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ПРИЈЕМУГРАДСКОЈКУЋИПОВОДОМУСПЕХАНАТАКМИЧЕЊУ
„ШТАЗНАШОСАОБРАЋАЈУ?“

ТрећеместозаМитровчанку
ЛануВујиновић

Беззаједничкесарадњеродитељаицелокупногшколскогсистеманемауспеха,
тојеосновнипредусловзадоброобразовањеиваспитањенашедеце.Садаима
моприликудавидимоуспешанплодзаједничкоградаишколеиродитеља,ато
јетрећеместокојејеосвојилаЛанаВујиновићсаекипомСрбије,рекаојеИлија
Недић

Европскотакмичење„Штазнаш
о саобраћају?“ одржано је од
12.до15.септембрауЖеневи,

аекипаизСрбијејеосвојилатреће
место.Учетворочланојсрпскојеки
пинашласеиученицашестограз
реда Основне школе „Свети Сава“
ЛанаВујиновић.Управозбогпостиг
нутогрезултата,усреду,18.септем
бра, уприличен је свечани пријем
у Градској кући за Лану Вујиновић,
њену наставницу Технике и техно
логије Мирјану Карастанковић и
директорку Основне школе „Свети
Сава“ Драгану Сретеновић. Начел
никГрадскеуправезаобразовање,
културуиспортИлијаНедић јетом
приликом испред Града честитао
Лани Вујиновић, наставници Мир
јани Карастанковић и директорки
ДраганиСретеновић,каоиЛаниним
родитељима на постигнутом резул
тату.
–Беззаједничкесарадњеродите

ља и целокупногшколског система
нема успеха, то је основни преду
словзадоброобразовањеиваспи
тање наше деце.Сада имамо при
ликудавидимоуспешанплодзајед
ничког рада и школе и родитеља,
ато јетрећеместокоје јеосвојила
Лана Вујиновић са екипом Србије

натакмичењу „Штазнашосаобра
ћају?“,рекаојеИлијаНедићидодао
да ће Град Сремска Митровица
доделитиЛанитаблет–рачунар.
Заменица градоначелника Све

тланаМиловановић је овом прили
комнагласиладајепостигнутрезул
тат велики успех, али и да је Лана
ВујиновићпоносСремскеМитрови
це.
–Овотакмичење језаистатешко

и захтевно и надам се да је Лана
свесна постигнутог успеха. С друге
стране,овотакмичењеимаипрак
тичну примену и мислим да ће то
Ланимногокористити,реклајеСве
тланаМиловановић
МирјанаКарастанковић,наставни

цаТехникеитехнологијеитехничког
образовањауОсновнојшколи„Све
ти Сава“, изразила је задовољство
збогосвојеногтрећегместа.
–Овегодинесмонајпреучество

валинаокружномиопштинскомтак
мичењуидобримрезултатиманаше
ученицеЛанеВујиновићпласирали
смосенарепубличкотакмичење,а
затимсмопосталиидеорепрезен
тацијеСрбије.Надамседаћемои
даљерадитивредноиопетосвојити
некунаграду.Желелабихпрводасе
захвалимЛанинавеликомуспехуи

уложеномтруду,алиинашојдирек
торици Драгани Сретеновић, која
нас је заиста подржавала. Такође,
захваљујем се и Аутомото савезу
Србије, који је све то организовао,
алииколегиДрагиТривуну,чијису
намсаветиипомоћбилидрагоцени,
реклајеМирјанаКарастанковић.
Лана Вујиновић је истакла да су

припремезаодлазакнатакмичење
биле тешке, али да је срећна због
освојеногтрећегместа.
–Мислили смода је екипаРуси

јефаворитипомалосмострахова
лиодње,алијенакрајунашаекипа
успеладаосвојитрећеместо.Мно
госмосетрудили,вежбалисмоод
фебруара и заиста сам задовољна
освојенимместом,реклајеЛана.
ДраганаСретеновић јенавелада

ћеОШ„СветиСава“увекподржава
тиученикенапутудоуспеха.
–Пре свега, честитам родитељи

ма Лане Вујиновић, који су васпи
тали и одгајили добро и успешно
дете.ЧеститамиколегинициМирја
ниКарастанковићнарадуиупорно
стикојејеуложиладабиседошло
до постигнутог резултата. Ми као
школасмовеомапоноснинарезул
татнашеученице,реклајеДрагана
Сретеновић. З.Поповић

ПријемуГрадскојкући
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УВОДНИК

„Трудимсе
данетупим“

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Наслов је запра во пре
у зет из интер вјуа који 
је позна ти писац дао 

јед ним днев ним нови на ма. 
Интер вју је при лич но дуга
чак, а писац није „моја 
шољи ца чаја“ тако да га 
нисам пажљи во про чи та ла, 
тек пре ле те ла, али наслов 
је одли чан. За коли ко људи 
у вашој око ли ни може те 
рећи да не тупе? Да ли 
сами себе некад ухва ти те у 
тој дисци пли ни? Тупи те ли 
коле га ма, деци, ком ши ја ма, 
при ја те љи ма? Тупи ти човек 
може о све му и сва че му, 
тупи ти може дуго, тупи ти 
може сви ма које зна, под 
усло вом да они хоће да га 
слу ша ју. Некад ми тупи мо, 
некад смо жртве тупа џи ја, 
тј. оних који тупе. Сад, да 
ли је тупа џи ја онај који тупи 
или је тупа џи ја јед но став но 
туп човек. Пре ће бити ово 
дру го, а онај који тупи је 
давеж.

Немам више вре ме на за 
оне који тупе. Било да ми 
тупе ужи во или пре ко теле
ви зи је. Са годи на ма ната
ло жи се и мало мудро сти за 
пре по зна ти тупље ње, али и 
мало више нестр пље ња. 
Што кажу, фитиљ се скра ти.

А о чему бих ја овде 
могла писа ти, а да не 
тупим? Реци мо о ненор
мал ним поја ва ма. Сад, шта 
је нор мал но, шта ненор
мал но зави си од угла гле
да ња, али посто је ипак 
неке опште при хва ће не 
лини је које одва ја ју прво од 
дру гог. Те лини је су пома ло 
испре ки да не у Срби ји 21. 
века, али ’ајде да каже мо 
да посто је. Не бих да тупим, 
али зар је нор мал но да се 
пар кинг не пла ће испред 
тржног цен тра, а пла ћа се 
испред бол ни ца и домова 
здра вља? Не бих да тупим, 
али зар је нор мал но да 
затво ре ни ци има ју бес пла

тан дору чак, ручак, вече ру, 
а роди те љи за децу у врти
ћи ма мора ју да пла ћа ју? 
Ето вам само два пита ња, 
па дај те тачан одго вор ако 
зна те. Нарав но, сви ће рећи 
„није нор мал но“, а на пита
ње за што је ипак тако 
тешко да ћемо доби ти неки 
суви сли одго вор. ’Ајд ово 
дру го и нека ко, мислим 
затво ре ни ке мораш хра ни
ти, кад си их већ затво рио, 
то све држа ве раде. Не 
можеш их пусти ти да умру 
од гла ди. Али, зар по тој 

логи ци не тре ба и деци у 
шко ла ма и врти ћи ма дати 
бес плат ну ужи ну, кад си их 
већ нате рао да иду у шко
лу? Ако наста вим ова ко 
нећу бити давеж, већ оби
чан тупа џи ја. А само тупа
џи ја може да се пита што 
пред тржним цен тром 
можеш бада ва да пар ки
раш ауто, а пред бол ни цом 
не? Тупа џи је могу да поста
ве још гоми лу глу пих пита
ња, а даве жи на њих нек 
одго ва ра ју. Ја сад лепо 
овде завр ша вам.

Сад,штаје
нормално,шта

ненормално
зависиодугла
гледања,али
постојеипак
некеопште
прихваћене
линијекоје

одвајајупрвоод
другог.Телиније

супомало
испрекиданеу

Србији21.века,
али’ајдеда
кажемода

постоје.Небих
датупим,али

зарјенормално
дасепаркингне

плаћаиспред
тржногцентра,а
плаћасеиспред

болницаи
домова

здравља?
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Предахнутинасвоме

Три де сет избе глич ких поро ди ца из 
Босне и Хер це го ви не и Хрват ске, 
са пре би ва ли штем на тери то ри ји 

општи не Ста ра Пазо ва током про те
кле неде ље усе ли ло се у ново и згра ђе
не ста но ве у Голу бин ци ма. Све ча ном 
уру чи ва њу кљу че ва при су ство ва ли су 
први пот пред сед ник Вла де и мини стар 
спољ них посло ва Иви ца Дачић, пред
сед ник општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе 
Ради но вић и пред став ни ци Деле га ци је 
ЕУ у Срби ји, УНХЦРа и Коме са ри ја та 
за избе гли це и мигра ци је.

Сте во Белић је силом при ли ка 1. 
маја 1995. са роди те љи ма, бра том и 
две сестре избе гао из Запад не Сла
во ни је, а 24 годи не касни је конач но се 
са супру гом и још дво је деце ску ћио у 
Голу бин ци ма.

– Доби ли смо нови дом у којем ће 
моја деца, обо је основ ци, моћи да 
раде дома ћи и дру же се са вршња ци
ма, а супру га и ја конач но да пре дах
не мо на сво ме – рекао је Белић. Поред 
Бели ћа, још 29 поро ди ца које су избе
гле из Босне и Хер це го ви не и Хрват ске 
усе ли ло се у ново и згра ђе не ста но ве у 
Голу бин ци ма.

Општи на Ста ра Пазо ва обез бе ди
ла је сред ства за кому нал ну инфра
струк ту ру и обез бе ђи ва ње земљи
шта. Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
општи не Ста ра Пазо ва уру чио је кљу

че ве нових ста но ва. 
– Ста ра Пазо ва је отво ри ла сво ја 

вра та за све људе који су несрећ но 
мора ли да напу сте сво је домо ве. То 
потвр ђу је и вели ки број људи, који је 
дошао у наше кра је ве и упра во овде 
нашао место за свој живот и сво ју 
будућ ност, за сво ју децу која ће оста
ти овде да живе, раде и ство ре сво је 
поро ди це – иста као је Ради но вић.

Ста но ви су изгра ђе ни у окви ру 
Реги о нал ног стам бе ног про гра ма који 
се спро во ди уз подр шку ОЕБСа и 
УНХЦРа, а град ња је финан си ра на 
сред стви ма Европ ске уни је и још 14 
зема ља у изно су од бли зу 737 хиља
да евра.

Иви ца Дачић, пот пред сед ник Вла де 
Репу бли ке Срби је и мини стар спољ

них посло ва је рекао да наша држа ва 
посве ће но ради на пру жа њу помо ћи и 
збри ња ва њу свих избе глих са про сто
ра бив ше Југо сла ви је.

– Обез бе ђе на су сред ства за реша
ва ње стам бе них потре ба за више од 
7.000 избе глич ких поро ди ца. У окви
ру овог про гра ма, доде ље но је бли зу 
3. 800 стам бе них једи ни ца, а у току је 
доде ла више од 200 паке та гра ђе вин
ског мате ри ја ла и ско ро сто ти ну сео
ских кућа – рекао је мини стар Дачић.

Реги о нал ни стам бе ни про грам пред
ста вља више го ди шњу бор бу Срби
је, Босне и Хер це го ви не, Црне Горе и 
Хрват ске која се тиче обез бе ђи ва ња 
трај них стам бе них реше ња за нај у гро
же ни је избе глич ке поро ди це у реги о ну.

С.Станковић

Стара Пазова је отворила своја врата за све
људекојисунесрећноморалиданапустесвоје
домове.Топотврђујеивеликибројљуди,који
је дошао у наше крајеве и управоовденашао
местозасвојживотисвојубудућност,засвоју
децукојаћеостатиовдедаживе,радеистворе
својепородице–истакаојеЂорђеРадиновић

ИвицаДачићиЂорђеРадиновићсапородицомБелић
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ПОЉОПРИВРЕДА

Првалицитација

Упра ва за пољо при вред но земљи ште 
оба ве шта ва све заин те ре со ва не пољо
при вред ни ке да је обја вље на Одлу ка о 
рас пи си ва њу јав ног огла са за јав но над
ме та ње за дава ње у закуп држав ног 
пољо при вред ног земљи шта у првом кру
гу за тери то ри ју општи не Ста ра Пазо ва, 
земљи ште је огла ше но на пери од заку па 
од 10 годи на, а јав но над ме та ње ће се 
одр жа ти 30. сеп тем бра 2019. годи не. 
Има ју ћи у виду да се у прет ход ном пери
о ду држав но пољо при вред но земљи ште 
дава ло у закуп на кра ћи пери од, нај че
шће на годи ну дана, Мини стар ство 
пољо при вре де, шумар ства и водо при
вре де је доне ло одлу ку да се држав но 
земљи ште даје у закуп на дужи вре мен
ски пери од. Ово је важно због тога што 
убу ду ће пољо при вред ни ци пла ни ра ју 
пољо при вред ну про из вод њу на дужи 
рок, али и да се очу ва и уна пре ди ква ли

тет држав ног пољо при вред ног земљи
шта и сма њи могућ ност узур па ци је. Све 
потреб не инфор ма ци је о држав ном 
пољо при вред ном земљи шту нала зе се 
на веб пре зен та ци ји Упра ве за пољо при
вред но земљи ште.

БИБЛИОТЕКАУВОјКИ

Обележенјубилеј
Током про те кле неде ље у про сто ри ја

ма Дома кул ту ре у Вој ки одр жа на је све
ча ност обе ле жа ва ња јуби ле ја 100 годи на 
посто ја ња библи о те ке у овом месту. 
Осно ва на је као чита о ни ца одмах након 
Првог свет ског рата и у то вре ме је била 
сте ци ште кул тур ног живо та села. Након 
Дру гог свет ског рата поне ће име прво
бор ца из Вој ке Лаза ра Чико ша  Мике, да 
би касни је била назва на по Вла ди сла ву 
Чико шу, књи жев ни ку и прав ни ку из 19. 
века и јед ном од осни ва ча Дру штва срп
ске сло ве сно сти, пре те че дана шње Срп
ске ака де ми је нау ка и умет но сти. У про
гра му су уче шће узе ли песни ци и музи
ча ри из Вој ке и дру гих места у Сре му, 
као и уче ни ци локал не Основ не шко ле 
„Милан Хаџић“ и КУДа „Слав ко Гајин“. 
Библи о те ка је огра нак матич не Народ не 
библи о те ке „Доси теј Обра до вић“ из Ста
ре Пазо ве, нала зи се у про сто ри ја ма 
ловач ког дома у Вој ки, има фонд од пре
ко 7.000 књи га и пре ко 170 редов них 
чла но ва.

БЕЛЕГИШ

Турнирпријатељства
Током про те клог викен да на ста ди о ну 

ФК „Поду на вац“ у Беле ги шу отво рен је 
вели ки међу на род ни тур нир при ја тељ
ства за мла ђе кате го ри је. Тур нир је у два 
дана оку пио 1.200 деце из 78 клу бо ва и 
шко ла фуд ба ла са тери то ри је Срби је, 
Репу бли ке Срп ске и Север не Маке до ни
је. Уче сни ци и гости тур ни ра су изра зи ли 
задо вољ ство орга ни за ци јом и усло ви ма 
на прак тич но новом ста ди о ну у Беле ги
шу. Тур нир је резул тат спо ра зу ма који су 
ове годи не пот пи са ле шко ле фуд ба ла 
„Вој во ди на“ и „Воша“ из Ста рих Бано ва
ца и Ста ре Пазо ве, са ФК „Поду на вац“ из 
Беле ги ша. Орга ни за то ри за сле де ћу 
годи ну наја вљу ју још амби ци о зни ји дога
ђај када је тур нир мла ђих кате го ри ја у 
пита њу.

ДАНИОПШТИНЕСТАРАПАЗОВАУСЛОВАЧКОј

Проширењесарадње
„Дани Ста ре Пазо ве у Сло вач кој“ ове 

годи не одр жа ли су се 19. и 20. сеп тем
бра у гра ду Жили на и општи ни Бела. 
Првог дана уче сни ци мани фе ста ци је 
има ли су при јем код Ери ке Јури но ве, 
пред сед ни че Жилин ског реги о на, која је 
иста кла да овај дога ђај има за циљ пре
зен то ва ње кул тур них и гастро ном ских 
потен ци ја ла ста ро па зо вач ке општи не. 
Глав ни дога ђај је одр жан на град ском 
тргу где су „Дане Ста ре Пазо ве у Сло
вач кој“ отво ри ли Бар бо ра Бире но ва, 
заме ни ца гра до на чел ни ка Жили не, 
Милан Лау рен чик, заме ник пред сед ни ка 
Жилин ског реги о на, Горан Јовић, пред
сед ник СО Ста ра Пазо ва и Љибу шка 
Лака тош, пред сед ни ца Наци о нал ног 
саве та сло вач ке наци о нал не мањи не у 
Срби ји, која је дома ћи не позва ла сле де
ће годи не у Ста ру Пазо ву на све ча ност 
обе ле жа ва ња јуби ле ја 250 годи на од 
дола ска Сло ва ка на ове про сто ре.

У про гра му кул тур ну башти ну Ста ре 
Пазо ве пред ста ви ли су чла но ви СКУДа 
„Херој Јан ко Чме лик“ и ста ро па зо вач ког 
КУДа „Бран ко Ради че вић“, Град ски там
бу ра шки орке стар и опер ски певач Борис 
Бабик. Гастро но ми ју и народ не руко тво
ри не пред ста ви ли су чла ни це удру же ња 
жена СКУДа „Херој Јан ко Чме лик“, Удру
же ње „Рузма рин“ из Голу би на ца и УГ 
„Волим Банов це“ из Нових Бано ва ца. 

При сут ни на тргу у Жили ни могли су да 
про ба ју сло вач ке над лац ке и срп ске 
пље ска ви це, као и гулаш из котли ћа.

Мани фе ста ци ја се дру гог дана наста
ви ла кул тур но  умет нич ким про гра мом у 
општи ни Бела. Општин ска деле га ци ја 
пред во ђе на пред сед ни ком СО Ста ра 
Пазо ва Гора ном Јови ћем, има ла је неко
ли ко зва нич них раз го во ра са руко вод
ством Жилин ског реги о на о про ду бљи
ва њу сарад ње која тра је већ три годи не. 
Матуш Крај чи, пред сед ник општи не 

Бела изра зио је овом при ли ком задо
вољ ство што се успо ста вље на сарад ња 
про ши ру је. Низ успе шних раз го во ра 
оства ри ла је и деле га ци ја локал не само
у пра ве, иста као је Јовић уз нагла сак да 
ће се Жилин ски округ укљу чи ти у про
сла ву „250 годи на ста ро па зо вач ких Сло
ва ка“. У току ова два дана, више десе ти
на чла но ва деле га ци је кул тур них после
ни ка и удру же ња, у нај бо љем све тлу је 
пре зен то ва ла пазо вач ку општи ну на 
севе ру Сло вач ке.
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јП„СРЕМ-ГАС“

Радовинагасоводу
прекотеретногмоста
Отпо че ли су радо ви 

на одр жа ва њу гасо
во да сред њег при ти

ска и носе ће кон струк ци је, а 
изво де се на терет ном мосту 
пре ко Саве изме ђу Срем ске 
и Мачван ске Митро ви це, у 
дужи ни од 650 мета ра. „Јеф
тић  инже ње ринг“ д.о.о. из 
Срем ске Митро ви це заду
жен је за изво ђе ње, а инве
сти тор је Јав но пред у зе ће за 
дистри бу ци ју при род ног гаса 
„Сремгас“ Срем ска Митро
ви ца.

