ком, тако 
и ђаци ма Пољо при вред не и Тех нич ке 
шко ле, за наста ву физич ког вас пи та-
ња. У овом клу бу, који посто ји чети-

ри деце ни је, мно го деце се бави ло 
спор том, осва ја ло меда ље и изра сло 
у пра ве људе, а са мно ги ма је тре ни-
рао Бошко Пеј кић, па је то и њего ва 
заслу га – рекао је Ман чић и додао да 
није дан спор ти ста, који је тре ни рао 
или сада тре ни ра у овом клу бу, ника да 
није пла ћао чла на ри ну. 

– Ми смо се Бошку захва ли ли за то, 
тако што смо му про шле годи не доде-
ли пове љу као заслу жном гра ђа ни ну, 
али мислим, да он мно го више цени 
то што смо сада ура ди ли ову ста зу за 
њего ве атле ти ча ре – иста као је Сла-
ђан Ман чић, који и сам има опре де-
ље ње да се ула же у спорт и спорт ски 
раз вој у рум ској општи ни.

Тре нер Бошко Пеј кић је иста као да 
ће ста за мно го зна чи ти атле ти ча ри-
ма, али и сред њо школ ци ма из ове две 
шко ле. Он је захва лио локал ној само-
у пра ви и дона то ри ма на доби је ној ста-
зи, која ће добро доћи за пре ко 110 
спор ти ста раз ли чи тог узра ста, а који тре ни ра ју у АК „Рума“, нарав но и за 

све буду ће спор ти сте и уче ни ке.
Рум ски олим пи јац Алек сан дар Бун-

да ло, сада члан Општин ског већа 
заду жен за спорт и сам је на овим 
тере ни ма тре ни рао, у тада лоши јим 
усло ви ма.

 –  Дра го ми је што су ство ре ни знат-
но бољи усло ви за тре нин ге и овде се 
мно го ула га ло у про те кле три годи не. 
Локал на само у пра ва је пре по зна ла 
посто ја ње АК „Рума“ и резул та те које 
су пости за ле гене ра ци је пре мене, као 
и моја гене ра ци ја. Сва деца ће сада 
има ти неу по ре ди во боље усло ве за 
тре нинг, уз зале ти ште за даљ и тро-
скок, рас те ре ти ће се гру пе, моћи ће 
да тре ни ра ју упо ре до без опте ре ће ња 
и гужве. Све то ће допри не ти бољим 
резу ла ти ма на так ми че њи ма за које се 
спре ма ју – закљу чио је Бун да ло.

С. Џаку ла

Нова тар тан ста за

Бошко Пеј кић, Сла ђан Ман чић и Алек сан дар Бун да ло
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ОВАН: Уме сто да раз-
ми шља те о нечи јим 
мана ма боље је да 
озбиљ ни је ана ли зи-

ра те сво је пона ша ње. Поку ша вај-
те да импре си о ни ра те сво ју око-
ли ну на раз ли чи те начи не. Ста ло 
вам је да при ву че те нечи ју пажњу 
и да оправ да те свој углед. Важно 
је да има те јаку моти ва ци ју и 
добру вољу. Раз ми сли те на који 
начин тре ба да саоп шти те свом 
парт не ру неке одлу ке о уре ђе ње 
зајед нич ког живо та.

БИК:. Уко ли ко наи ла-
зи те на хла дан при јем 
у нечи јем дру штву, 
раз ми сли те о сво јим 

мана ма. Негде сте погре ши ли. 
Избе га вај те непо зна те ситу а ци је 
или сарад ни ке који сво јим пона-
ша њем реме те вашу кон цен тра-
ци ју. Важно је да сачу ва те при-
себ ност духа и само кон тро лу. 
Дина ми ка нових деша ва ња и зао-
штре на послов на кли ма нате ра-
ће вас да пову че те нове поте зе. 

БЛИ ЗАН ЦИ:  Делу је-
те врло амби ци о зно и 
непре кид но про ши ру-
је те пла но ве или 

дого во ре које има те са сарад ни-
ци ма. Неко може успе шно да 
реши ваше финан сиј ске диле ме, 
потреб но је да се обра ти те одго-
ва ра ју ћој осо би. Сво јом ком плет-
ном поја вом или сти лом изра жа-
ва ња, при вла чи те вели ку пажњу 
и делу је те врло шар мант но да 
дру штво око себе. 

РАК: Неде ља ће кре-
ну ти кроз потре бу да 
буде те мак си мал но 
одго вор ни и посве ће-

ни сво јим оба ве за ма. Не пре ска-
чи те неке ства ри и не оста вљај те 
их за сутра, јер је више него изве-
сно да ћете бити искри ти ко ва ни од 
стра не парт не ра или над ре ђе них. 
Доно си те закљу чак на осно ву 
субјек тив ног ути ска, уза луд раз ми-
шља те о сусре ту са осо бом која 
није у вашем емо тив ном доме ту.   