Про гра мом посло ва ња ЈП 
„Сремгас“ Срем ска Митро
ви ца пла ни ра на су сред ства 
за ову наме ну, одр жа ва ња 
гасо во да, а ова инве сти ци ја 
вред на је око мили он дина
ра.

 – ЈП „Сремгас“ Срем ска 
Митро ви ца врши посло ве 
упра вља ња дистри бу тив
ним систе мом за при род ни 
гас. Један од сег ме на та тог 
упра вља ња су и радо ви на 
редов ном одр жа ва њу гасо
во да, а тре нут но се изво де 
на гасо во ду сред њег при
ти ска на делу дистри бу
тив не гасне мре же Срем
ска Митро ви ца. Дакле, наш 
основ ни зада так је да испо
ру ка гаса потро ша чи ма буде 
редов на и сигур на и да тај 

гас задо во ља ва потреб
не стан дар де и пара ме тре. 
Без бед ност је један од импе
ра ти ва и глав них прин ци па 
наше поли ти ке посло ва ња 
и ова кви радо ви се и изво
де са тим циљем, јер нам 
је важна без бед ност кори
сни ка наших услу га – рекао 
је Дра ган Будо шан извр шни 
дирек тор за дистри бу ци ју, 
упра вља ње дистри бу тив
ним систе мом и изград њу 
дистри бу тив не гасне мре же 

у ЈП „Сремгас“ Ср. Митро
ви ца. 

„ Јеф тић инже  ње  ринг “ 
д.о.о. из Срем ске Митро ви
це заду жен је за изво ђе ње 
и отпо че ли су про цес песка
ре ња, јер је то нај бо ља тех
но ло ги ја за при пре му повр
ши на за про цес нано ше ња 
заштит них мате ри ја ла, за 
про цес одстра њи ва ња коро
зи је са повр ши не, за чишће
ње и при пре му повр ши на, па 
је тако и овде слу чај. После 

песка ре ња, гасо вод и носе
ћа кон стук ци ја се пре ма зу
ју анти ко ро зив ном бојом. 
Радо ви ће тра ја ти око месец 
дана, али неће под ра зу ме ва
ти искљу че ња и обу ста ве у 
испо ру ци при род ног гаса.

У току изво ђе ња радо ва 
доћи ће до успо ра ва ња сао
бра ћа ја у обе тра ке па се 
уче сни ци у сао бра ћа ју моле 
да пошту ју сиг на ли за ци ју 
која ће бити поста вље на и 
пона ша ју се у скла ду са њом.

Пројекат:„УСРЕДИШТУПАЖЊЕ:Митровицајуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаГрадаСремскаМитровица–Градскауправазаобразовање,културуиспорт.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

МИНИСТАРСТВОПРОСВЕТЕ

Уговорогранту
У петак, 20 сеп тем бра у Бео гра ду, у Клу бу посла

ни ка је орга ни зо ва но све ча но уру че ње Уго во ра 
о доде ли гран та од стра не Мини стар ства про

све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја, за реа ли за ци ју 
про јек та „Инклу зив но пред школ ско вас пи та ње и обра
зо ва ње“ у сарад њи са Свет ском бан ком, за финан си
ра ње „Ком по нен те 3  Кому ни ка ци ја са децом и поро
ди ца ма из осе тљи вих дру штве них гру па“.

Износ доби је ног гран та је 5.374. 000 дина ра, локал
на само у пра ва је у оба ве зи да суфи нан си ра 10 одсто 
вред но сти про јек та што изно си 474.500 дина ра. Заме
ни ца гра до на чел ни ка Све тла на Мило ва но вић је пот
пи са ла уго вор. Парт не ри на про јек ту су: ПУ „Пче ли ца“, 
Цен тар за соци јал ни рад „Сава“, Дом Здра вља Срем
ска Митро ви ца,  НВО „ЦЕУР“ (Цен тар за еко ном ско 
уна пре ђе ње Рома) и удру же ње гра ђа на „Пар но ромо
ро“  Лаћа рак. Вре ме реа ли за ци је про јек та 36 месе ци 
(1. окто бар 2019  30. сеп тем бар 2022.)

Садоделеуговора
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У Вели кој сали скуп шти не општи
не Бео чин, 13. сеп тем бра је 
одр жан први круг јав не лици та

ци је за дава ње у закуп пољо при вред
ног земљи шта у држав ној сво ји ни. 
Јав но над ме та ње је оба вље но за сво 
држав но пољо при вред но земљи ште 
на тери то ри ји целе општи не Бео чин у 
свих осам ката стар ских општи на.

Пра во уче шћа у јав ном над ме та њу 
за дава ње у закуп пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни има ла 
су прав на и физич ка лица са реги
стро ва ним пољо при вред ним газдин
ством на тери то ри ји наше општи не 

и која су у актив ном ста ту су послед
ње три годи не. На јав ном над ме та
њу лици ти ра но је укуп но 390,1437 
хек та ра држав ног пољо при вред ног 
земљи шта. Од рас по ло жи вог земљи
шта изда то је у закуп око 47,3151 хек
та ра, од тога је око 18 хек та ра изда
то на пери од од два де сет годи на и те 
повр ши не су опре де ље не за поди
за ње вино гра да и воћ ња ка. Нај ве ће 
инте ре со ва ње пољо при вред ни про
из во ђа чи су пока за ли за земљи ште у  
Гра бо ву, а поред Гра бо ва изли ци ти
ра но је и пољо при вред но земљи ште 
у Сусе ку.

БЕОЧИН

Школскиприбор
заромскудецу

Реа ли зу ју ћи опе ра тив ни план 
Мобил ног тима за соци јал ну 
инклу зи ју Рома који је Општи на 

Бео чин усво ји ла, поло ви ном сеп тем
бра 255 ром ских уче ни ка од дру гог до 
осмог раз ре да у основ ним шко ла ма 
„Јован Грчић Милен ко“ у Бео чи ну и 
„Јован Попо вић“ у Сусе ку, доби ло је 
на поклон школ ски при бор. У зави
сно сти од раз ре да који поха ђа ју 243 
ром ска основ ца из Бео чи на и 12 из 
Сусе ка доби ло је поклон пакет који 

је садр жао: све ске, блок за црта ње, 
воде не боји це, тем пе ре, дрве не боји
це, фло ма сте ре, олов ке, заре зач, 
гуму цу, шестар, лењир, тро у гао и пла
сте лин.

Опре му за наред них годи ну дана 
доби ла су и ром ска деца пола зни
ци при прем не гру пе у Пред школ ској 
уста но ви „Љуба Стан ко вић“ у Бео
чи ну чије сва ко днев не дво ча сов не 
актив но сти за циљ има ју пре ва зи ла
же ње језич ке бари је ре.

ЛИЦИТАЦИјАПОЉОПРИВРЕДНОГЗЕМЉИШТАУБЕОЧИНУ

Грабовонајитересантније

Поделашколскогприбора

Салицитације

ЦРВЕНИКРСТ
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Одличнознање
ивештине

На Држав ном так ми че њу у пру жа њу 
прве помо ћи и реа ли стич ком при ка зи
ва њу повре да, обо ље ња и ста ња, које 
је одр жа но у субо ту 21. сеп тем бра на 
Ташмај да ну у Бео гра ду, еки пе Црве
ног крста Срем ска Митро ви ца при ка
за ле су одлич но зна ње и вешти не у 
ука зи ва њу прве помо ћи. 

У кон ку рен ци ји међу нај бо љи ма из 
24 сре ди не из целе Срби је, еки па под
млат ка Црве ног крста Срем ска Митро
ви ца је бри љи ра ла осво јив ши 3. 
место, као и еки па омла ди не, која је 
при ка зом завид них зна ња и вешти на 
зау зе ла 6. место. Реви јал ним насту
пом у кате го ри ји „Поле тар ци“, еки па 
Црве ног крста Срем ска Митро ви ца, 
коју чине уче ни ци 4. раз ре да ОШ „Б. 
П. Пин ки“  сјај ним насту пом пока за ли 
су да наста вља ју сто па ма сво јих прет
ход ни ка.

Ова мани фе ста ци ји је нај ве ћа и нај
ма сов ни ја, коју Црве ни крст Срби је 
орга ни зу је сва ке годи не и која оку пља 
пре ко 700 волон те ра Црве ног крста из 
целе Срби је. Тема так ми че ња била је 
„Без бед ност деце у сао бра ћа ју”.

– С поно сом чести та мо нашим еки
па ма, као и свим дру гим који су уче
ство ва ли, јер ово је јед но од оних 
так ми че ња у ком је нај ва жни је сте че
но зна ње и иску ство, које нас чини 
спрем ни јим у испу ња ва њу Миси је 
Црве ног крста, спа ша ва њу људ ских 
живо та – иста кла је секре тар ка Црве
ног крста Татја на Јован че вић. Т.ј.

МИТРОВАЧКОПОЗОРИШТЕ

Представазадецу
У субо ту 28. сеп тем бра у 12 сати на 

Вели кој сце ни Позо ри шта „Добри ца 
Милу ти но вић“ биће изве де на пред
ста ва ЛОЛ: Чуде сно изне на ђе ње.

Цена ула зни це је 250 дина ра. Број 
теле фо на за инфор ма ци је и резер ва
ци је је 615115 (сва ког рад ног дана од 
7 до 15 часо ва). Пред ста ву је режи рао 
Мар ко Маној ло вић, а игра ју Маша 
Пан тић, Дра га на Суџук, Мила Ста ни
шић и дру ги. 



8 25. SEPTEMBAR 2019.  M NOVINE ОПШТИНАИРИГ

„ОРГАНИКСРЕМФЕСТ“УИРИГУИВРДНИКУ

Промоцијаорганскепроизводње

Орган ска про из вод ња је више го
ди шњи тренд у све ту и у нашој 
земљи се пове ћа ва инте ре со

ва ње за овај начин про из вод ње. Да би 
се са њом и отпо че ло, људи би тре ба
ло прво да се добро упо зна ју са овим 
начи ном про из вод ње, њеним спе ци
фич но сти ма, шта би тач но желе ли да 
про из во де, али и да им буде јасно да је 
реч о дуго роч ној инве сти ци ји и да брзе 
зара де нема. За све то је потреб на 
еду ка ци ја и про мо ци ја орган ске про из
вод ње.

Упра во то је и наме ра орга ни за то ра 
мани фе ста ци је „Дани отво ре них вра
та на орган ским фар ма ма   Орга ник 
Срем фест“, која је одр жана кра јем 
авгу ста у Ири гу и Врд ни ку. Основ ни 
циљ ове мани фе ста ци је био је исти
ца ње зна ча ја орган ске про из вод ње у 
све тлу еко ном ског раз во ја, зашти те 
живот не сре ди не, здра вља људи, али 
и разменa иску ста ва и успостављањe 
чвр шће при вред не сарад ње у реги о ну.

– Ово је била при ли ка да се дру жи
мо, дегу сти ра мо добру и здра ву хра ну, 
учи мо о орган ској про из вод њи воћа и 
наста ви мо да раз ви ја мо свест о очу ва
њу све га доброг што има мо. Ова мани
фе ста ци ја је посеб на по томе што је 
при мер успе шне сарад ње удру же ња 
која има ју за циљ раз вој села, очу ва
ње тра ди ци је, кул ту ре и раз вој сео ског 
тури зма, уз про из вод њу орган ске хра
не као јед ног од тури стич ких садр жа
ја, али и сти ца ње прак тич них зна ња и 
обу ке про из во ђа ча – каже Сан да Кље
шта но вић из Удру же ња про из во ђа ча 

и љуби те ља орган ске хра не „ВитаС“, 
које је било и орга ни за тор „Орга ник 
Срем феста“.

Мани фе ста ци ја је орга ни зо ва на у 
Ири гу, код орган ских про из во ђа ча кај
си ја, ора ха и јабу ка, као и у сео ском 
тури стич ком дома ћин ству „Срем ски 
куће рак“ у Врд ни ку. О пред но сти ма 
и иза зо ви ма у орган ској про из вод њи 
ора ха, кај си ја и јабу ка гово ри ли су 
про из во ђа чи ових орган ских про из
во да Лазар Кље шта но вић и Нур дин 
Муј ка но вић. Поро ди ца Кље шта но вић, 
Лазар и Сан да, има ју орган ски воћ њак 

јабу ка, а поро ди ца Муј ка но вић кај си ја 
и ора ха  воћ ња ци су један уз дру ги, на 
Тур ском брду код Ири га.

На фести ва лу је уче ство ва ла и про
фе сор ка др Бран ка Лазић са ново сад
ског Пољо при вред ног факул те та, која 
је ука за ла на зна чај под сти ца ја, али 
још више про мо ци је орган ске про из
вод ње. Прво тре ба зна ти шта је то и 
зашто се то ради, јер се у супрот ном 
често деша ва да људи код првих пре
пре ка, оду ста ју од орган ске про из вод
ње.

– Кли мат ске про ме не кла сич на 

Засадорганскихјабука

Проф.дрБранкаЛазићСандаКљештановић
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пољо при вре да не може да издр жи 
и она једи но може да опста не у еко
ло шким систе ми ма про из вод ње, где 
се пошту је при ро да и при ме њу ју еко
ло шке агро тех нич ке мере. Кла сич на 
пољо при вре да мора има ти инклу зи ју 
тих мера, да би пла не та Земља опста
ла, о томе више нема при че, мора се 
ради ти. Нека да су сви про из во ди ли на 
бази агро е ко ло шких прин ци па, на који
ма почи ва наша пла не та. Све се мора 
учи ти, а у орган ску пољо при вре ду нај
че шће ула зе људи који нису из све та 
пољо при вре де. Тешко ће на које се 
мно ги жале, из мог иску ства, су углав
ном због незна ња – исти че про фе сор
ка Лазић. 

Њена пре по ру ка је да ако неко хоће 
да уђе у орган ску про из вод њу, прво 
нешто про чи та и нау чи, данас има 
мно го мате ри ја ла, и види да ли му 
то одго ва ра. Онај ко се бави пра вом 
сер ти фи ко ва ном орган ском про из вод
њом, мора има ти висок морал  етич ки 
моме нат је осно ва орган ске пољо при
вре де и човек мора воле ти при ро ду.

 – Није исти на да орган ска про из
вод ња не може да нахра ни свет. И 
сада има довољ но хра не, само она 
није добро рас по ре ђе на. Истра жи ва
ња пока зу ју да пола ко тре ба уво ди ти 
орган ску про из вод њу тамо где је могу
ће и пер спек тив но, у сада шњу про из
вод њу тре ба уво ди ти нове еко ло шке 
тех но ло ги је – закљу чу је проф. др 
Бран ка Лазић.

Про фе сор др Срђан Шере ме шић са 
Пољо при вред ног факул те та у Новом 
Саду је рекао да ова кве мани фе ста ци
је могу да про мо ви шу орган ску пољо
при вред ну про из вод њу, посеб но они
ма који су заин те ре со ва ни да се тиме 
баве. 

– Орган ска пољо при вре да није на 
жеље ном нивоу, а сва ко оку пља ње 
ових про из во ђа ча је добро дошло и 
тре ба га подр жа ти. Код нас се нај че
шће орган ски про из во де неке ратар ске 
кул ту ре, стр на жита, пше ни це, нешто 
мало инду стриј ских кул ту ра и јабу ке  
то је нешто што до сад код нас доми
ни ра. Чини ми се да је потра жња вели
ка, али ми се чини да то није довољ но 
син хро ни зо ва но. Про из во ђа чи има ју 
мању коли чи ну робе коју не могу само
стал но да пла си ра ју на тржи шту и то 
је велик про блем који посто ји. Кључ је 
у удру жи ва њу, а самим тим су потреб
ни је и веће повр ши не под орган ским 
заса ди ма. Тре нут но је то око 15.000 
хек та ра, оче ку је се ула зак још неких 
већих про из во ђа ча. Тако ђе, про из во
ђа чи тре ба добро да раз ми сле чиме ће 
да се баве. То су дуго роч ни про гра ми 
и инве сти ци је, један циклус тра је три, 
чети ри годи не. Ништа није могу ће ура
ди ти пре ко ноћи, јер ако бисте кре ну ли 
данас, резул та те бисте има ли тек за 
три годи не – ука зу је про фе сор Шере
ме шић.

„Орга ник Срем фест“ по шести пут 
орга ни зо ва ло је Удру же ње за орган
ску хра ну „ВитаС“, које је 2007. годи не 
осно ва но у Руми. С.Џакула

ОШ„ДОСИТЕјОБРАДОВИЋ“

„Другаријада
-камппријатељства“

На сед мом кам пу „Дру га ри ја да  
камп при ја тељ ства“ на Копа о ни
ку, који орга ни зу је Фон да ци ја 

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

– Циљ ове Фон да ци је ја да се мали
ша ни ма широм наше земље пру жи 
јед но кори сно иску ство у раз во ју. Ове 
годи не у кам пу је било 130 ђака из 13 
шко ла, одно сно издво је них оде ље ња 
у сели ма. Међу њима су били и наши 
ђаци који су на кам пу уче ство ва ли од 
16. до 21. сеп тем бра – каже дирек тор
ка шко ле Сања Нико лић. Она дода је 
да је посеб но оду ше вље ње свих уче
сни ка, иза зва ла чиње ни ца да их је 
доче као наш про сла вље ни тени сер 
Новак Ђоко вић.

Ових 13 шко ла из шест општи на су 
иза бра не после истра жи ва ња Фон да
ци је, а на осно ву доса да шњих успе ха 
шко ле, добре сарад ње са роди те љи
ма, ђаци ма, учи те љи ма и локал ном 
зајед ни цом, бро ја ђака, јер због мањег 

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

У кам пу су орга ни зо ва не број не еду
ка тив не и спорт ске ради о ни це, про
гра ми зајед нич ких актив но сти током 
којих су деца сти ца ла нова зна ња, 
вешти не, као и здра ве нави ке. Уче ни
ци из ири шке општи не током тра ја ња 
кам па дру жи ли су се са сво јим вршња
ци ма из Вла со тин ца, Алек син ца, Кра
гу јев ца, Сме де ре ва и Срем ске Митро
ви це. Са децом и њихо вим учи те љи
ма ради ло је око 50 струч них сарад
ни ка и волон те ра Фон да ци је Нова ка 
Ђоко ви ћа. 

– Изу зет но ми је дра го што смо 
успо ста ви ли добру сарад њу са овом 
Фон да ци јом и Нова ком Ђоко ви ћем, и 
надам се да ћемо и убу ду ће на неке 
начи не сара ђи ва ти – иста кла је дирек
тор ка Сања Нико лић. С.Џ.

Ученициизиришкеопштине

ДАНПЕШАЧЕЊА2019.

Акција„Врдникхода“
Под сло га ном „Срби ја хода“ Пла

ни нар ски савез Срби је је 14. сеп
тем бра орга ни зо вао нај ве ћу ово

го ди шњу акци ју „Дан пеша че ња 2019“. 
Пла ни на ри из целе Срби је су позва ли 
мла де и ста ре, поро ди це, тинеј џе ре, 
пен зи о не ре, запо сле не, шко лар це и 
сту ден те, да се при кљу че акци ји и пре
пе ша че бар сто ти ну мета ра или више. 
Овој акци ји су се при кљу чи ли и уче ни
ци врд нич ке ОШ „Мили ца Сто ја ди но
вић Срп ки ња“, а сви су знат но пре ма

ши ли тих мини мал них 100 мета ра.
Актив но сти су запо че ле у девет 

часо ва, а сход но узра сту су и пла ни
ра не уче нич ке актив но сти. Прва ци су 
пеша чи ли ка рудар ском насе љу Есак 
и до цен тра Врд ни ка, а уче ни ци дру гог, 
тре ћег и четвр тог раз ре да су има ли 
знат но већи иза зов, и сви су пре пе ша
чи ли око пет кило ме та ра. Уз пут су им 
учи те љи гово ри ли и о биљ ним врста
ма које су виде ли током шет ње. 

С.Џ.
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СТАНОВИЗАИЗБЕГЛАЛИЦА

Завршнирадови
половиномновембра

Радо ви на изград њи 
згра де соци јал ног 
ста но ва ња у Ири

гу запо че ли су у децем бру 
про шле годи не, а тре ба ло 
би да се окон ча ју до 11. 
новем бра.

Реч је о тро спрат ној згра
ди са 13 ста но ва, који су 
наме ње ни соци јал но угро
же ним избе глим лици ма. 
Од тога, 12 ста но ва има
ју од 30 до 35 ква драт них 
мета ра, а дво со бан од 60 

ква дра та је наме њен дома
ру згра де. 

Сред ства у виси ни од 
око 413 мили о на дина ра је 
обез бе дио Коме са ри јат за 
избе гли це, а ири шка општи
на, као инве сти тор је обез

бе ди ла ком плет но инфра
струк тур но опре мљен плац 
у Миле ти ће вој ули ци, као и 
сву потреб ну доку мен та ци
ју. Обје кат је недав но оби
шао и пред сед ник општи не 
Сте ван Кази ми ро вић, који 
је иста као да се радо ви 
одви ја ју по пла ну, мада је 
било мањих засто ја, код 
при кљу ча ка на кана ли за ци
ју и елек трич ну енер ги ју.

– По сада шњој дина ми
ци радо ви би тре ба ло да 
се окон ча ју до 11. новем
бра. Цен тар за соци јал ни 
рад нам је пру жио струч ну 
помоћ код ода би ра лица, 
која ће доби ти ове ста но
ве на кори шће ње – рекао је 
Сте ван Кази ми ро вић.

С обзи ром на то да ће 
у згра ди живе ти ста ри
ја лица, биће изгра ђен и 
лифт.  Изво ђач радо ва је 
пара ћин ска фир ма „Гра
динг“. Упо ре до са радо ви
ма на згра ди, рас пи са на је 
и јав на набав ка, која је у 
току, за пар тер но уре ђе ње 
и изград њу при ступ не сао
бра ћај ни це. С.Џакула

Зградасоцијалногстановања

СтеванКазимировићуобиласкуобјекта

Пројекат„ОпштинаИриг:Перспективеразвојаиуспеха“финансирасеизбуџетаОпштинеИриг.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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ПРОМЕНАНАРУМСКОјПОЛИТИЧКОјСЦЕНИ

НенадБоровићновичланСНС-а
И зва нич но, а такав рас

плет се могао наслу
ти ти, Ненад Боро вић 

после 23 годи не више није 
члан Демо крат ске стран ке. 
На кон фе рен ци ји за нови на
ре која је 17. сеп тем бра одр
жа на у про сто ри ја ма Глав ног 
одбо ра СНС у Новом Саду, 
зва нич но је и обја вље но да 
је Боро вић пре шао у Срп ску 
напред ну стран ку, о чему је 
присут не инфор ми сао Дамир 
Зобе ни ца, пот пред сед ник 
Извр шног одбо ра СНС, а при
су ство вао је и Сла ђан Ман
чић, заме ник пред сед ни ка 
рум ских напред ња ка. Зобе ни
ца је том при ли ком иста као да 
је Боро вић посла ник са којим 
је СНС имао корект ну сарад
њу, да је реч о ква ли тет ном 
кадру и да му је дра го што ће 
од сада, бити део истог тима. 

Нови на ри су инфор ми са ни 
да је Ненад Боро вић пре шао 
у посла нич ку гру пу „Алек сан
дар Вучић  Срби ја побе ђу је“ у 
Скуп шти ни АП Вој во ди не.

Ненад Боро вић је иста као 
да ће се у свом раду тру ди
ти да оправ да пове ре ње и да 
допри не се раду сво је нове 
посла нич ке гру пе. У одго во
ру за наше нови не Боро вић је 
ука зао да не жели да ради по 
дирек ти ва ма Дра га на Ђила
са, нити да уче ству је у поли
тич ком само у би ству Демо
крат ске стран ке. 

– Желим да свој ман дат 
одра дим до кра ја, а не да 
живим од при ви ле ги ја, да се 
у Скуп шти ни не поја вљу јем 
и узи мам нешто што ми не 

при па да. На овај корак сам 
се одлу чио и зато што се не 
сла жем са поли ти ком ДСа, 
која се све ла на куку мав че
ње и пре не ма га ње из дана 
у дан. Демо крат ска стран ка 
избе га ва да се суо чи са стра
нач ким про бле ми ма, мислим 
на бло ка ду рачу на, а која је 
резул тат зло у по тре ба Дра ган 
Ђила са, који у овом момен
ту сво јим нало зи ма и дик та
том упра вља стран ком. То 
нећу да трпим, про тив тога 
сам се две годи не бунио, ја 
сам радио на изве шта ју који 
је уста но вио непра вил но сти 
у стран ци. Инси сти рао сам 
да тај доку мент изне се у јав
ност, пре све га на стра нач ким 
орга ни ма, па да онда Прав ни 
тим под не се и кри вич не при

ја ве због очи глед них зло у по
тре ба – каже Ненад Боро вић 
о раз ло зи ма за изла зак из ДС 
и пре ла зак у СНС. Он је додао 
да је раз ми шљао и о вра ћа
њу посла нич ког ман да та, али 
коме да га вра ти.

– Нећу да вра ћам ман дат, 
наста ви ћу до кра ја ман да та 
да радим поште но, оно због 
чега су ми гра ђа ни ука за
ли пове ре ње. Поку ша ћу то 
у СНСу, јер видим да је то 
једи на стран ка која реша ва 
про бле ме и не бежи од њих – 
рекао је Боро вић и додао да 
се одлу ке о стра те шким поли
тич ким прав ци ма доно се ван 
ДС и да то искљу чи во ради 
Ђилас.

Ненад Боро вић сма тра да 
је ДС у јед ној врсти дужнич ког 

роп ства, јер више од поло ви
не укуп ног дуга ДС дугу је Дра
га ну Ђила су. 

– Он је од Раз вој не бан
ке Вој во ди не отку пио дуго ве 
стран ке који су изно си ли 49 
мили о на дина ра и то за 38 
мили о на дина ра. У истом дану 
је са Боја ном Пај ти ћем пот
пи сао нови уго вор, по којем 
ДС њему дугу је 49 мили о на 
дина ра, а не 38 мили о на. То 
су веро до стој ни и кре ди бил ни 
пода ци – исти че Боро вић.

Он дода је да жели да буде 
у стран ци чији пред сед ник, 
Алек сан дар Вучић, моти ви ше 
људе на рад, а не на нерад 
и бој кот, и који испред све га 
ста вља држав не и наци о нал
не инте ре се, а не сво је лич не.
 С.Џ.

КонференцијаопреласкууСНС(фото:Фејсбук)

ОПШТИНСКОУДРУЖЕЊЕПЕНЗИОНЕРА

Члановимаогревнарате
Општин ско удру же ње 

пен зи о не ра Рума годи
на ма уна зад пома же 

сво јим чла но ви ма да наба ве 
дрва и угаљ, на више месеч
них рата. Удру же ње има пре
ко 500 чла но ва, који на отпла
ту могу да наба ве огрев, те 
тако сма ње удар на свој кућ
ни буџет пред саму греј ну 
сезо ну.

Огрев се може купи ти на 
11 месеч них рата  испо ру ка 
дрва за оне који су нару чи ли, 
поче ла је још од фебру а ра, а 
угља од јуна.

 – До сада смо испо ру чи
ли 900 куб них мета ра дрва 
за 200 кори сни ка и 200 тона 
угља. Углав ном је реч о угљу 
„колу ба ра сиро ви“. За испо

ру ку нам је оста ло још 30 
куб них мета ра дрва као и 27 
тона угља за наше чла но ве 
у Пла ти че ву, и оче ку јем да 
ћемо тај посао завр ши ти до 
кра ја сеп тем бра – гово ри за 
наше нови не Петар Бабић, 
пред сед ник Удру же ња пен зи
о не ра Рума. Цена огре ва је 
зави си ла од ква ли те та, дрво 
из Вој во ди не је вла жни је него 
оно са Цера, а људи су нај ви
ше купо ва ли букву и багрем.

– Кажу, више воле да купу
ју пре ко наше орга ни за ци
је зато што доби ју тач но ону 
коли чи ну коју су и нару чи ли, 
ква ли тет огре ва је добар и 
доне се им се на кућ ну адре
су. Инте ре со ва ње за купо
ви ну на рате је увек вели ко, 

а цене су гото во исте као 
про шле годи не, куб ни метар 
дрва је ску пљи за 100 дина ра 
– исти че Бабић. Дрве ни угаљ 
је коштао 7.800 дина ра, куб
ни метар букве се наба вљао 
по 6.300 дина ра, куб ни метар 
меша но букве и багре ма је 
био 6.000, а самог багре ма 
5.000 дина ра. 

Неких већих про бле ма у 
испо ру ци нару че ног огре ва 
није било, мада сазна је мо 
од Петра Баби ћа, да како се 
бли жи греј на сезо на, и инте
ре со ва ње је веће, па и роко
ви испо ру ке дужи. Сада се 
чека послед њи ками он угља 
и дрва, како би се испо ру ка и 
окон ча ла завр шно са сеп тем
бром.  С.Џакула

ПетарБабић
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На тере ну ФК „ПСК“ 
Путин ци поста вљен је 
савре ме ни систем за 

зали ва ње тра ве на тере ну, 
а вред ност ових радо ва је 
750.000 дина ра. Радо ве на 
ста ди о ну, који су тада били 
при кра ју, оби шли су 19. сеп
тем бра Алек сан дар Бун да
ло, члан Општин ског већа 
заду жен за спо рт и Бран ко 
Ман дић, пред сед ник Саве
та МЗ Путин ци, који су били 
изу зет но задо вољ ни оним 
што су виде ли да је ура ђе но 
на спорт ском тере ну.

Бран ко Ман дић је иста као 
да фуд бал ски клуб у Путин

ци ма посто ји од 1924. годи
не, као и да је нај ве ћи успех 
клу ба било так ми че ње у 
Ново сад ској зони за вре ме 
бив ше СФРЈ. 

– Сада игра мо у Срем ској 
лиги и има мо добре резул та
те. Усло ви за игра че и публи
ку на нашем ста ди о ну су заи
ста добри, свла чи о ни це су 
добре, тре ба ло би да рено
ви ра мо ста ри део, који је 
напра вљен пре четр де се так 
годи на, а нај ве ћи про блем 
нам је био упра во систем за 
зали ва ње. Задо во љан сам 
што смо то успе ли да одра
ди мо ове годи не – исти че 

Бран ко Ман дић. Он дода је 
да је, у окви ру ових радо ва 
на залив ном систе му, поста
вље но 48 прска ли ца чија је 
вред ност 750.000 дина ра, а 
наред не годи не би, ако буде 
сред ста ва, ради ли уре ђе ње 
свла чи о ни це. 

При ФК „ПСК“ Путин ци 
посто ји шко ла фуд ба ла, а 
има довољ но и под млат ка 
из којег могу да се регру ту
ју буду ћи игра чи првог тима. 

– На сва ком тре нин гу има
мо по два де се так нај мла ђих, 
има мо и у про се ку 15 омла
ди на ца, као и 25 прво ти ма ца 
– каже Бран ко Ман дић.

Алек сан дар Бун да ло 
је ука зао да се у рум ској 
општи ни тре нут но пуно ради 
на рекон струк ци ји спорт ске 
инфра струк ту ре, како у гра
ду, тако и сео ским сре ди на
ма. 

– Пути нач ки клуб је годи
на ма имао про блем са 
залив ним систе мом због 
саме кон фи гу ра ци је тере на. 
Сада је тај про блем решен 
уз помоћ локал не само у пра
ве. Клуб је успе шно спро вео 
набав ку и изво ђач са доста 
корект ном ценом изво ди ове 
радо ве. Уве ри ли смо се да 
ћемо доби ти оно што смо 
јав ном набав ком и пла ни
ра ли. Фуд бал ски терен ће 
конач но доби ти пун сјај, али 
ће и омо гу ћи ти боље усло ве 
за тре нинг и саме утак ми
це. Три би не на пути нач ком 
ста ди о ну су рађе не про шле 
годи не, тако ђе уз подр шку 
рум ске општи не – рекао је 
Бун да ло.

Он је под се тио да је у току 
изград ња три би на на ста ди
о ну рум ског ФК „1. мај “, а 
сле ди поста вља ње рефлек
то ра у Вог њу, Добрин ци ма 
и Никин ци ма. Реа ли зо ва ће 
се и радо ви на фуд бал ском 
тере ну у Хрт ков ци ма, као и 
ком плет на рекон струк ци ја 
згра де где су свла чи о ни це и 
сала на фуд бал ском ста ди о
ну „Фру шка гора“ у Руми. 

– Вред ност тен де ра за 
спорт ску инфра струк ту ру је 
15 мили о на дина ра и ова 
сред ства ће покри ти све 
пла ни ра не радо ве – ука зао 
је Алек сан дар Бун да ло.

С.Џ.

Постављенсавремен
заливнисистем

ФК„ПСК“ПУТИНЦИ

БранкоМандићиАлександарБундалосаизвођачемрадова
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СПЦОРУМА

Уплануновхрам
У Руми би тре ба ло да поч не град ња још јед ног 

пра во слав ног хра ма, на самом кра ју Орло ви ће
ве ули це, на ула ску у Бор ко вац. 

– Плац за изград њу буду ћег хра ма и помоћ них 
обје ка та, цркви је покло ни ла поро ди ца Дра ги шић из 
Руме. Прве радо ве на пла цу, који под ра зу ме ва ју крче
ње и чишће ње пар це ле, запо че ли смо 14. сеп тем бра, 
после очи та не моли тве. Ради ли су наши веро у чи те
љи и све ште ни ци, зајед но са вер ни ци ма који су се 
ода зва ли нашем пози ву – каже Сре тен Лаза ре вић, 
архи је реј ски наме сник рум ски.

Радо ви на сре ђи ва њу пла ца ће бити наста вље ни, а 
коли ка ће бити тач на вред ност новог хра ма зна ће се 
по изра ди про јек та. План је да се потреб на сред ства 
обез бе де како од цркве них сред ста ва, тако и од дона
ци ја и добро вољ них при ло га. С.Џ.

СретенЛазаревић:Прерадова,молитва

ПАРТИЦИПАТИВНО
БУЏЕТИРАЊЕ
Стигло
160предлога

У рум ској општи ни се од 2016. годи
не реа ли зу је про је кат пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња током којег гра ђа ни 
пред ла жу, а потом и гла са ју и тако 
одре ђу је шта би тре ба ло да се ради 
у њихо вој локал ној зајед ни ци, а ти 
радо ви ула зе у пла ни ра на сред ства 
општин ског буџе та.

Ове годи не је запо чео пети циклус 
пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња, а гра
ђа ни су могли од 2. до 12. сеп тем
бра да дају сво је пред ло ге о томе 
шта би желе ли да се ура ди у њихо вој 
локал ној зајед ни ци и то како у гра ду, 
тако и сели ма рум ске општи не. Како 
сазна је мо, током поме ну тог пери о да 
при сти гло је укуп но 160 пред ло га, а 
у њихо вом уоб ли ча ва њу је уче ство
ва ло чак 1.082 гра ђа на, што је нај ви
ше до сада, и по бро ју пред ло га,  и 
по бро ју оних који су уче ство ва ли у 
пред ла га њу.

Сада је на Тиму за реа ли за ци ју и 
импле мен та ци ју пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња да раз мо три све при сти
гле пред ло ге и одре ди јед ну пре ли ми
нар ну листу, а гра ђа ни ће потом кроз 
директ но гла са ње, дати свој конач ни 
суд. Пред ло же ни про јек ти који доби
ју нај ви ше гла со ва, а мора их бити и 
за град и села, доби ће сво је место и 
сред ства за реа ли за ци ју у општин
ском буџе ту за 2020. годи ну. С.Џ.

Пројекат:„РУМАјУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

Гласањепретходнихгодина

ДОМЗДРАВЉА

БесплатниОРЛпрегледи
иУЗабдомена

У акци ју бес плат них пре вен тив них 
пре гле да које је покре ну ло Мини
ста р ство здра вља који се већ 

дуже вре ме орга ни зу ју у мно гим здрав
стве ним уста но ва ма у Срби ји, редов но 
се укљу чу је и Дом здра вља Рума. Тако 
је било и 22. сеп тем бра, када је у Цен
тар за пре вен ци ју дошао вели ки број 
Румља на, углав ном ста ри јих, како би 
бес плат но про ве ри ли крв ни при ти сак, 
ура ди ли ЕКГ и про ве ри ли ниво шеће ра у 
крви, а могли су да доби ју и саве те лека
ра како да се пона ша ју и избег ну ризи ке 
по сво је здра вље.

Поред ових основ них про ве ра, они 
који су у неде љу дошли у рум ски Дом 
здра вља, бес плат но су могли да ура де 

и ОРЛ пре гле де, као и ултра звуч ни пре
глед абдо ме на. Један од оних који су 
дошли да про ве ре сво је здра вље је и 
Ради вој Про да но вић који има про бле ма 
са срцем. 

– Већ сам изме рио при ти сак, шећер 
у крви и ЕКГ и још бих да ура дим пре
глед абдо ме на. Сада сам дошао први 
пут и апсо лут но подр жа вам ова кве пре
гле де. Чак и да се пла ћа ју, само да не 
мора мо да зака зу је мо и дуго чека мо на 
пре гле де. Ова ко дођем, мало саче кам и 
ура дим оно што сам пла ни рао. Ина че, 
редов но идем на кон тро ле, јер имам и 
угра ђен стент, али апсо лут но подр жа
вам ова кве акци је – рекао нам је Ради вој 
Про да но вић. С.Џ.

Румљанинабесплатнимпрегледима
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МЕСНАЗАјЕДНИЦАБАЧИНЦИ

Уређењесела
У уто рак, 17. сеп тем бра 

поче ли су радо ви на 
обно ви фаса де згра де 

Месне зајед ни це у Бачин ци
ма. Пред сед ник ове месне 
зајед ни це, Ђор ђе Сте вић 
оби шао је радо ве и потом 
дао кра ћу изја ву.

– Почет ком годи не кре ну
ли смо са радо ви ма на рено
ви ра њу уну тра шњо сти Дома 
кул ту ре и заме ни расве те. 
Данас смо запо че ли радо ве 
на рекон струк ци ји фаса де, 
а ту су и лимар ски радо ви 
на згра ди месне зајед ни це и 
Дома кул ту ре, рекао је Сте
вић.

Пла ни ра ни су и  радо ви на  
уре ђе њу про сто ра  испред 
згра де месне зајед ни це и 
амбу лан те, сад ња дрво ре
да на месту нека да шњег, а 
који је укло њен због вели ких 

жила које су поди за ле ста зу. 
Изме ђу цркве и малог игра
ли шта биће заса ђен парк.

– Сле ди и уре ђе ње ста зе 
испред згра де месне зајед
ни це и обно ва спо ме ни ка 

палим бор ци ма. Захва љу јем 
се Општи ни Шид на доса
да шњој доброј сарад њи и 
помо ћи месној зајед ни ци 
Бачин ци – изја вио је пред
сед ник МЗ Бачин ци. Д.П.