ЛАВ: Посто је неке 
изне над не ком пли ка-
ци је које вас објек тив-
но успо ра ва ју, тако да 

непре кид но у ходу сми шља те 
раз ли чи та реше ња и кори сти те 
сво је скри ве не аду те. У сусре ту 
са сарад ни ци ма под сти че те ства-
ра лач ко рас по ло же ње, јер не 
жели те да се поми ри те са про-
сеч ним резул та ти ма. Пока жи те 
већу ноту само кри тич но сти. 

ДЕВИ ЦА: Прак ти чан 
дух и пред у зи мљи-
вост коју изра жа ва те 
гаран ту ју успе шне 

резул та те на раз ли чи тим стра на-
ма. Уме то да намет не те сво је 
ста во ве, чак и у неким ситу а ци ја-
ма када око ли на не пока зу је 
посеб но инте ре со ва ње за ваше 
иде је. У одно су са парт не ром 
све сни сте да има те одре ђе ну 
пред ност и неће те дозво ли ти да 
зајед нич ка деша ва ња иду мимо 
ваше воље. 

ВАГА: Ове неде ље 
ћете бити у при лич но 
мут ном рас по ло же њу, 
неси гур ни и забри ну-

ти јер се ништа не одви ја она ко 
како сте пла ни ра ли. Парт не ра не 
може те и даље зава ра ва ти само 
лепом при чом. Пре ђи те на дела. 
Неко олак ша ње и побољ ша ње 
рас по ло же ња јесте у дани ма 
викен да. Води те рачу на на шта 
тро ши те новац, извла чи вам се 
из џепа без ика квог пла на. 

ШКОР ПИ ЈА:  Има те 
неке лепе и рела тив-
но мир не и спо кој не 
дане иза себе али 

изгле да да је са тим завр ше но. 
Мно го тога вам сме та када је 
пона ша ње емо тив ног или брач-
ног парт не ра у пита њу. Често 
обо је неће те успе ва ти да се 
суздр жи те од кри ти ко ва ња. 
Послов на ситу а ци ја је доста 
повољ на. Оче куј те неде љу са 
вели ким актив но сти ма

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
напе то, буди те довољ-
но стр пљи ви пред 
парт не ро вим зах те ви-

ма. Не пре на гљу је те сво јим одлу-
ка ма. У одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма 
потреб на вам је нечи ја аси стен-
ци ја. Нема раз ло га да пре це њу је-
те сво је могућ но сти. При ја ће вам 
изла зак или шет ња као релак са-
ци ја. Важно је да пра вил но ускла-
ди те свој разум и осе ћа ња. 

ЈАРАЦ: Саче кај те да 
чује те нечи ји комен-
тар, пре него што 
доно се те нову одлу ку. 

Нема раз ло га да ула зи те у нову 
рас пра ву са неис то ми шље ни ци-
ма већ сво ју енер ги ју посве ти те 
кон крет ном реша ва њу неких 
акту ел них пита ња. Сло бод но 
може те да се осло ни те на сво је 
при ја те ље и да им пове ри те неке 
дели кат не задат ке. Супрот ста ви-
те се осо би која под ри ва ваш 
послов ни углед.  

ВОДО ЛИ ЈА: Без обзи-
ра коли ко делу је те 
тајан стве но пред 
воље ном осо бом, не 

успе ва те да при кри је те сво је 
нерас по ло же ње или ства ри које 
поти ску је те у себи. Не дозво ли те 
да вам неко покре ће ниске стра сти 
или жељу за послов ним ривал-
ством. Добро раз ми сли те о сво јим 
пред но сти ма и недо ста ци ма. 
Олак шај те сво ју савест у искре ном 
раз го во ру са бли ском осо бом. 

РИБЕ: Посто је пита-
ња која се реша ва ју 
или тај не које се 
откри ва ју, искљу чи во 

у бли ском сусре ту са дра гом осо-
бом. У дого во ру са сарад ни ци ма 
потреб но је да оства ри те сагла-
сност и ува жа ва ње раз ли чи тих 
инте ре со ва ња или прак тич них 
циље ва. Нала зи те се у сјај ној 
фор ми. Важно је да пра вил но 
ускла ди те сво је жеље и могућ но-
сти како бисте избе гли нове 
непри јат но сти. 

VREMEPLOV
18. сеп тем бар

1851. Иза шао је пр ви број аме-
рич ког днев ни ка „Њу јорк тајмс“, 
ко ји је осно вао Хен ри Џер вис 
Реј монд. 
1970. Аме рич ки пе вач и нај чу-
ве ни ји рок ги та ри ста 20. ве ка 
Џи ми Хен дрикс умро је у 27. 
го ди ни од пре ко мер не до зе 
дро ге. 