ЗградаМеснезаједницеБачинци

ЂорђеСтевић

КОНФЕРЕНЦИјАЗАМЕДИјЕСРПСКЕНАПРЕДНЕСТРАНКЕШИД

ДаШидбудебољеместозаживот
Шеф одбор нич ке гру

пе СНС у Скуп шти ни 
општи не Шид Бојан 

Бибић, одр жао је у четвр так, 
19. сеп тем бра кон фе рен ци
ју за меди је у про сто ри ја ма 
стран ке. Рад одбор ни ка ове 
стран ке у локал ном пар ла
мен ту била је тема кон фе
рен ци је.

– На локал ним избо ри
ма 2016. годи не Срп ска 
напред на стран ка је доби
ла апсо лут но пове ре ње да 
води нашу општи ну у наред
не чети ри годи не. СНС је 
осво ји ла 23 одбор нич ка 
места од бира них 39 у Скуп
шти ни општи не Шид. Сва 
23 одбор ни ка раде рев но
сно, ква ли тет но, хомо ге но 
већ три и по годи не и сигу
ран сам да ће тако бити и 
у наред ном пери о ду – каже 
Бибић.

Као одбор нич ка гру па уче

ство ва ли су у вели ком бро
ју про је ка та које је локал на 
само у пра ва доби ла, што од 
невла ди них орга ни за ци ја, 
што од репу блич ке и покра
јин ске Вла де. Актив но уче

ству ју у раду скуп шти не.
– Одбор ни ци, као и чла

но ви СНС, оби ла зе гра ђа не 
наше општи не и у раз го во
ри ма жели мо да помог не мо 
сва ком нашем гра ђа ни ну. 

Жели мо да наше место буде 
боље за живот свих нас. 
Тру ди мо се да сва ко село 
буде рав но мер но раз ви је
но, а не посто ји село у коме 
нешто није ура ђе но. Жеља 
СНС је да буде мо стран ка 
наро да и сва ког поне дељ ка, 
од 1518 часо ва у про сто ри
ја ма наше стран ке, локал ни 
функ ци о не ри има ју раз го
вор са гра ђа ни ма. Поку ша
ва мо да реши мо све њихо ве 
про бле ме – изја вио је Бојан 
Бибић.

На пита ње нови на ра, како 
спре чи ти одла зак људи 
из наше сре ди не, Бибић 
је рекао да то није само у 
нашој земљи, већ се и у 
окол ним земља ма беле же 
мигра ци је, а у Шиду се завр
ша ва инду стриј ска зона и 
потру ди ће се да се тај про
цес сма њи.

Д.Попов

БојанБибић
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РАДОВИУМЕСНОјЗАјЕДНИЦИШИД

Новепешачкестазе
иреконструкцијафасаде

Милан Гер бер је млад 
и амби о ци о зан пред
сед ник Саве та месне 

зајед ни це Шид, и као сва ки 
мла ди човек увек се тру ди 
да буде у „акци ји”. Иако на 
тери то ри ји Месне зајед ни це 
Шид само до при но са одав
но нема, Гер бер се тру ди 
да „испра ви кри ве Дри не” и 
про на ђе уз помоћ локал не 
само у пра ве сред ства да се 
ипак нешто ура ди. Тако су 
обез бе ђе на сред ства да се 
раде пешач ке ста зе у МЗ 
Шид, где има 94 ули це, а то 
је неких 110 кило ме та ра ста
за. 

– Од исте ка само до при но
са од пре неко ли ко годи на, 
нисмо били у могућ но сти да 
нешто ради мо. Од прет ход
ног Саве та смо насле ди ли 
изве сна сред ства која нису 
била довољ на, а реба лан
сом буџе та у јулу, доби ли 
смо додат на сред ства која 
нам омо гу ћа ва ју да поч не мо 
радо ве. Било је више пред
ло га које ули це да се раде, 
на кра ју је одлу че но да то 
буде Ули ца Вељ ка Пау но
ви ћа и то десна стра на, која 
води од Шида ка Ваши ци, 
у дужи ни од 940 мета ра. 
Води ли смо рачу на о без

бед но сти и гра ђа на и деце 
из ове ули це. Нада мо се да 
ћемо сле де ће годи не наста
ви ти са радо ви ма у ули ца ма 
Омла дин ској, Мичу ри но вој 
и 7. Јула. Ради ће се и рекон
струк ци ја неких пешач ких 
ста за у ули ца ма где то буде 
потреб но – рекао је Гер бер.

Про сто ри је Месне зајед
ни це Шид, сме ште не су у 
згра ду у којој је некад био 
Дом здра вља, што ста ри ји 
Шиђа ни сва ка ко пам те, где 
је „зуб вре ме на” учи нио сво
је. Агил но шћу број них струк
ту ра, пред сед ни ка МЗ Шид 
и Општи не Шид, поче ла је 

рекон струк ци ја фаса де на 
овој згра ди. 

Иде ја за ове радо ве 
„сазре ла” је још у мар ту ове 
годи не, а ових дана поче ли 
су и радо ви.

– Реба лан сом буџе та у 
јулу, а у сарад њи са локал
ном само у пра вом, успе ли 
смо да обез бе ди мо сред
ства. Радо ви би тре ба ло да 
има ју две фазе: прва фаза је 
рекон струк ци ја дела фаса
де, а дру га фаза је пла ни ра
на за иду ћу годи ну и одно си 
се на уре ђе ње дво ри шта. 
Радо ви ће тра ја ти 30 дана. 
Ова згра да је вели ко кул тур
но бла го и надам се да ће 
по завр шет ку сви бити задо
вољ ни – закљу чио је Милан 
Гер бер.

Поред ово га, заме ње не су 
клу пе у пар ку Зеле ни појас, 
тре нут но се то ради у насе
љу „Исток”, а све оно што се 
сада не ура ди, наста ви ће се 
иду ће годи не. Д.П.

МиланГербер

УређењефасадезградеМЗШид

Радовинастази
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БЕРКАСОВО

Изградњакапеле
Ненад Видо вић, пред сед ник 

Саве та Месне зајед ни це Бер
ка со во, оби шао је у четвр так, 

19. сеп тем бра наста вак радо ва на 
капе ли на пра во слав ном гро бљу. У 
овој месној зајед ни ци пре ми ну ли се 
сахра њу ју на пра во слав ном, като лич
ком и русин ском гро бљу. 
– Радо ви ће тра ја ти 30 дана. Ради ће 
се пло ча, кров, елек трич на инста ла
ци ја, про зо ри, вра та и мал те ри са ње, 
а вред ност радо ва је два мили о на 
дина ра.  Финан сиј ска сред ства су 
обез бе ђе на делом из локал ног само
до при но са, али нај ве ћи део су сред
ства из општин ског буџе та. Мешта
ни ма ће мно го зна чи ти изград ња 
ове капе ле. Хтео бих да се захва лим 
Општи ни Шид што нам је помо гла да 
изгра ди мо капе лу – рекао је Ненад 
Видо вић.
Радо ви на капе ли поче ли су про шле 
годи не. Због недо стат ка финан сиј
ских сред ста ва, радо ви су наста вље
ни ове годи не. Д.П. НенадВидовић

БИКИЋДО

Чишћењеканала

Бикић До је село у шид ској општи
ни са око 300 ста нов ни ка. Село има 
три ули це: Чапа је ву, Пла нин ску и 

Подрум ску. Пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це, Дејан Бобаљ, у петак 20. сеп
тем бра, при су ство вао је почет ку радо
ва на чишће њу кана ла за атмос фер ску 
одвод њу.

– Месна зајед ни ца Бикић До има вели ке 
про бле ме са бујич ним вода ма, које доно се 
вели ке коли чи не бла та и воде у село, тако 

да сва ке годи не мора мо чисти ти кана ле. 
Захва љу ју ћи раз у ме ва њу Општи не Шид, 
која је и ове годи не издво ји ла сред ства за 
ову наме ну, ми смо 20. сеп тем бра запо че
ли радо ве. У пла ну је да се ура ди око 1,1 
кило ме та ра кана ла у Чапа је вој, Пла нин
ској, као и у делу Подрум ске ули це. Вред
ност радо ва је око 430.000 дина ра. Надам  
се да ће овај про блем бити решен – рекао 
је Дејан Бобаљ.

Д.П.

Радови

ДејанБобаљ
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ГИБАРАЦДОБИјАЗАШТИТУ
ОДЕЛЕМЕНТАРНИХНЕПОГОДА

Новаканалска
мрежа

Заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран 
Семе но вић оби шао 

је у петак, 20. сеп тем бра, 
радо ве на про ко па ва њу 
кана ла око села Гиба рац, 
који пред ста вља ју пре вен
ци ју зашти те од еле мен тар
них непо го да. Током овог 
про ле ћа мешта ни Гибар ца 
су били суо че ни са вели
ким про бле мом када је због 
обил них киша село било 
попла вље но. 

Да би се тако нешто спре
чи ло, пре вен тив на мера су 
кана ли око села, одно сно 
нове канал ске мре же.

– При сту пи ли смо изград
њи нове канал ске мре же, 
тако зва ног прсте на око села 
Гиба рац, за који сма тра мо 
да ће поку пи ти сву воду која 
дола зи из овог сли ва изнад 
Гибар ца и да је усме ри ван 
села. Радо ве финан си ра 
Општи на Шид, а вред ност 
радо ва је око чети ри мили
о на дина ра. Биће изгра ђе но 
нешто мање од 3.000 мета
ра канал ске мре же. Завр
ше так радо ва се пла ни ра 
до сре ди не окто бра – рекао 
је Семе но вић по оби ла ску 
радо ва.

Мило мир Угље шић, пред
сед ник Саве та месне зајед
ни це Гиба рац је додао још 
неке подат ке.

– У послед ње вре ме смо 
има ли вели ке про бле ме са 
атмос фер ским вода ма, село 
је било пла вље но неко ли ко 
пута. Ово је више де це ниј
ски про блем, који се ника ко 
није реша вао. На овај начин 
мешта ни Гибар ца ће спа си
ти и усе ве, и баште, и дво
ри шта. Захва љу ју ћи локал
ној само у пра ви, мислим да 
у будућ но сти више неће мо 
има ти ова квих про бле ма – 
изја вио је Угље шић.

Д.Попов

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасеизбуџетаОпштинеШид.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ЗоранСеменовићуобиласкурадова

МиломирУгљешић

ОПШТАБОЛНИЦА

Бесплатни
прегледи
По пре по ру ци ресор ног 

мини стар ства, 22. сеп
тем бра у срем ско ми

тро вач кој Општој бол ни ци, 
орга ни зо ва ни су сле де ћи пре
вен тив ни пре гле ди: интер ни
стич ки (ЕКГ, мере ње крв ног 
при ти ска и мере ње нивоа 
шеће ра у крви), лабо ра то риј
ске ана ли зе: тумор мар ке ри 
на кар ци ном дебе лог цре ва 
и општи тумор мар ке ри (ЦЕА 
и ЦА199), ултра звуч ни пре
гле ди абдо ме на, као и општи 
пре гле ди уха, грла и носа, у 
скло пу нове акци је Мини стар
ства здра вља  бес плат ни 
пре гле ди за све гра ђа не.

– Сва ка ко је ово једин стве
на при ли ка да гра ђа ни про ве
ре сво је здра вље, јер пре вен
ти вом спре ча ва мо наста нак 
тежих обли ка боле сти и важно 
је откри ти болест на вре ме, 
одно сно у раној фази, када 
је и посто так шан си за изле
че ње дале ко виши. Наро чи
то је важно да се на пре глед 
јавља ју гра ђа ни који нема ју 
здрав стве но оси гу ра ње и они 
који има ју ствар них инди ци

ја за пре гле де – рекао је за 
меди је, дирек тор др Жив ко 
Врцељ и додао да је ово 16. 
по реду акци ја Мини стар ства 
здра вља у којој срем ско ми
тро вач ка бол ни ца уче ству је и 
у њима је, до сада, пре гле да
но бли зу 3.000 гра ђа на, што је 
одли чан резул тат .

Важност пре вен тив них пре
гле да потвр дио је и начел ник 
Слу жбе ОРЛ иМФХ др Сини
ша Радо ва но вић, иста кав ши 
да када је реч о реги ји уха, 
грла или носа, у пора сту број 
паци је на та који има ју про
блем са алер ги јом, сла би јим 
слу хом, а није рет ка ни поја ва 
малиг ни те та.

– Сва ка пре вен ци ја је 
запра во једи ни и пра ви пут, 
јер се искљу чи во на тај начин 
болест дијаг но сти ку је, а 
самим тим и реа гу је на вре ме, 
у циљу даљих испи ти ва ња и 
лече ња – нагла ша ва др Радо
ва но вић.

У акци ји су, поред  бол ни
це, уче ство ва ли и сви домо ви 
здра вља у Сре му.

Б.С.

ОРЛпреглед

дрЖивкоВрцељсатимомОРЛамбуланте
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ЧОРТАНОВЦИ

Пластенициизбегличким
породицама

Пот пред сед ник Покра јин ске вла де 
Ђор ђе Мили ће вић и пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 

оби шли су у поне де љак, 16. сеп тем бра 
поро ди цу Мили шић у Чор та нов ци ма, 
јед ну од 23 избе глич ке поро ди це, које 
су доби ле сред ства за набав ку пла сте
ни ка на кон кур су Фон да за пру жа ње 
помо ћи избе глим, прог на ним и расе
ље ним лици ма АП Вој во ди не. Поро
ди ци Мили шић овим путем је зва нич
но уру чен пла сте ник у којем ће, како је 
иста кла Вера Мили шић, гаји ти повр ће.

Пот пред сед ник Вла де Вој во ди не 
иста као је да је за еко ном ско осна жи
ва ње избе глич ке попу ла ци је у Вој во
ди ни, ове годи не издво је но 12 мили
о на дина ра и изра зио уве ре ње да ће 
Покра јин ска вла да четво ро го ди шњи 
ман дат зао кру жи ти са укуп но 50 мили

о на за ту наме ну.
– Избе глич кој попу ла ци ји пома же

мо кроз раз ли чи те мере, од стам бе ног 
збри ња ва ња  купо ви не кућа и набав
ке гра ђе вин ског мате ри ја ла, за шта 
су помоћ доби ле 1.253 избе глич ке 
поро ди це, до помо ћи за набав ку пла
сте ни ка, пољо при вред них маши на, 
раз вој пче лар ства – рекао је Мили ће
вић и додао да је ту и нова мера, која 
се одно си на еко ном ско осна жи ва ња 
жена из избе глич ких поро ди ца.

– Има мо све о бу хва тан пакет мера 
усме ре них ка избе глич кој и расе ље
нич кој попу ла ци ји, које тре ба да допри
не су њихо вом еко ном ском осна жи ва
њу кроз само стал но при вре ђи ва ње и 
пуној инте гра ци ји у дру штво – рекао је 
пот пред сед ник Вла де Вој во ди не.

Вла ди мир Гак, пред сед ник општи не 

Инђи ја још јед ном се освр нуо на пода
так да је та срем ска локал на само у пра
ва про цен ту ал но при хва ти ла нај ви ше 
избе глич ког ста нов ни штва током рато
ва, те да пома жу и пома га ће и даље 
финан сиј ском осна жи ва њу локал ног 
ста нов ни штва.

– Осим поро ди це Мили шић, још 
седам поро ди ца са тери то ри је општи
не Инђи ја су доби ле пла сте ни ке. 
Желим да се захва лим Фон ду за избе
гла и интер но расе ље на лица АП Вој
во ди не на помо ћи и успе шној сарад њи, 
као и Вла ди Вој во ди не. Зајед нич ки смо 
реа ли зо ва ли низ про је ка та а надам се 
да ће се тако и у будућ но сти наста ви
ти. Мислим да је кључ нашег успе ха, 
када се удру жи мо са свих нивоа, да би 
помо гли нашем ста нов ни штву – рекао 
је Вла ди мир Гак. М.Ђ.

ПредставнициВладеВојводинеиОпштинеИнђијауЧортановцима

ИНЂИјСКАГИМНАЗИјА

Доградњазграде
Про блем недо стат ка про сто ра 

у инђиј ској Гим на зи ји биће решен 
доград њом нових учи о ни ца, наја вио је 
пред сед ник општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак након раз го во ра са пред став ни ци
ма поме ну те обра зов не уста но ве. Како 
је иста као, овај обје кат кори сте и уче
ни ци Сред ње шко ле „Др Ђор ђе Нато
ше вић“, те се јави ла потре ба за про
ши ре њем про стор них капа ци те та.

– На задо вољ ство обе шко ле, наћи 

ћемо нај бо ље могу ће реше ње и пове
ћа ти број учи о ни ца. Као и увек, жели мо 
да наши уче ни ци има ју све нео п ход не 
усло ве за нај ква ли тет ни је шко ло ва
ње. Уско ро ћемо орга ни зо ва ти посе ту 
Гим на зи ји, како би на лицу места виде
ли шта може кон крет но да се ура ди – 
рекао је Вла ди мир Гак.

Гак је иста као да ће у буџе ту за 
наред ну годи ну бити обез бе ђе на сред
ства за ове наме не, као и да ће, пре ма 

њего вој про це ни, бити догра ђе но око 
осам или девет учи о ни ца које ће у пот
пу но сти задо во љи ти потре бе уче ни ка 
обе шко ле. М.Ђ.
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ОПШТИНАИНЂИјА

Ђациупосетипредседнику
Како би се упо зна ли са оним 

што раде пред сед ник општи
не и њего ви сарад ни ци, згра ду 

Општи не Инђи ја недав но су посе ти
ли уче ни ци дру гог раз ре да Основ не 
шко ле „Петар Кочић“. Раз го ва ра ју
ћи са првим чове ком ове срем ске 
локал не само у пра ве, деца су пред
ло жи ла да се изгра де затво ре ни 
базен, дино парк и тобо га ни.

– Био сам у нај леп шем и нај
при јат ни јем дру штву. Заи ста сам 
имао при ли ку да ужи вам зајед но са 
децом, која су има ла вео ма добре 
пред ло ге за нас. Тру ди ће мо се да 
што више њихо вих пред ло га реа ли
зу је мо, а оно што не успе мо, сигур но 
ће неко од њих ура ди ти када дође 
на ову пози ци ју – рекао је пред сед
ник општи не Вла ди мир Гак.

Након посе те пред сед нич ком 
каби не ту, ђаци су има ли при ли ке 
да се упо зна ју са општин ским оде
ље њи ма и раз го ва ра ју са запо сле
ни ма. Посе та ђака из ОШ „Петар 
Кочић“ део је школ ске актив но сти 
која за циљ има упо зна ва ње локал
них инсти ту ци ја. М.Ђ.

ВладимирГакиђацишколе„ПетарКочић“

САСТАНАКСИСТЕМА48

Приводисекрајуисторијскипројекат
Нешто више од пола 

годи не било је нео
п ход но да се у пот

пу но сти асфал ти ра ју све 
неас фал ти ра не ули це на 
тери то ри ји општи не Инђи ја, 
како су га назва ли пред став
ни ци локал не само у пра ве 
 исто риј ски инфра струк тур
ни про је кат. У току изво ђе
ња радо ва, укуп но је асфал
ти ра но пре ко 70 ули ца у 
свим насе љи ма инђиј ске 
општи не, али и самом гра ду. 
Како је иста као пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак на послед њем састан
ку Систе ма 48 у петак, 21. 
сеп тем бра оста ло је да се 
асфал ти ра ју још две ули це 
у Инђи ји и Слан ка ме нач ким 
Вино гра ди ма, а након тога 
биће дора ђе на про јект на 
доку мен та ци ја за тако зва
не кра ко ве поје ди них ули ца, 
које нису обу хва ће не прво
бит но ура ђе ном про јект ном 
доку мен та ци јом.