19. сеп тем бар
1888. Пр во свет ско так ми че ње 
за из бор нај леп ше же не одр жа-
но у бел гиј ској ба њи Спа. Пр ва 
зва нич но нај леп ша же на на 
пла не ти по ста ла осам на е сто го-
ди шња Кре ол ка из Гва де лу пе 
Бер та Су ка ре. 
1985. У глав ном гра ду Мек си ка 
Си ју дад Мек си ку и око ли ни у 
зе мљо тре су по ги ну ло 12.000, 
по вре ђе но 40.000 љу ди. 

20. сеп тем бар
357 п.н.е. Ро ђен је краљ Алек-
сан дар Ве ли ки, је дан од нај ве-
ћих вој ско во ђа свих вре ме на. 
Ње го ва  им пе ри ја про сти ра ла 
се од Ин ди је пре ко Пер си је и 
Ма ле Ази је до Грч ке и Ма ке до-
ни је.
1934. Ро ђе на ита ли јан ска 
филм ска глу ми ца Со фи ја 
Ши ко ло не, по зна та као Со фи ја 
Ло рен.

21. сеп тем бар
1846. Ро ђен срп ски по ли ти чар 
и пи сац Све то зар Мар ко вић, 
осни вач со ци ја ли стич ког по кре-
та у Ср би ји и пр ви те о ре ти чар 
ре а ли зма у срп ској ли те ра ту ри. 
1860. Умро не мач ки фи ло зоф 
Ар тур Шо пен ха у ер. Ње го ву 
ду бо ко пе си ми стич ну фи ло зо-
фи ју при хва ти ла ге не ра ци ја 
раз о ча ра на не у спе хом на ци о-
нал них по кре та 1848. у Евро пи. 

22. сеп тем бар
1862. Пред сед ник САД Абра-
хам Лин колн об ја вио де крет 
пре ма ко јем сви аме рич ки 
ро бо ви по ста ју сло бод ни гра-
ђа ни 1. ја ну а ра 1863. 
1993. У је ку јед не од нај ве ћих 
ин фла ци ја за бе ле же них у све-
ту Ју го сла ви ја до не ла за кон о 
де но ми на ци ји на ци о нал не 
ва лу те, пре ма ко јем је од 1. 
ок то бра ми ли он ди на ра вре де-
ло је дан ди нар. 

23. сеп тем бар
1846. Не мач ки астро ном Јо хан 
Гот фрид Га ле от крио пла не ту 
Неп тун. 
1893. У Бе о гра ду ста вље на у 
по гон пр ва јав на елек трич на 
цен тра ла у Ср би ји. 

24. сеп тем бар
2000. По бе дом удру же не опо-
зи ци је на из бо ри ма у Ср би ји и 
Ју го сла ви ји за вр ше на вла да ви-
на Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. 
Не же ле ћи да при хва ти по раз, 
до та да вла да ју ћа Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је и њен 
ли дер Ми ло ше вић, иза зва ли 
по сти збор ну кри зу ко ја је окон-
ча на 5. ок то бра по сле ма сов-
них про те ста ши ром Ср би је.

HOROSKOP

Сре да, 18. (5) сеп тем бар
Све ти про рок Заха ри је и пра-
вед на Јели са ве та

Четвр так, 19. (6) сеп тем бар
Чудо Све тог архан ге ла Миха и-
ла; Све ти муче ник Евдок си је

Петак, 20. (7) сеп тем бар
Све ти муче ник Созонт (Прет-
пра зни штво Рође ња Пре све те 
Бого ро ди це

Субо та, 21. (8) сеп тем бар
Рође ње Пре све те Бого ро ди це 
– Мала Госпо ји на

Неде ља, 22. (9) сеп тем бар
Све ти пра вед ни Јоа ким и Ана
Поне дељк, 23. (10) сеп тем бар
Све те муче ни це Мино до ра, 
Митро до ра и Ним фо до ра

Уто рак, 24. (11) сеп тем бар
Пре по доб на Тео до ра; пре по-
доб ни Сер ги је и Гер ман

Crkveni
kalendar

• И кога поје ду зве ри – 
умро је при род ном смр-
ћу.
• Они који одне су побе-
ду, нема тога што после 
не могу да одне су. 
• Човек води туђу бри гу, 
да се не би пре ви ше 
секи рао. 

Пита са
шљи ва ма

Састој ци: 0.5 кило гра ма кора 
за питу, 1,5 кило грам шљи ва,1 
деци ли тар уља, 1 деци ли тар 
воде, цимет по жељи, шеће ра 150 
гра ма.

При пре ма: Шљи ве очи сти ти 
од кошти ца и исе ћи на четвр ти не. 
Прву кору попр ска ти меша ви ном 
воде и уља, па посу ти каши ком 
шеће ра. Пре кри ти дру гом кором и 
поно ви ти посту пак. Тако ради ти 
до пете коре, а шесту и сед му 
попр ска ти само уљем и шеће ром. 
На сед му кору поре ђа ти шљи ве 
пре ко целе коре, посу ти циме том 
и уро ла ти. На исти начин напра-
ви ти још један ролат. Рола те пре-
ма за ти уљем и посу ти шеће ром. 
Пећи у рер ни док не пору ме не.