– Таквих ули ца је мало. 
Све када сабе ре мо оста ло 
је да се асфал ти ра око чети

ри кило ме та ра. У наред ном 
пери о ду и ти радо ви ће бити 
окон ча ни. Ми ћемо попра
ви ти гре шку која није наша, 
али сва ка ко је на нама одго
вор ност да и тај про блем 
реши мо, како би сва ка кућа 
у нашој општи ни доби ла 
асфалт, што сам више пута 
напо ме нуо – рекао је Гак.

Пред сед ник општи не 
Инђи ја освр нуо се и на тре
нут не радо ве који се тичу 

заме не ста рих, новим клу
па ма на шета ли шту у Ули ци 
вој во де Сте пе.

– Ста ре клу пе заме ни ће
мо новим, а оне које су се 
нала зи ле на том месту биће 
репа ри ра не и поста вље
не на лока ци ја ма које ћемо 
накнад но одре ди ти. Ту, пре 
све га, мислим на инђиј
ска села – обја снио је Гак и 
додао да би уско ро тре ба ло 
да кре ну и радо ви на уре

ђе њу пар ка Ваша ри ште у 
Инђи ји.

– Има ли смо про блем са 
рас пи си ва њем јав не набав
ке. И то ће уско ро бити реа
ли зо ва но, те ћемо моћи да 
кре не мо са радо ви ма који 
нису пре о бим ни и тре ба
ло би да буду завр ше ни у 
року од све га 15так дана – 
рекао је пред сед ник општи
не Инђи ја.

М.Ђ.

СастанакСистема48

Пројекат:„ОпштинаИнђија-општинаразвоја“финансирасеизбуџетаОпштинеИнђија.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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СПОРТСКИЦЕНТАР„СУВАЧА“

Забавнашколафудбала

На помоћ ном тере ну Спорт ског 
цен тра „Сува ча“ у Пећин ци ма, 
у неде љу 15. сеп тем бра, деча

ци и девој чи це узра ста од седам до 
10 годи на, са тери то ри је пећи нач ке 
општи не били су у при ли ци да опро
ба ју сво је фуд бал ске вешти не у окви ру 
„Отво ре не забав не шко ле фуд ба ла“, 
коју четвр ти пут у општи ни Пећин
ци орга ни зу је Спорт ски савез „Раз вој 
спор то ва” уз подр шку Дан ске и Нор ве

шке вла де, а у сарад њи са УНХЦРом.
На шест ста ни ца  поли го на, око 100 

деце вежба ло је, уз уче ње и заба ву, 
зајед но са тре не ри ма и аси стен ти ма, 
а по речи ма Сини ше Ђоки ћа, пред
сед ни ка пећи нач ког Спорт ског саве за, 
ове годи не је било мно го при ја вље них 
девој чи ца.

– Дра го ми је да видим све више 
деце на спорт ским тере ни ма, јер то 
је један од наших при мар них циље ва 

 заин те ре со ва ти децу за спорт и пове
сти их путем здра вог начи на живо та, 
а посеб но ми је дра го што је мно го 
девој чи ца заин те ре со ва но за фуд
бал и бавље њем спо р том. Про је кат 
„Отво ре на забав на шко ла фуд ба ла“ 
реа ли зу је се у свим земља ма бив ше 
Југо сла ви је, а тре не ри су у при ли ци 
да сара ђу ју и посе ћу ју семи на ре међу
соб но, тако да на тај начин раз ме њу ју 
и иску ства – рекао је Ђокић.

ЗабавноивеселонаСувачи

ОПШТИНСКАУПРАВА

ПостављениПОСтерминали
У сарад њи са Кан це ла ри јом за 

инфор ма ци о не тех но ло ги је и елек
трон ску упра ву Општин ска упра ва 

општи не Пећин ци поста ви ла је чети ри 
ПОС тер ми на ла – три тер ми на ла поста
вље на су на шал те ри ма општин ског 
Услу жног цен тра, а један тер ми нал у 
про сто ри ја ма Оде ље ња за утвр ђи ва ње и 
напла ту јав них при хо да. 

Елек трон ско пла ћа ње доступ но је 
плат ним кар ти ца ма Dina Card, VISA, 
Master Card без обзи ра на бан ку изда ва
о ца, а по речи ма начел ни це Општин ске 
упра ве Дра га не Крстић, уво ђе њем без
го то вин ског пла ћа ња Општи на Пећин ци 
жели, пре све га, да омо гу ћи сво јим гра
ђа ни ма брзу и ефи ка сну реа ли за ци ју 
услу га.

– Гра ђа ни ће од сада са елек трон ским 
кар ти ца ма моћи да пла те адми ни стра
тив не и дру ге так се, накна де и порез на 
имо ви ну. На овај начин се скра ћу је вре ме 
чека ња у редо ви ма и нема потре бе одла
зи ти у бан ку или пошту, чиме се сва ка ко, 
пове ћа ва ефи ка сност у пру жа њу услу га 
гра ђа ни ма – изја ви ла је Крстић.

Електронскоплаћањеуслуга
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ШИМАНОВЦИ

Првафазаградњевртића
Изград ња модер ног 

објек та врти ћа у Шима
нов ци ма, у Ули ци Ман

дић сокак, пре ко пута Основ
не шко ле „Душан Јер ко вић 
Уча“, уско ро тре ба да поч не 
са реа ли за ци јом. У пита њу 
је вео ма зна ча јан про је кат 
за општи ну Пећин ци, а пре
ма речи ма дирек то ра Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Путе
ви општи не Пећин ци“ Миро
сла ва Петро ви ћа, тен дер за 
изво ђа ча радо ва је завр шен 
и уско ро тре ба да се кре не са 
изград њом прве фазе објек
та.

– Фир ма „Интер про спект“ 
д.о.о из Бео гра да иза бра на је 
за изво ђа ча радо ва ове капи
тал не инве сти ци је за нашу 
општи ну, чија укуп на вред
ност изно си око 120 мили
о на, а само прва фаза око 
66 мили о на дина ра. Након 
сагла сно сти финан си је ра да 
се изво ђач уве де у посао, 
радо ви на изград њи одмах 
запо чи њу. У првој фази, на 

око 1.200 ква дра та биће 
изгра ђен моде ран вртић за 
децу узра ста од шест до 36 
месе ци, чиме ће се обез бе
ди ти сме штај за око осам де
се то ро деце. Даља изград
ња ишла би по фаза ма и у 
скла ду са тре нут ним потре

ба ма врти ћа. Рок за завр ше
так радо ва је 240 дана, тако 
да оче ку је мо да се за мање 
од годи ну дана први шима
но вач ки мали ша ни усе ле у 
нове про сто ри је при ла го ђе не 
њихо вим потре ба ма – рекао 
је Петро вић.

Про је кат изград ње нове 
згра де Пред школ ске уста
но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ у Шима нов ци ма, 
Општи на Пећин ци реа ли зу је 
зајед но са Покра јин ском вла
дом и Упра вом за капи тал на 
ула га ња АП Вој во ди не.

Пројекатновогвртића

ОГАРЧАНИСЕОДАЗВАЛИАПЕЛУ

Половнагардеробазадецу
Савет месне зајед ни

це Огар испо ру чио је 
у уто рак, 17. сеп тем

бра, Црве ном крсту Пећин ци 
знат ну коли чи ну кори шће
не гар де ро бе за децу школ
ског и пред школ ског узра ста. 
Наи ме, пећи нач ки Црве ни 
крст недав но је упу тио апел 
гра ђа ни ма о потреб ним 
коли чи на ма полов не деч је 
оде ће и обу ће за јесе њи и 
зим ски пери од, а по речи ма 
Гор да не Коње вић секре та ра 
Црве ног крста, Савет месне 
зајед ни це Огар први се ода
звао апе лу и испо ру чио 20 
кути ја пуних полов не гар де
ро бе за децу

– Дра го ми је да се гра ђа
ни ода зи ва ју на наш апел и 
да су спрем ни да помог ну 
сво јим сугра ђа ни ма. Савет 
месне зајед ни це из Ога ра је 
један од наших нај са ве сни јих 
испо ру чи ла ца. У послед ње 
три годи не редов но при ку
пља ју полов ну оде ћу и обу ћу 
и испо ру чу ју је чисту и уред
но сор ти ра ну, што нама мно
го зна чи, јер одмах може мо 

да је дони ра мо они ма који ма 
је нај по треб ни ја. Овај пут су, 
сход но нашем апе лу, испо
ру чи ли пуно оде ће која нам 
је била на изма ку, али и обу
ће, које нисмо има ли за децу 
школ ског и пред школ ског 
узра ста за јесе њи и зим ски 
пери од. Тако ђе, испо ру чи ли 
су и ком пле те уџбе ни ка за 
први, четвр ти и осми раз ред 

основ не шко ле, па уко ли ко 
су неко ме потреб ни уџбе ни
ци за ове раз ре де, могу да 
дођу до наших про сто ри ја у 
Пећин ци ма – рекла је Гор да
на Коње вић и дода ла да је и 
даље Црве ном крсту потреб
на јесе ња и зим ска гар де ро
ба за децу пред школ ског и 
рано школ ског узра ста.

Мешта ни Ога ра  су јед ни 

од нај ре дов ни јих у при ку
пља њу полов не гар де ро
бе и испо ру ци пећи нач ком 
Црве ном крсту, а како нам је 
рекао пред сед ник Саве та МЗ 
Огар Милан Алек сић, акци ја 
при ку пља ња се наста вља и 
током јесе ни и зиме.

– Ми не ста је мо са акци
јом при ку пља ња гар де ро бе. 
Редов но у наше про сто ри је 
мешта ни Ога ра доно се оде
ћу и обу ћу, а овај пут смо има
ли и ком пле те уџбе ни ка. До 
сада смо пећи нач ком Црве
ном крсту испо ру чи ли укуп
но 400 кути ја гар де ро бе и 
сва ка ко да нам је дра го када 
може мо неко ме да помог не
мо. Акци ја при ку пља ња се 
наста вља, а мешта ни Ога ра 
који су спрем ни да дони ра ју 
оде ћу и обу ћу могу је доне ти 
сва ког рад ног дана у про сто
ри је наше Месне зајед ни це. 
Све што је потреб но је да се 
јаве Мили ја ни Мак сић, која 
је заду же на за при ку пља ње 
дони ра не гар де ро бе, а кон
такт теле фон је 487  101 – 
рекао је Алек сић.

Првиуприкупљањугардеробе

Пројекат:„РазгледницаизДоњегСрема:Пећинцијуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаОпштинеПећинци.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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Изабралидаостанунаселу
иживеодпољопривреде

Мислимдадржава,штосе тичеостанкамладихнаселу,неможевише
многодауради.Човекодмаленаморадаволиселоипосаонаселу.Држа-
ваможедасвакомоднасданекиновацдабинасзадржала,алијаверујем
дабивећинаукраткомпериодупотрошилатајновациотишла.једностав-
но,одмаленасеовајпосаомораволетииприхватитикаосвојначинживо-
та,алиибитиупоранивреднорадити,објашњаваМилорадНоваковић

Мило рад и Мари ја Нова ко вић из 
Нових Кар ло ва ца су један од рет
ких мла дих брач них паро ва који 

су одлу чи ли да оста ну на селу и баве се 
пољо при вре дом. Заи ста је то рет кост у 
Срби ји у вре ме лоших демо граф ских 
трен до ва, када мла ди махом сво ју шан су 
за бољи живот тра же у гра ду или ино
стран ству. Њих дво је су одлу чи ли да 
наста ве тра ди ци ју бавље ња пољо при
вре дом, која у поро ди ци Нова ко вић тра је 
већ деце ни ја ма. На свом има њу има ју 
фар му кра ва и ова ца, а уско ро ће напра
ви ти и пла сте ник како би могли да про
ши ре про из вод њу цве ћа. За то је заду
же на Мари ја, која је завр ши ла сту ди је на 
Пољо при вред ном факул те ту у Новом 
Саду на Одсе ку за хор ти кул ту ру. Мило
рад наво ди да он нај ве ћи део посла оба
вља око сто ке и земље.

– Једи не при хо де у поро ди ци доби ја мо 
упра во про из вод њом мле ка и бавље њем 
ратар ством. Нико није запо слен, моји 

роди те љи и деда нема ју пен зи ју.  Обра
ђу је мо 80 јута ра земље, сеје мо куку руз, 
пше ни цу, соју, дете ли ну. Имам сву 
потреб ну меха ни за ци ју. Избе гли смо из 
Хрват ске 1995. годи не, а и тамо смо се 
бави ли исто пољо при вре дом. Има ли 
смо фар му гове да. Када су се овде сте
кли усло ви, опет смо напра ви ли фар му 
гове да. Код нас је то ишло корак по 
корак. Прво смо 1997. годи не купи ли јед
ну козу и кра ву, па касни је мали трак тор 
на ком сам нау чио и да орем. То су били 
неки поче ци. Мој деда је сти цао има ње, 
па мој отац, и моје је да наста вим. Од 
мале на сам желео да се бавим овим 
послом и будем свој газда. У томе сам се 
нашао, то знам и волим да радим и сре
ћан сам. По мени, рецепт за успех је 
јед но ста ван – мно го рада, стр пље ња и 
памет них ула га ња, гово ри Мило рад. 

Након завр ше не Сред ње пољо при
вред не шко ле у Футо гу, Мило рад је запо
чео сту ди је вете ри нар ске меди ци не, 

међу тим, није их завр шио. Са 15 годи на 
је почео актив но да води дома ћин ство, а 
касни је је пола ко пре у зео цео посао. 

– Није ми жао што нисам завр шио 
факул тет. У том пери о ду, отац и мај ка су 
ми се раз бо ле ли и морао сам да доне
сем одлу ку да се вра тим кући и помог
нем, јер је посао ишао лоше. То је на 
кра ју била добра одлу ка, јер се про из
вод ња побољ ша ла и посао је кре нуо на 
боље, наво ди Мило рад.

Он дода је да сада није довољ но има ти 
неку малу пољо при вред ну про из вод њу, 
већ је потреб но посао шири ти како би се 
могло опста ти на тржи шту.

– Некад су људи има ли пет кра ва и 18 
јута ра земље и могли су од тога да живе. 
Када бих сада имао толи ко, не знам да 
ли би било нов ца да пре жи ви мо. Цене и 
тржи ште су сада непо вољ ни за сеља ка, 
неиз ве сни. Јеф ти на је про из вод ња, а 
ску по је све што је потреб но за то: наф
та, ђубри во, хеми ја, маши не и оста ло. 

МилорадиМаријаНоваковићсасиномМиланом
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Ако су годи на и зара да добри, одмах се 
мора ула га ти у маши не, земљу и слич но. 
Мораш про ши ри ва ти посао, ако желиш 
да опста неш. Јед но став но, такво је сада 
ста ње. Међу тим, лоша стра на овог посла 
јесте неста бил ност цене, и некад годи на 
јед но став но буде лоша. Када се то деси, 
наста ју про бле ми. Мно ги су због тога и 
пре ста ли да се баве пољо при вре дом. 
Нови Кар лов ци има ју око 3000 ста нов ни
ка, пре су се ско ро сви бави ли неким 
видом пољо при вре де. Међу тим, сада је 
оста ло можда нас четво ро мла дих у селу 
који нису оду ста ли. Све више људи про
да је сто ку и пре ста ју да се баве пољо
при вре дом, наво ди Мило рад.

Тако ђе, Мило рад обја шња ва да је сва
ки посао у пољо при вре ди тежак, али да 
је бит на упор ност. 

– Када је сезо на, нема спа ва ња. Ево, у 
току нам је бер ба куку ру за. Уста је мо сад 
у пола три да бисмо ишли на њиву, и то 
да бисмо могли да се укло пи мо са оба
ве за ма у остат ку дана. Када није сезо на, 
уста не мо око пет, шест сати и посао тра
је све до једа на ест уве че. Има мо јед ног 
рад ни ка који је заду жен за чишће ње и 
при нос хра не од 2007. годи не и ту смо 

мно го рас те ре ће ни ји. До пре дветри 
годи не могао се наћи неки рад ник у селу. 
Сада је то, хај де да кажем, ско ро немо гу
ће, обја шња ва овај мла ди пољо при вред
ник.

Он наво ди да је све мање мла дих на 
селу и да му је јасно зашто се то деша ва, 
јер се у већи ни слу ча је ва бавље ње 
пољо при вре дом сво ди на пре жи вља ва
ње.

– Имао сам при ли ке да одем из Срби
је, али нисам желео. Нај лак ше је све 
рас про да ти и оду са ти. Волео бих да се 
сви мла ди, који су на селу баве неким 
видом пољо при вре де. Али, исто тако 
знам да је то тешко оства ри во. По мени, 
ство ри ла се вели ка раз ли ка изме ђу 
сиро ма шног и бога тог сеља ка. Јед но
став но, деца сиро ма шних су оти шла, и 
веру јем да се неће вра ти ти. С дру ге 
стра не, сред њи ста ле жи, који су се нека
да бави ли пољо при вре дом, дали су 
земљу у закуп, и раде у неким фир ма ма. 
Оста ло је нас неко ли ко у Кар лов ци ма, 
који нисмо оду ста ли. Мислим да држа ва, 
што се тиче остан ка мла дих на селу, не 
може више мно го да ура ди. Човек од 
мале на мора да воли село и посао на 

селу. Држа ва може да сва ком од нас да 
неки новац да би нас задр жа ла, али ја 
веру јем да би већи на у крат ком пери о ду 
потро ши ла тај новац и оти шла. Јед но
став но, од мале на се овај посао мора 
воле ти и при хва ти ти као свој начин живо
та, обја шња ва Мило рад. 

Он наво ди да је лоша стра на овог 
посла стал на неси гур ност и непо вољ но 
тржи ште за сеља ка.

– Тржи шта су таква да цена мле ка код 
нас и у Немач кој, на при мер, мора бити 
иста, иако је она еко ном ски јача држа ва 
и даје сигур но боље под сти ца је. Сигу ран 
сам да је ква ли тет мле ка исти и код нас 
и у земља ма Европ ске уни је. То нама 
про из во ђа чи ма у Срби ји не иде на руку. 
Цена мле ка се мно го про ме ни ла. Литра 
мле ка је 2004. годи не била 40 дина ра, а 
сада је 30 дина ра. Куку руз је био 29,70 
дина ра 2012. годи не, а данас је 14,00 
дина ра, наво ди Мило рад и дода је да се 
сећа и лошег пери о да када мле ка ра није 
отку пљи ва ла мле ко због афла ток си на, 
али да је због тога врло важно да се сва
ки пољо при вред ник еду ку је и при хва ти 
савет стру ке. 

Супру га Мари ја, која је родом из Крче
ди на, сво ју шан су да иско ри сти сво је 
зна ње сте че но на сту ди ја ма види у про
ши ре њу пла сте ни ка цве ћа, али и у узго ју 
повр ћа.

– Нисам желе ла да живим у гра ду, већ 
сам хте ла да се бавим пољо при вре дом. 
Моја поро ди ца има земљу на добром 
месту, бли зу су кана ли и могу ће је навод
ња ва ње. И томе сам се увек води ла – да 
ћу се бави ти пољо при вре дом . Али, на 
жалост, пољо при вре да нема неку вели ку 
пер спек ти ву, барем за сада. Надам се да 
ће бити боље. За сада гајим две врсте 
цве ћа: хри зан те ме и дан и ноћ, а надам 
се да ћу про из вод њу уско ро про ши ри ти , 
гово ри Мари ја. 

Брач ни пар Нова ко вић у раз го во ру за 
наше нови не исти че да су задо вољ ни 
одлу ком да оста ну у Новим Кар лов ци ма, 
јер на тај начин  њихов син Милан има 
могућ ност да одра ста у здра ви јем окру
же њу.  З.Поповић

Фото:Б.Туцаковић

(Пројекат„Причеонаталитету:Одрживомпољопривредомпротивбелекуге“,суфинансираПокрајинскисекретаријатзакултуру,
јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставове

Покрајинскогсекретаријатазакултуру,јавноинформисањеиодносесверскимзаједницамакојиједоделиосредства.)

ПородицаНоваковићсебавиузгојемговедаФармаоваца

Ускороћенањиховомимањубитипостављенпластеникзацвеће
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АНИП„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“РУМА

Свечанообележено
полавекапостојања

Вели ком и лепом изло жбом и 
умет нич ким про гра мом АНИП 
„Бран ко Ради че вић“ је обе ле

жио пола века свог посто ја ња и кон
ти ну и ра ног рада 20. сеп тем бра у рум
ском Кул тур ном цен тру. Изло жбом је 
при ка за но посто ја ње ансам бла кроз 
фото гра фи је, доку мен та, награ де, 
као и екс по на те из фун ду са  неке од 
нај леп ших и нај ста ри јих ношњи и део 
инстру ме на та. 

Како сазна је мо, по бро ју инстру ме
на та који посе ду је и кори сти њихов 
Народ ни орке стар, АНИПу „Бран ко 
Ради че вић“ нема прем ца у Вој во ди ни.

Нарав но, обе ле жа ва ње ова квог зна
чај ног јуби ле ја није могло про ћи без 
штам па ња моно гра фи је која је обу
хва ти ла исто ри јат ансам бла од осни
ва ња, фото гра фи је чла но ва, награ
де, госто ва ња, пред сед ни ке Управ ног 
одбо ра, али и сада шњи тре ну так 

Ансамблјеједанод
најпознатијих

репрезенатанаше
општине.Пет

деценијанијемало,да
друштвосамопостоји,
безнекихзначајнијих
резултатапајеважан
јубилеј,апоготовоако
сутегодинеиспуњене
важнимнаступимау

земљииванње,
многобројним

наградамаистотинама
члановакојису

прошликрозово
друштво.Затојеово
важанјубилејзасве

нас,каже
СтеванКовачевић

Деоизложбенепоставке

јадранкаРавићиСтеванКовачевићсачланицамаАнсамбла
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АНИП „Бран ко Ради че вић“.
Петар Попо вић, шеф Ансам бла 

исти че да бога та тра ди ци ја коју има ју 
је на понос буду ћих, али и прет ход них 
гене ра ци ја које су биле њихо ви чла но
ви.

– Изло жба обу хва та ретр о спек ти ву 
фото гра фи ја, део фун ду са ношње и 
део инстру ме на та. Фото гра фи је су од 
осни ва ња 1969. годи не па до данас, 
свих гру па, коре о гра фи је, наше тур
не је… Тре нут но има мо 250 чла но ва у 
свим сек ци ја ма: пет гру па шко ле фол
кло ра, при прем ни састав, изво ђач ки 
састав и народ ни орке стар. Потреб на 
су огром на ула га ња у ношње, коре
о гра фи је, али се све то испла ти ако 
погле да мо са чим све рас по ла же мо, 
а ово што види те је само мали део – 
каже Попо вић. Он дода је да је АНИП у 
свом посто ја њу имао и успо на и падо
ва, а 2004. годи не, када је напра вље
на реор га ни за ци ја, било је све га педе
се так чла но ва.

– Сада има мо пет пута више, надам 
се да ће тако и оста ти. Уче шће на 
број ним фести ва ли ма у земљи и све
ту при вла чи и нове чла но ве, дола сци 

на про бе и муко тр пан рад који се ула
же, награ ди се тур не ја ма и уче шћем 
на так ми че њи ма, то је мотив за сав тај 
труд. Били смо у Пор ту га лу, Пољ ској, 
Сици ли ји, Сар ди ни ји, Руси ји… Ових 
дана је завр шен упис нових чла но ва 
и задо вољ ни смо, јер се сва ке годи не 
упи ше мини мум јед на гру па – исти че 
Петар Попо вић.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник 
СО Рума и пред сед ник Орга ни за ци
о ног одбо ра обе ле жа ва ња јуби ле ја, 
каже да је ово важан јуби леј, не само 
за чла но ве АНИП, него и за рум ску 
општи ну.

– Ансамбл је један од нај по зна ти
јих репре зе на та наше општи не. Пет 
деце ни ја није мало, да дру штво само 
посто ји, без неких зна чај ни јих резул та
та па је важан јуби леј, а пого то во ако 
су те годи не испу ње не важним насту
пи ма у земљи и ван ње, мно го број ним 
награ да ма и сто ти на ма чла но ва који 
су про шли кроз ово дру штво. Зато је 
ово важан јуби леј за све нас – каже 
Сте ван Кова че вић.

Јадран ка Равић, пред сед ни ца УО 
АНИПа већ 15 годи на, са чијим се 

ман да том покла па и успе шно ожи
вља ва ње рада и раз вој ансам бла, 
пред ста ви ла је моно гра фи ју коју је 
добио сва ки посе ти лац изло жбе.

– Моно гра фи ју смо ради ли соп стве
ним сна га ма, а ја сам је лич но назва ла 
„путо ва ње кроз вре ме и про стор, путо
ва ње из про шло сти пре ко сада шњо сти 
и будућ но сти“. Тру ди ли смо се да њом 
при ка же мо наш ансамбл, али и сре ди
ну у којој живи мо и делу је мо – рекла је 
Јадран ка Равић.

Јед на од посе ти тељ ки изло жбе је 
била и Сла ви ца Хор ват, која је игра ла 
у АНИПу од осни ва ња, па наред них 
осам годи на. 

– Била сам ту од самих поче та ка, 
а онда сам мора ла да пре ста нем да 
играм из неких лич них раз ло га. То је 
за мене бол на тема и зато сам избе
га ва ла да идем на кон цер те, нисам 
могла…  Нај леп ши пери од мог живо
та био је тад, то ми је жал за мла дост. 
Ипак сам вече рас дошла, Пеца ме је 
замо лио, а да ли ћу има ти сна ге да 
оста нем до кра ја, виде ћу – рекла нам 
је, са суза ма у очи ма, Сла ви ца Хор ват.

А, поред ста рих чла но ва, ту су и 
мла де сна ге на који ма почи ва сада
шњост и будућ ност АНИП „Бран ко 
Ради че вић“. Јед на од њих је Ната
ша Катић, стал на чла ни ца изво ђач ког 
саста ва ансам бла, која је за ову све ча
ност носи ла бога то укра ше ну све ча ну 
ношњу неве ста из Гњи ла на. 

– Ја сам члан дру штва већ 19 годи
на. Поче ла сам да играм са чети ри 
годи не, кажу пре сам нау чи ла да играм 
него да ходам. После неког вре ме на 
ово поста је начин живо та, дру жи мо се, 
јако је добра атмос фе ра на про ба ма, 
одра сли смо зајед но и то је јед на посе
бан при ча шта АНИП зна чи за нас – 
рекла је за наше нови не Ната ша.

У музич ком про гра му посе ти о ци 
су могли да ужи ва ју у мело ди ја ма из 
разних дело ва наше земље, у изво ђе
њу Певач ке гру пе и Народ ног орке стра 
АНИП „Бран ко Ради че вић“.

НаташаКатићуношњиизГњиланаПетарПоповић,шефАнсамбла

ЂорђеПродановић СлавицаХорват
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ПЕЋИНАЧКИОСНОВЦИЧУВАјУПЛАНЕТУ

Очистимосвет

Уче ни ци II1 раз ре да Основ не шко
ле „Сло бо дан Бајић Паја” из 
Пећи на ца, зајед но са учи те љи

цом Зори цом Дми тра ши но вић и број
ним роди те љи ма, реа ли зо ва ли су у 
субо ту, 14. сеп тем бра, оде љен ски про
је кат „Очи сти мо свет” на Спорт ском 
цен тру „Сува ча” у Пећин ци ма. Како нам 
је рекла учи те љи ца Зори ца, акци ја је 
реа ли зо ва на у окви ру кам па ње „Очи
сти мо свет”, а под ра зу ме ва ла је крче ње 
ула за и изла за из шумар ка поред ста ди
о на где се нала зи трим ста за и чишће

ње ста за кроз шума рак. 
– Сви уче ни ци и роди те љи су се спон

та но гру пи са ли око зајед нич ког задат ка 
да очи сте кома дић све та у коме живе. 
На тај начин учи мо децу да је само 
чиста око ли на ујед но и здра ва и да сва
ко у сво јој сре ди ни може да учи ни мали 
корак, чија је вели чи на у томе што ће 
покре ну ти још неког из сво је око ли не да 
учи ни то исто. Про је кат је тра јао пуна 
три сата са пау зом за дору чак, а на кра ју 
акци је смо поку пи ли вре ће са сме ћем и 
одне ли до кон теј не ра на ула зу у Спорт

ски цен тар. Сви смо били радо сни, јер 
смо шума рак спа си ли од зага ђе ња, гаје
ћи наду да смо нашу децу нау чи ли да у 
будућ но сти чува ју пла не ту, јер резер вну 
нема ју и да сва ко днев но бри ну о њој – 
рекла је Дми тра ши но вић.

Про јек ту су се при кљу чи ли и уче ни
ци III1 раз ре да са сво јом учи те љи цом 
Ната шом Гојић и роди те љи ма, у окви ру 
избор ног пред ме та Чува ри при ро де, а 
овом акци јом наста ви ли су рад запо чет 
про шле годи не чисте ћи школ ско дво ри
ште.

Пећиначкиосновцичувајупланету

ХУМАНИТАРНИКОНЦЕРТУМАЧВАНСКОјМИТРОВИЦИ

ЗамалогПавлаМора
У Дому кул ту ре у Мачван ској 

Митро ви ци, 22. сеп тем бра 
одр жан је кон церт етногру пе 

„Огањ“. То је још јед на хума ни тар на 
акци ја, током које се при ку пљао новац 
за лече ње малог Митров ча ни на Павла 
Мора, коме је дија го сти ко ван од тумор 
на мозгу. 

Вал не ти на Тадић, вођа етногру пе 
„Огањ“,иста кла је да овим кон цер том 
чла ни це желе да подр же акци ју при ку
пља ња сред ста ва за наста вак лече ња 
Павла Мора.

– Ини ци ја ти ва за овај кон церт у 
Мачван ској Митро ви ци је поте као од 
наше чла ни це Сање Ђури чић, која је 
вас пи та чи ца у врти ћу „Буба ма ра“, у 
који иде Павле Моро, али и свих нас 
зајед но. Надам се да ћемо успе ти да 
при ку пи мо одре ђе на сред ства како 
бисмо помо гли у даљем лече њу нашег 
малог сугра ђа ни на. Захва љу је мо се 
сви ма који су при сут ни и сви ма они ма 

који су у могућ но сти да помог ну, рекла 
је Вален ти на Тадић, која је дода ла да 
ће етногру па „Огањ“ увек радо уче
ство ва ти у слич ним мани фе ста ци ја ма.

У јед но ча сов ном кон цер ту, публи

ка је могла да ужи ва у тра ди ци о нал
ној и духов ној музи ци, песма ма попут 
„Мој Дра га не, моја веро мала“, „Где си 
било, јаре моје“, „Видов дан“ и слич
ним.  З.Поповић

Хуманитарниконцертетно-групе„Огањ“
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ПразниккошаркеуДоњемТоварнику
Под покро ви тељ ством 

Спорт ског саве за „Раз
вој спор то ва“, у спорт

ској хали у Доњем Товар ни ку, 
21. и 22. сеп тем бра, Кошар ка
шки клуб „Срем Баскет“ из 
Пећи на ца, орга ни зо вао је 10. 
по реду „Викенд под коше ви
ма“, а током два дана оди гра
но је десе так при ја тељ ских 
утак ми ца. У екип ној кон ку рен
ци ји, с обзи ром на то да су 
резул та ти били у дру гом пла
ну, награ де нису биле доде
љи ва не, а пеха ре су доби ли 
само побед ни ци у шути ра њу 
трој ки.

На почет ку мани фе ста ци је 
уче сни ке тур ни ра поздра вио 
је Томи слав Ћир ко вић, дирек
тор Јав не уста но ве „Спорт ски 
цен тар“.

– Дра ги мла ди кошар ка ши, 
самим тим што сте уче сни ци 
ове реви је кошар ке, ви сте 

побед ни ци. Жели мо вам да и 
овај „Викенд под коше ви ма“ 
буде вели ка одскоч на даска у 
буду ћој кари је ри. Општи на 
Пећин ци ће наста ви ти да 
подр жа ва у сва ком погле ду 
Жив ка Миси ра чу у њего вој 

попу ла ри за ци ји овог лепог 
спор та, рекао је Ћир ко вић.

Првог дана дру жи ли су се 
мла ди кошар ка ши, пио нир
ског годи шта, 2005. и 2006. 
годи шта. Поред орга ни зо ва
ња реви јал них утак ми ца, у 

који ма резул тат није био у 
првом пла ну, орга ни зо ва но је 
так ми че ње у шути ра њу трој
ки. Уче ство ва ли су Бео вук 
(Бео град), Крис Крос (Пан че
во), Ста ра Пазо ва и Срем 
Баскет. Резул та ти: Срем 
Баскет – Бео вук 55:62, Бео вук 
– Крис Крос 39:59, Крис Крос 
– Ста ра Пазо ва 76:32 и Срем 
Баскет – Ста ра Пазо ва 74:59. 
У шути ра њу „три ца“ побе дио 
је Давид Јокић (КК Срем 
Баскет).

Дру гог дана, под коше ви ма 
су били мла ђи пио ни ри 2007. 
и 2008. годи ште. Игра ли су: 
Срем Баскет – Врчин 49:38, 
Желе зни чар Стар Баскет 
(Инђи ја) – Сло вен (Рума) 
65:42, Врчин – Сло вен 59:35, 
Срем Баскет – Желе зни чар 
44:38. У шути ра њу трој ки, нај
бо љи је био члан Желе зни чар 
Стар Баске та, Милан Јавор.

ДОНАЦИјАКОМПАНИјЕ„Eaton“ ЗАОШ„БОШКОПАЛКОВЉЕВИЋПИНКИ“

Осигурачиихидро-склопке
завећубезбедност
У поне де љак, 23. сеп тем

бра, ком па ни ја „Eaton“ 
дони ра ла  је Основ ној 

шко ли „Бошко Пал ко вље
вић Пин ки“ нове оси гу ра че и 
хидросклоп ке. Заме ни ца гра
до на чел ни ка Све тла на Мило
ва но вић том при ли ком се у 
име Гра да Срем ска Митро ви
ца захва ли ла фир ми „Eaton“.

– Ово није прва дона ци ја 
„Eaton“ ком па ни је, неко ли
ко годи на уна зад ова фир
ма пру жа помоћ шко ла ма и 
пред школ ским уста но ва ма на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це. Надам се да ће се то 
и наста ви ти. Заи ста су се 
пока за ли као пра ва дру штве
ноодго вор на фир ма. Тако
ђе, нагла си ла бих да се ова 
дона ци ја одно си и на под руч

на оде ље ња у Гргу рев ци ма и 
Шуљ му. Ова ква дона ци ја је 
изу зет но вред на, јер се тиче 
без бед но сти деце и запо сле

них у шко ла ма, па и нас оста
лих, рекла је Све тла на Мило
ва но вић.

Дирек тор ком па ни је „Eaton“ 
Дра ган Тадић је навео да та 
ком па ни ја ова кве акци је спро
во ди већ седам годи на. 

– Наш план је да ова квим 
акци ја ма зао кру жи мо при чу 
за све шко ле и пред школ ске 
уста но ве у Срем ској Митро
ви ци и да на тај начин доби ју 
оси гу ра че и хидросклоп ке. Ти 
про из во ди спре ча ва ју потен
ци јал не несре ће и спа ша ва
ју људ ске живо те. Ми сва ке 
годи не поса ди мо 17 ста ба ла 
за тону папи ра, који не реци
кли ра мо, и то тра је већ десет 
годи на. То је још једна од 

акција наше фирме, изја вио је 
Дра ган Тадић.

Дирек тор Основ не шко ле 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ 
Игор Дошен је иста као да је 
ова ква дона ци ја врло важна 
за уче ни ке и запо сле не у тој 
шко ли.

– Нај пре бих се захва лио и 
ком па ни ји „Eaton“, али и Град
ској упра ви за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спорт. Елек трич на 
инста ла ци ја у нашој шко ли 
дати ра још од 1959. годи не, 
тако да је сигур но да ће ова 
донација допри не ти ква ли
те ту наста ве и рада у шко ли, 
али и без бед но сти, рекао је 
Игор Дошен.

З.Поповић

СветланаМиловановић ДраганТадић ИгорДошен

Новиосигурачиихидро-склопкезавећубезбедност
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СРПСКОПЕВАЧКОДРУШТВОУРУМИ

Концертихорског
пријатељства

У Руми су 20. и 21. 
сеп тем бра одр жа ни 
зајед нич ки кон цер ти 

хор ског при ја тељ ства Ријеч
ког комор ног збо ра „Вал“ и 
њихо вог дома ћи на, Срп ског 
певач ког дру штва у Руми. 
Прво је одр жан кон церт 
духов не музи ке у Римо ка
то лич кој цркви „Узви ше
ња све тог кри жа“, а дру ги у 
Кул тур ном цен тру, када је 
на репер то а ру хоро ва била 
тра ди ци о нал на и попу лар
на музи ка. Оба кон цер та су 
била изу зет но добро посе
ће на.

Зани мљи во је да су се 
чла но ви ова два хора упо
зна ли на међу на род ном так
ми че њу хоро ва „Леге Артис“ 
у Тузли, где је и дого во ре на 

буду ћа сарад ња, а поче так 
је упра во госто ва ње Рије
ча на код њихо вих дома ћи
на у Руми. Дорис Кова чић, 
дири гент ки ња ријеч ког збо
ра „Вал“ исти че да су први 
пут у Руми, а до упо зна ва
ња хоро ва је дошло у Тузли, 
када су откри ли да има ју 
слич не погле де на хор ску 
музи ку. 

– Виде ли смо да може мо 
добро кому ни ци ра ти и да се 
из тога може изро ди ти јед но 
лепо при ја тељ ство и дого
во ри ли се да ми прво дође
мо у Руму. Нада мо се да 
ћемо наше дра ге при ја те ље 
врло брзо уго сти ти у Рије ци. 
Дој мо ви су нам супер, било 
је заи ста пре кра сно, дошло 
је много публи ке, што је јако 

важно, јер је онда и дру ги 
дојам када се насту па. Лепо 
смо при мље ни од публи ке 
и заи ста све је пози тив но – 
рекла нам је Дорис Кова чић.

Дири гент ки ња Срп ског 
певач ког дру штва у Руми 
Зор ка Ухрик исти че да је ово 
први пут да има ју у гости ма 
неки хор ван Руме.

 – Нисмо има ли при ли ку 
до сада да уго сти мо није
дан хор. Мислим да смо 
били добри дома ћи ни, јер 
су и ути сци гости ју заи ста 
пози тив ни. Дра го ми је што 
је и публи ка у вели ком бро ју 
при су ство ва ла нашим кон
цер ти ма, а сарад њу наста
вља мо – каже Зор ка Ухрик.

Зајед нич ком кон цер ту у 
Кул тур ном цен тру при су
ство вао је и Сте ван Кова
че вић, пред сед ник СО Рума 
који је поздра вио и поже лео 
добро до шли цу ријеч ком 
збо ру „Вал“.

 – Рума је отво рен град, 
спре ман да раз ме њу је иску
ства са свим људи ма добре 
воље и сигу ран сам да ће 
се ова ваша сарад ња даље 
наста ви ти и да ћете нам 
поно во бити дра ги гости – 
пору чио је Кова че вић.

Кон цер ти су били кон ци
пи ра ни тако да су, са по три 
ком по зи ци је, наиз ме нич но 
насту па ли ријеч ки и рум ски 
хор, а на кра ју су зајед но 
изве ли песму „Stand by me“.

С.Џакула
ЗоркаУхрикиДорисКовачић

ЗаједничкинаступуРимокатоличкојцркви

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛОПИЛИБРАК:Мило
рад Кова че вић и Деја на Пај
ка но вић, Жељ ко Вуке лић и 
Јеле на Тадић, Јован Тутук и 
Жељ ка Боса нац.
ДОБИЛИ СИНА: Дар ко 

и Татја на Гајић  Срем ска 
Митро ви ца, Нема ња и Све
тла на Мак си мо вић  Попин
ци, Зоран и Маја Симић 
 Куку јев ци, Алек сан дар и 
Сне жа на Нов ко вић  Јар
ков ци, Дра жен и Мари ца 
Јовић  Сот, Милош и Даја на 
Мар ко вић  Никин ци, Милан 
и Ива на Медић  Срем ска 
Митро ви ца, Ђор ђе и Оли ве
ра Недељ ко вић  Беше но во, 
Пре мил и Дра га на Пла ни
нац  Рума, Милош и Дра
га на Симе тић  Добрин ци, 
Радо ван и Андри ја на Несва
ну ли ца  Ваши ца, Душко и 
Јеле на Наран чић  Добрин
ци.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Алек

сан дар и Дра га на Сми ља
нић  Рума, Дар ко и Ива на 
Бугар ски  Ноћај, Давор и 
Жељ ка Кец ман  Рума, Дејан 
Хори на и Љуби ца Пан тић 
Хори на  Срем ска Митро ви
ца, Нико ла и Дра га на Креч
ко вић  Рума, Миле и Јова на 
Мила но вић  Врд ник, Дра ган 
и Дан ка Анђе лић  Вогањ, 
Здрав ко и Тања Миле кић 
 Срем ска Митро ви ца, Сло
бо дан Баљак и Јасми на 
Кне же вић  Љуко во, Горан 
и Тања Недељ ко вић   Ста
ри Банов ци, Дани ел и Вера 
Дудок  Ерде вик.
УМРЛИ: Ивић Мила дин 

рођ. 1937, Бркић Божи
дар рођ. 1953, Позна но вић 
Душан рођ. 1948, Петро вић 
Вера рођ. 1951, Вар ме ђа 
Кузман рођ. 1937, Сви ло
кос Јели ца рођ. 1928, Бун
чић Сте во рођ. 1959, Чер гић 
Новак рођ. 1932, Мишче вић 
Михај ло рођ. 1932, Ђур ђе
вић Горан рођ. 1981, Митро
вић Небој ша рођ. 1953, Гуцу
ња Милош рођ. 1959, Ђокић 
Ста ни сла ва рођ. 1935, Вујић 
Сми ља рођ. 1934, Мила ко
вић Жив ко рођ. 1953, Ивић 
Зоран рођ. 1975, Царе вић 
Мир ја на рођ. 1970, Бабић 
Дра го рођ. 1949, Колон џи
ја Мило рад рођ. 1950, Пар
ма ко вић Дани ца рођ. 1932, 
Бошко вић Зла ти ца рођ. 
1941, Мар че та Миле рођ. 
1949, Мак си мо вић Милан 
рођ. 1940, Ђокић Бог да на 
рођ. 1938, Обра до вић Слав
ко рођ. 1935.

RUMA

УМРЛИ: Сла ви ца Пижем, 
рођ. 1956, Шпи ро Балаћ, 
рођ. 1929. год.
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Представа
„Петријинвенац“

„Петри јин венац“ је рела тив но нова пред
ста ва (из новем бра 2018. годи не) „Ате љеа 
212“ коју је рум ска публи ка има ла при ли ке да 
погле да на вели кој сце ни Кул тур ног цен тра 
„Бра на Црн че вић“ 16. сеп тем бра. Мно ги ма 
је роман Дра го сла ва Миха и ло ви ћа нај по зна
ти ји и нај пре по зна тљи ви ји по исто и ме ном 
фил му Срђа на Кара но ви ћа из 1980. годи не, 
са Мир ја ном Кара но вић у уло зи Петри је.

Пред ста ва режи се ра Боба на Скер ли
ћа, јасно, раз ли ку је се од фил ма коли ко се 
и позо ри ште као фор ма раз ли ку је. Међу
тим, пра ти се несрећ на суд би на Петри је, 
без неких оса вре ме њи ва ња и ука зи ва ња на 
дана шње вре ме, али нам је јасно да и после 
неко ли ко деце ни ја, од тог соцреа ли стич ког 
вре ме на, суд би на мно гих жена на селу није 
бит ни је про ме ње на.

Петри ја није ни у рома ну, ни у фил му, тако
ђе ни у пред ста ви, жена која се про тив таквог 
свог поло жа ја буни, већ га сто ич ки при хва та 
и тру ди се да пре жи ви. Зато није ни чуд но 
што на кра ју пред ста ве кон ста ту је, како је 
човек чуд но биће које сва шта може да дожи
ви и пре жи ви.

Зани мљи во је, да Петри ји ну суд би ну пред
ста вља ју три глу ми це, Мар та Бје ли ца као 
мла да Петри ја, Јова на Гаври ло вић као град
ска Петри ја и Мили ца Михај ло вић као Петри
ја удо ви ца. Оне су стал но на сце ни, воде 
дија лог и чини се, као да дају подр шку јед на 
дру гој. 

Један тра ги чан, и сем рет ких тре ну та ка 
несре ћан живот, добро пра ти и сце но гра фи
ја, све тло и кости ми.

С.Џ.

Сценаизпредставе„Петријинвенац“

„Завршнареч“ТомеФиле
Позна ти адво кат Тома Фила је број

ној рум ској публи ци пред ста вио 
сво ју књи гу „Завр шна реч“ у Кул

тур ном цен тру „Бра на Црн че вић“ 18. 
сеп тем бра. Ова књи га је и сво је вр сна 
Фили на ауто би о гра фи ја, где он гово ри 
о сво јој поро ди ци и оцу, тако ђе позна
том адво ка ту Фило ти Фили, али исто
вре ме но је и при каз дру штве них окол
но сти у који ма је радио и ради. 

За сво ју књи гу „Завр шна реч“ Тома 
Фила је издво јио и неке од сво јих нај
по зна ти јих слу ча је ва, одно сно људе 
чији је адво кат био, као што су Јован
ка Броз, Сло бо дан Мило ше вић, Нико ла 
Шаи но вић….Гово ре ћи о тим слу ча је ви
ма, али и свом дуго го ди шњем иску ству, 
Фила је иста као да је често имао слу
ча је ве који су се води ли под поли тич

ким при ти ском, одно сно, да је тре ба ло 
осу ди ти људе који нису били кри ви, и 
упра во је по њего вом мишље њу, било 
нај те же бра ни ти неви не људе.

Поли ти ка и инте ре си су при сут ни и 
у нашем и у међу на род ном суд ству, за 
шта је, по њему, нај бо љи при мер Хашки 
три бу нал. Тома Фила је на пред ста вља
њу сво је књи ге „Завр шна реч“ рекао да 
„када поли ти ка уђе у суд на вра та, прав
да изла зи кроз про зор“. Сем поли ти ке, 
у адво кат ском послу нису пожељ не ни 
емо ци је, сма тра Тома Фила.

Ова књи га је штам па на 2015. годи не, 
уз бла го слов патри јар ха срп ског Ири не
ја, а пред ста вља ње у Руми је орга ни зо
вао Општин ски одбор Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби је.

С.Џ.
ТомаФила

СРПСКАЧИТАОНИЦА
ИРИГ

„Михизова
награда“

Иси до ра Мило са вље вић, 
драм ска спи са тељ ка из 
Бео гра да, добит ни ца је 15. 
по реду награ де за драм ско 
ства ра ла штво „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“.

То је одлу чио жири у 
саста ву Дарин ка Нико лић, 
Иво на Јањић, позо ри шне 
кри ти чар ке и Све ти слав 
Јова нов, теа тро лог, који је и 
пред сед ник жири ја.

Под се ти мо, награ ду за 
драм ско ства ра ла штво 
доде љу је Срп ска чита о ни ца 
у Ири гу и Фонд „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“.

Награ да ће Иси до ри 
Мило са вље вић бити уру че
на 17. окто бра, на Михи зов 
рођен дан, у Срп ској чита о
ни ци. Састо ји се од Пове ље 
са њего вим ликом, нов ча ног 
дела у виси ни од 200.000 
дина ра, и под ра зу ме ва 
штам па ње књи ге драм ских 
тек сто ва на срп ском и 
енгле ском јези ку.

С.Џ.

ИсидораМилосављевић
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ИРСКААВАНТУРИСТИКИЊАЛОЛАМОНТЕЗ:ИНСПИРАЦИјАИЖЕНАОДСКАНДАЛА

Опчињеникраљ
и„шпанскаплесачица“

Током владавине Лудвига Баварског, Минхен се уздигао са трећера-
зредногнапрворазредни главни градуЕвропи.Ниједандругивладар
деветнаестог века није толико урадио за религију и људске слободе.
КадајеЛудвигдошаонатронимаојемноголибералнихидејаипрвобит-
нанамерамујебиладаомогућинивополитичкихслободакојенемачки
народникаданијеимао.Лолиналепотаиизражени,префињениманири
привуклисукраљевупажњу

Како наво ди Милош Црњан ски у 
рома ну Кап шпан ске крви: „...нико 
није слу тио да ће њене ’шпан ске 

народ не’ игре, како је писа ло на рас по
ре ду, бити суд би на која је у див ним, 
црним чип ка ма, као јато вра на, спу сти
ла се, после толи ких скан да ла и са 
толи ко леши на по Евро пи, и у Мин хен“.

Лола Мон тез (Елизаб етa Роза на Гил
берт, 17. фебру ар 1821, Ирска  17. 
јану ар 1861, Њујорк, САД), била је 
ирска аван ту рист ки ња и „шпан ска“ пле
са чи ца, којој је међу на род ну сла ву 
доне ла њена веза са бавар ским кра
љем Лудви гом I. Зна ча јан пери од свог 
детињ ства про ве ла је у Инди ји, а шко
ло ва ла се у Шкот ској и Енгле ској. У 
девет на е стој годи ни са поруч ни ком 
Тома сом Џеј мсом је сту пи ла у брач ну 
зајед ни цу. Љубав се уга си ла након пет 
годи на, а 1843. Ели за бе та је запо че ла 

кари је ру, под псе у до ни мом Лола Мон
тез, шпан ска пле са чи ца. Насту па ла је 
у мно гим европ ским гра до ви ма. Током 
сво јих путо ва ња, изме ђу оста лог, била 
је у љубав ним веза ма са Франц Листом 
и Алек сан дром Димом. Кра јем 1846. 
Лола је насту па ла у Мин хе ну и опчи ни
ла је кра ља Лудви га, убр зо постав ши 
њего ва љубав ни ца, а потом, баро ни ца 
Розен дал и гро фи ца од Лан сфел да. 
Под ути ца јем Лоле Мон тез (кра љев 
каби нет је постао познат под нази вом 
„Лола ми ни сте ри јум“), Лудвиг је ина у гу
ри рао либе рал ну и анти је зу ит ску поли
ти ку, што је дове ло до руше ња њего вог 
режи ма у рево лу ци ји 1848. У мар ту 
исте годи не, Лудвиг је абди ци рао и пре
пу стио власт свом сину. 

Лола Мон тез је наста ви ла живот у 
Лон до ну, где се 1849. уда ла за поруч
ни ка Џор џа Хил да, иако се ника да није 

раз ве ла од Џеј мса. Међу тим, ни овај 
брак није потра јао. Од 1851. до 1853. 
насту па ла је у Сје ди ње ним Аме рич ким 
Држа ва ма. Брак који је потом скло пи ла 
са Патри ком у Сан Фран ци ску, тако ђе 
није опстао. Након неу спе шне тур не је 
по Аустра ли ји (1855. и 1856.) Лола се 
наста ни ла у Њујор ку и бави ла се пре
да ва њи ма о моди и лепо ти. Обја вље на 
су Лоли на дела: Анег до те о љуба ви; 
Умет ност лепо те (1858), као и њена 
пре да ва ња, укљу чу ју ћи и Ауто би о гра
фи ју (1858). (Енци ко пе ди ја Бри та ни
ка).

Годи не 1848. Лола Мон тез је у Бава
ри ји, чини се, била јед на од нај о мра же
ни јих жена. У жељи да осво ји мин хен
ску позор ни цу и публи ку, 1846. дола зи у 
глав ни град Бава ри је. Као што је напо
ме ну то, Лола Мон тез, сво јом сен зу ал
но шћу и бес пре кор ном лепо том оча ра

ЛолаМонтезиЛудвигIБаварски(foto:wikipedia.org)
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ва кра ља Лудви га, на чији позив оста је 
у Бава ри ји, као кра ље ва посеб на при ја
те љи ца. Народ се није толи ко бавио 
љубав ним мора лом свог вла да ра, но 
поли тич ким ути ца ји ма. Лола није била 
Неми ца, попут дру гих Лудви го вих 
љубав ни ца, а при томе, Лоли на наци о
нал ност је била неја сна. Рође на је у 
Ирској, одра сла у Инди ји, уда та у 
Енгле ској. Твр ди ла је да је Шпан ки ња 
не би ли при кри ла свој пра ви иден ти
тет. Ко је она запра во била? Поред 
магло ви те наци о нал но сти и поли тич ког 
пла на, узне ми ре ност јав но сти је иза зи
ва ла њена набу си та, стра стве на и нео
б у зда на нарав (Her man). 

Да би се раз у ме ла при ро да уло ге 
коју је Лола Мон тез има ла, 
потреб но је скре ну ти пажњу на 

карак тер кра ља Лудви га и на поли тич
ке усло ве у Бава ри ји у вре ме њеног 
дола ска. Лудвиг је био један од нај о
бра зо ва ни јих европ ских кра ље ва 
девет на е стог века, вео ма инте ли ген
тан, волео је свој народ и, у поли тич ком 
сми слу, био је отац сво је домо ви не. 
Током њего ве вла да ви не, Мин хен се 
узди гао са тре ће ра зред ног на прво ра
зред ни глав ни град у Евро пи. Није дан 
дру ги вла дар девет на е стог века није 
толи ко ура дио за рели ги ју и људ ске 
сло бо де. Када је Лудвиг дошао на трон 
имао је мно го либе рал них иде ја и прво
бит на наме ра му је била да омо гу ћи 
ниво поли тич ких сло бо да које немач ки 
народ ника да није имао. Лоли на лепо та 
и изра же ни, пре фи ње ни мани ри при ву
кли су кра ље ву пажњу. Раз ви ја њем 
даљег познан ства са њом, постао је 
заљу бљен у ори ги нал ност њеног 
карак те ра, њену мен тал ну сна гу, хра
бре и ино ва тив не поли тич ке ста во ве 
које му је без стра ха и искре но изно си
ла (Burr).

Лик Лоле Мон тез је про на шао место 
у мно го број ним умет нич ким оства ре
њи ма. Овом при ли ком скре ће мо пажњу 
само на неке: филм Лола Мон тез, кра
ље ва пле са чи ца (1922)  глав на уло га: 
Елен Рих тер; филм Лола Мон тез 
(1944)  послед ња уло га Кон чи те Мон
те не гро; филм Лола Мон тез (1955), 
настао по рома ну Нео би чан живот 
Лоле Мон тез Жака Лау рен та  глав на 
уло га: Мар ти на Керол; лик Ире не 
Адлер у делу Арту ра Кона на Дој ла о 
Шер ло ку Хол мсу, Скан дал у Бохе ми ји, 
инспи ри сан је Лолом; мју зикл Лола 
Мон тез, изво ђен у Сид не ју, Мел бур ну 
и Бри збеј ну (1958)  глав на уло га:  Мери 
Пре стон и др. Посеб ну пажњу јав но сти 
при ву кла је Лоли на пре пи ска са кра
љем Лудви гом I (1995), као и изло жба о 
њеном живо ту, у Град ском музе ју у 
Мин хе ну (1998). 

Тодор Маној ло вић је само један у 
низу ства ра ла ца који није одо лео лику 
фатал не Лоле, која је, пре ма мишље њу 
самог писца, „јед на од нај ин те ре сант
ни јих жена девет на е стог века“.  У исто
риј ском кома ду Тодо ра Маној ло ви ћа, 
под нази вом Опчи ње ни краљ, рад ња 
се одви ја у Мин хе ну 1848, а доми нант
на драм ска јуна ки ња јесте чуве на игра

чи ца и свет ска аван ту рист ки ња. Драм
ско оства ре ње Тодо ра Маној ло ви ћа 
пре ми је ру је дожи ве ло на даска ма које 
живот зна че 6. X 1936. у Народ ном 
позо ри шту у Бео гра ду, у режи ји Јури ја 
Раки ти на. „Сло же на при ро да Лоле 
Мон тез, аван ту рист ки ње, тем пе ра
мент не мла де жене, импе ра тив но је 
наме та ла потре бу за глу ми цом жан ра, 
умет нич ког ква ли те та и глу мач ког тем
пе ра мен та Невен ке Урба но ве [...] Глу
мач ки замах који је пока за ла у кре а ци ји 
Лоле Мон тез имао је ону изван ред ну 
дина ми ку, која сце ну ства ра умет нич
ком и носи, поди же глу му и сво јих парт
не ра. Баш та дина ми ка и све жи на, 
лепр ша вост и суп тил ност и глу мач ке 
фине се, прот ка не кроз тем пе ра ме нат 
ове даро ви те глу ми це, ство рио је онај 
зано сни и импре сив ни лик Лоле Мон тез 
[...] Она је пред нама ана ли зи ра ла 
импре си о нант но и са мно го нера ва и 
узбу ђе ња (које се пре не ло и на публи
ку), суп тил но сти духа Лоле Мон тез, 
њену само по у зда ност или охо лост, њен 
бун тов ни и нео б у зда ни тем пе ра мент, 
раз бук та лу страст жене, ома мље не 
успе хом и чул ном мла до шћу. Госпо ђа 
Урба но ва је кре а ци јом уло ге Лоле Мон
тез прва од мла ђих умет ни ца пусти ла 
публи ку да оде са пред ста ве оча ра на 
њеном игром (Aтанасијевић пре ма 
Ћири лов). Пред ста ва је била на репер
то а ру од 6. окто бра, до 5. децем бра 
1936. годи не. 

У вели ком сагла сју са аутен тич ним 
исто риј ским пода ци ма, Тодор 
Маној ло вић је кре и рао драм ски 

пор трет шпан ске пле са чи це која је 
заве ла бавар ског кра ља Лудви га I, 
поста ла њего ва љубав ни ца, a потом и 
изу зет но зна чај на лич ност у поли тич
ком све ту. Маној ло вић је о свом драм
ском оства ре њу, изме ђу оста лог, казао: 
„Пре ма свом основ ном моти ву Опчи
ње ни краљ је јед на паси о нал на и пси
хо ло шка дра ма; чуд на, роман тич на 
аван ту ра јед ног ста ри јег чове ка, гото во 
већ стар ца, у коме напра сно пла не 
огром на љубав на страст пре ма јед ној 
зано сно лепој, чароб ној мла дој жени и 
који саго ре ва у тој љуба ви. Али тај 
зане се ни опчи ње ни љубав ник као и 
њего ва дра га на исто риј ске су лич но
сти. Наи ме Лудвиг I, краљ бавар ски и 
чуве на шпан ска игра чи ца и свет ска 
аван ту рист ки ња Лола Мон тес – и њихо
ва љубав не само да се оди гра ва у јед
ном зна ме ни том, вели ком момен ту 
нови је европ ске исто ри је, тј. у жар кој, 
рево лу ци о нар ној атмос фе ри 1848, већ 
је, ујед но и непо сред ни повод изве сним 
поли тич ки важним дога ђа ји ма тог бур
ног доба. Лудви го ва љубав пре ма Лоли 
Мон тес, која је поста ла крај њега нека 
врста бавар ске Пом па ду ре, иза зва ла 
је, раз у ме се, у вези са ана лог ним круп
ни јим покре ти ма по разним дру гим 
земља ма Евро пе – ону чуве ну мин хен
ску побу ну, у којој се оди гра ва један од 
нај же шћих, нај дра ма тич ни јих окр ша ја 
изме ђу модер ног либе ра ли зма и кле
ри кал ног реак ци о нар ства.“ Даље, 

Лолајенаступала
уМинхенуиопчинила
јекраљаЛудвига,
убрзопоставши

његоваљубавница,
апотом,бароница
Розендалигрофица
одЛансфелда.Под

утицајемЛолеМонтез
(краљевкабинет
јепостаопознат
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„Лоламинистеријум“),
Лудвигјеинаугурирао
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антијезуитску
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довелодорушења
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ипрепустиовласт

свомсину



32 25. SEPTEMBAR 2019.  M NOVINE

наста вља Маној ло вић: „...у тој тра гич
ној бор би краљ Лудвиг, надах нут иде ја
ма сво је љубав ни це засту пао је и бра
нио либе рал на наче ла, док су народ не 
масе под суге сти јом кле ри ка ла ца или, 
како су онда нази ва ни у Немач кој, 
ултра мон та на ца – уста ле у зна ку реак
ци је про тив њега и Лоле, која је важи ла 
као неки тај ни агент тада шњег вели ког 
рево лу ци о нар ног покре та. Та окол ност 
и после чиње ни це да је у целом том 
слу ча ју један фини сен ти мен тал ни 
чове чан ски моме нат тако тесно и при
сно скоп чан са јед ним ефект ним исто
риј ским дога ђа јем, дају аван ту ри 
Лудви га I и Лоле Мон тес један осо би то 
драм ски инте рес и могућ ност да ово 
послу жи као пред мет јед ног шире раз
ви је ног исто риј ског кома да. Мој Опчи
ње ни краљ је јед на љубав на тра ге ди ја 
у окви ру јед не исто риј ске дра ме, или 
ако хоће те један исто риј ски комад кроз 
чија се буч на реша ва ња и пери пе ти је 
про вла чи роман тич на нит јед не сумор
не и дубо ко чове чан ске љубав не пове
сти.“

У погле ду Маној ло ви ће вог избо ра 
теме, кри ти ча ри су изра жа ва ли 
неза до вољ ство што је писац 

побе гао од наше исто ри је која пру жа 
дра ма тич не моти ве и посе гао за мало 
позна том епи зо дом која није била од 
већег зна ча ја, па чак ни инте ре са за 
нашу јав ност (Шуку ље вић  Мар ко вић). 
Опчи ње ног кра ља писац отва ра сце
ном у којој је засту пље на Лоли на игра. 
Кори сте ћи се мно го број ним дета љи ма, 
писац је осли као њен изглед и зано сне 
покре те. У поме ну том при зо ру доми ни
ра бле шта ва шпан ска игра чи ца „која, 
ноше на тала си ма музи ке, у стра сној и 
чежњи вој игри, у заво дљи вим онду ла
ци ја ма, про ла зи дуж про сце ни ју ма“. Иза 
Лоле, у тами, сто ји гру па мушка ра ца, 
офи ци ра, кава ље ра, сту де на та, који 
„жуд но и грче ви то, као у некој фасци на
ци ји, пру жа ју руке за њом, поку ша ва ју ћи 
да је ухва те“. Лола их све вре ме оча ра
ва, али исто тако, стал но им изми че и то 
„са ћудљи вим осме хом на усти ма, у 
очи ма, титра ју ћи широ ким чип ка стим 
лепр шом сво је зата ла са не сук ње, сне
жном бели ном сво јих дубо ко раз го ли ће
них раме на и муње ви тим бле ском сво је 
црне атлас, сјај не косе“. Посеб но је 
упе ча тљи ва сце на у којој један од мно
го број них мушка ра ца пру жа Лоли кра
љев ску кру ну, а она му дару је осме хе и 
„гану то, тајан стве но, пру жа сво је руке 
за њим, за кру ном, а затим, уз напра сно 
поја ча не, драм ски уско ме ша не зву ке 
музи ке, неста је на десном кра ју рам пе, 
зајед но са гру пом обо жа ва ла ца, под 
јед ним тала сом пот пу ног мра ка који 
убр зо пота па и музи ку“. „Сви музич ки 
при ло зи нај че шће слу же писцу и реди
те љу за илу стра тив но доча ра ва ње 
атмос фер ске сцен ске ситу а ци је или за 
сцен ски ефект ни је пред ста вља ње поје
ди них лико ва“ (Мар ја но вић).

Бавар ски краљ не успе ва да одо ли 
фатал ној Лоли, која ће га опчи ни ти већ 
при првом сусре ту. Нео до љи ва игра чи
ца га заво ди и убр зо поста је њего ва 

љубав ни ца. Зако ни та супру га бавар
ског кра ља, физич ки се не поја вљу је, 
узгред се спо ми ње, и то у кон тек сту 
при че о невер ству њеног мужа: „Јао, 
стар човек, па да полу ди!... А има тако 
добру, бла го род ну жену, толи ку децу, па 
већ и уну чад“. Маној ло ви ће ва Лола 
Мон тез је заво дљи ва, тем пе ра мент на, 
кокет на, лука ва, оча ра ва ју ћа мла да 
жена, на челу је нових поли тич ких иде ја 
и узрок мно гих суко бља ва ња. Жена је 
којој оста ре ли и опчи ње ни бавар ски 
краљ Лудвиг I дару је двор, доде љу је 
титу лу гро фи це и због које на кон цу 
бива при ну ђен да абди ци ра. Чари Лоле 
Мон тез, бива ју јаче од Фон Абе ла. Ова 
жена, носи лац нових, сло бо до ум них, 
либе рал них иде ја, свим сила ма се бори 
про тив кле ри кал не реак ци је у Бавар
ској. Она сво јим чари ма при до би ја кра
ља и успе шно га наго ва ра да сру ши 
вла ду Фон Абе ла, да са висо ких поло
жа ја у вла сти сме ни кле ри кал це и да 
про ме ни кон зер ва тив не зако не. Све
штен ство, а наро чи то језу и ти, и про фе
со ри уни вер зи те та, отво ре ну уста ју про
тив кра ља, при чему им сту ден ти слу же 
као јури шне чете (Мар ја но вић).

Сем изу зет не Лоли не лепо те, мисте
ри о зно сти, фасци нант не и зано сне 
игре, драм ски акте ри комен та ри шу и 
њене мно го број не афе ре. Лоли но при
су ство их узне ми ра ва, а сли ка која се о 
њој кре и ра посве је нега тив на. Посто ја
ла је сум ња да ради пре ма инструк ци ја
ма лор да Пал мер сто на и теро ри сте 
Ђузе ле Маци ни ја. Кази ва ли су о њој: 
„Она сада има миси ју да, сво јим пакле
ним завод нич ким вешти на ма, опој ним 
пеха ром раз вра та и блу ди који им пру
жа, редом зане се, оне мо гу ћи и обо ри 
све немач ке вла да ре“, „она је под му кла 
и без оч на интри гант ки ња“, „гну сна 
вешти ца“, „блуд ни ца вави лон ска“ 
(Маној ло вић). 

Лола је и те како била истрај на у 
сво јим наме ра ма. Кра ља ће у пот
пу но сти опчи ни ти, при во ле ће га 

сво јим иде ја ма и окре ну ти ка демо крат
ском уре ђе њу Бавар ске. Про фе сор 
Јозеф фон Герес и Патер Алој зи јус 
свим сила ма су поку ша ва ли да убе де 
опчи ње ног кра ља да ника ко не доде љу
је Лоли држа вљан ство и титу лу гро фи
це. Њеном оча ра ва ју ћом лепо том, 
енер гич но шћу и поли тич ком делат но
шћу бива оча ран и сту дент Зен гер, вођа 
Але ма ни је, сту дент ског удру же ња, које 
је осно ва ла упра во Лола. Зен гер је 
попут кра ља, у пот пу но сти оча ран 
Лолом, те каже: „она је дои ста доне ла 
све тлост у нашу земљу“. Због ватре не 
мило сни це, дола зи до стра вич них побу
на и улич них нере да у Мин хе ну. Зен гер 
губи живот. Ома ђи ја ни краљ поку ша ва 
да одбра ни воље ну, оправ да ва све 
њене поступ ке, чак је спре ман да се 
диг не ору жа ну силу про тив свог наро да. 
Краљ Лолу бес крај но воли, чак јој опра
шта и пре љу бу коју је почи ни ла са Зен
ге ром. Због ње је спре ман на све, па 
узви ку је: „Ти си моје све на све ту!... 
Бићу звер пре ма сви ма они ма који тебе 
хоће да ми отму!...“ 

ЛикЛолеМонтез
јепронашаоместо
умногобројним
уметничким

остварењима.Овом
приликомскрећемо
пажњусамонанеке:
филмЛола Мон тез, 
кра ље ва пле са чи ца 
(1922)-главнаулога:
ЕленРихтер;филм

Лола Мон тез(1944)-
последњаулога

КончитеМонтенегро;
филмЛола Мон тез
(1955),настаопо
романуНео би чан 

живот Лоле Мон тез
ЖакаЛаурента
-главнаулога:

МартинаКерол;лик
ИренеАдлеруделу
АртураКонанаДојла
оШерлокуХолмсу,

Скан дал у Бохе ми ји,
инспирисанјеЛолом;
мјузиклЛола Мон тез,
извођенуСиднеју,

МелбурнуиБризбејну
(1958)-главнаулога:
МериПрестонидр.
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Милош Сав ко вић сма тра: „...тај опчи
ње ни краљ није ома ђи јан новим иде ја
ма, већ пато ло шки загре јан ста рач ком 
љубав ном гро зни цом. У тре нут ку који 
нам ова дра ма сни ма, дрх ти, цеп ти, 
бесни, оба ра мини стар ства, изго ни 
като ли ке с дво ра, затва ра уни вер зи тет 
– и све то ни по каквој исто риј ској 
нужно сти или сво јој морал ној вели чи
ни, већ под тем пе ра ту ром тре нут не 
вибра ци је, и када најзaд сплах не наду
ве ни мехур у њему, он се одри че свих 
сво јих под ви га. Тога чове ка који нема 
ника кве везе са реал ним чиње ни ца ма 
соци јал ног ста ња свог наро да, нити са 
новим иде ја ма, писац поку ша ва да 
нам га пред ста ви као тра гич ног рефор
ма то ра дру штва и држа ве“. 

Лола није бира ла сред ства при ли
ком реа ли за ци је сво јих пла но ва и 
оства ри ва ња циље ва. Међу тим, важно 
је нагла си ти да Лолу на делањe није 
покре та ло кори сто љу бље, моћ и 
новац, но аван ту ре и игре. На кра ље во 
пита ње, зашто је дошла у позну јесен 
њего вог живо та, те му из коре на про
ме ни ла живот, Лола одвра ћа: „ Зашто 
сам дошла? – Аван ту ре ради! – И ради 
оног мог нео до љи вог бор бе ног хте ња 
које ме дра жи више, дубље него рас
кош, сјај, па и сама љубав,  које је за 
мене врхов на и нај у збу дљи ви ја аван
ту ра!... Јер је то општа, вели ка, огром
на аван ту ра нашег доба!... На њеним 
кри ли ма лете ла сам горедоле кроз 
овај муња ма и гро мо ви ма напе ти 
свет!... На њеним кри ли ма доле те ла 
сам и јед ног дана ова мо... О! – при зна
јем, отво ре но! – Не из љуба ви пре ма 
теби! – Па ни из неке наро чи те радо
зна ло сти!... Не! – Хте ла сам про сто да 
те осво јим и да иско ри стим после тво ју 
љубав, тво ју моћ, тво је могућ но сти у 
сво је свр хе!... Љубав и мушкар ци били 
су ми, све до сада, увек само сред ство, 
а не циљ!,“ [...] „Нео б у зда на сам, изли
шно сам дра жи ла, иза зва ла људе, али 
шта ћу, таква ми је нарав“. Лола несум
њи во при па да типу фатал не жене. 
„Овај тип одли ку је се спе ци фич ним 
физич ким и пси хич ким осо би на ма, из 
којих про из и ла зи њен однос у љуба ви 

пре ма мушкар цу. Тач ни је рече но, она 
је сла до стра сни ца опсед ну та вла сто
љу бљем, демон ска завод ни ца нео до
љи ве при влач но сти и једин стве не 
егзо тич не лепо те, која дубо ко у себи 
таји без о се ћај ност и хлад но ћу. Заво ди 
мушки свет, доно си му несре ћу, мате
ри јал ну и морал ну про паст, како би 
оства ри ла сво је его и стич не амби ци је, 
али на кра ју бива и сама суро во кажње
на (Eller meyerЖиво тић).

Пред Лудви го ву абди ка ци ју, он и 
Лола у пот пу но сти зане ма ру ју реал
ност, посве ћу ју се и пре пу шта ју бај ко
ви тој игри. Краљ Лолу посма тра с 
дивље њем, и зане сен казу је: „Сан је 
сва ког мушкар ца да ста ви кру ну на 
гла ву оној жени коју воли! Сан који се и 
самим кра ље ви ма само рет ко испу ња
ва! – Ја сам га ипак оства рио! – Па ма 
и само ова ко у игри, за неко ли ко крат
ких тре ну та ка!... Како си див на!... 
Чароб на!  Кра љи це моја! Кра љи ца 
Мари ја Доло рес!... Кра љи ци из бај
ке!“... Лола је сва оза ре на све вре ме 
ста ја ла крај Лудви га, са очи ма упр тим, 
визи о нар ски, у даљи ну.

Послед ње Лоли но поја вљи ва ње 
на сце ни у драм ском оства ре њу 
Тодо ра Маној ло ви ћа, носи са 

собом зна чај ну сим бо ли ку. Лоли на 
игра је окон ча на. Мисте ри о зна, атрак
тив на, бес крај но лепа, фатал на игра
чи ца, бес кру пу ло зна сла до стра сни ца, 
на кон цу сто ји „уви је на сва у један 
црни огр тач“. Усрд но и све ча но, Лола 
нам је саоп шти ла: „Јед ног сам уби ла, 
дру гог сам одво ји ла од све та, учи ни ла 
уса мље ни ком... Овде сам изгу би ла 
сво ју игру!“ 

У био гра фи ји исто риј ске лич но сти 
Лоле Мон тез, посеб но је инте ре сан тан 
све тли тон послед њег сим бо лич ког 
пре о бра жа ја, две годи не пред смрт ове 
жене. Лола се вра ти ла из Аустра ли је у 
Аме ри ку, покло ни ла је сво ју ста ру оде
ћу и окре ну ла се Богу, те обу че на у 
бело и носе ћи бели шешир, запо че ла 
је путо ва ње новим све том про но се ћи 
афир ма тив ну мисао о рели ги о зно сти и 
жен ско сти“ (Нико лић).

ДрСнежанаБулат

ОЛИМПИјСКЕНАДЕКАјАКА

Златоза
Александра
јовановића

Каја ка шка рега та „Олим пиј ске 
наде“ одр жа на је од пет ка, 13. сеп
тем бра, до неде ље, 15. сеп тем бра 
у сло вач ком гра ду Бра ти сла ви. На 
нај ве ћем међу на род ном так ми че њу 
за узраст од 15 до 17 годи на насту
пи ло је пре ко 800 так ми ча ра из 36 
земаља широм све та, где је у окви ру 
репре зен та ци је Срби је, насту пи ло и 
чети ри так ми ча ра из срем ско ми тро
вач ког кајак клу ба „Вал“: Ана ста зи ја 
Бајук, Оли ве ра Михај ло вић, Алек сан
дар Јова но вић, Дими три је Стој шић, 
са тре не ром Нена дом Коси је ром. 

Алек сан дар Јова но вић је на свом 
првом међу на род ном так ми че њу бри
љи рао осва ја њем злат не меда ље у 
јед но се ду на 200 мета ра за 2004. годи
ште. Он је насту пио и у трци на 500 
мета ра, где је зау зео четвр то место. 
Бли зу меда ље била је и Ана ста зи ја 
Бајук која је зау зе ла два четвр та места 
у дисци пли на ма јед но се да на 200 и 
500 мета ра за 2002. годи ште. У истој 
кон ку рен ци ји Оли ве ра Михај ло вић је 
зау зе ла шесто место на 500 мета ра. 
Дими три је Стој шић так ми чио се у јед
но се ду на 1.500 мета ра за 2003. годи
ште, где је дошао до полу фи на ла.

 Б.З.

Кајакаши„Вала“сатренером

МАЛАРЕМЕТА

ПетаФијакеријада
У субо ту 28. сеп тем бра биће по 

пети пут одр жа на Фија ке ри јада у 
Малој Реме ти с почет ком у 12 
часо ва. Орга ни за то ри дога ђа ја су 
Коњич ки клуб „Фру шко гор ски 
ждре бац“ и Месна зајед ни ца Мала 
Реме та, док је покро ви те љ Општи
на Ириг. Биће упри ли чен скуп 
фија ке ра из разних дело ва наше 
земље на фуд бал ском тере ну на 
ула зу у Малу Реме ту, након ког ће 
се орга ни зо ва но дефи ло ва ти фија
ке ри ма кроз село и до Вина ри је 
„Деу рић“.
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УБИСТВОКОјЕјЕПОТРЕСЛОИНЂИјУ

Убиокомшијузбогмеђе

Осум њи че ном Рај ку 
Р. (55) из Инђи је, на 
пред лог Вишег суда у 

Срем ској Митро ви ци, одре
ђен је при твор у тра ја њу до 
30 дана, због уби ства ком
ши је Јова на Р. (54). Зло чин 
који се дого дио у сре ду, 18. 
сеп тем бра, у Ули ци Сте ва на 
Срем ца, на неко ли ко мета ра 
где обо ји ца живе, оста вио 
је крва ве тра го ве, на које су 
ком ши је сутра дан након уби
ства, потре се но и згро же но 
гле да ли. Сукоб због међе, 
који се водио и на суду, „пла
ћен“ је јед ним живо том.

– Јова је иза шао из куће 
да узме нешто из кола, када 
га је угле дао Рај ко и напао. 
Одмах се сва ђа пре тво ри ла 
у крва ви пир. Јова је поку
ша вао да му побег не, али је 
Рај ко ишао стал но за њим и 
уба дао га ножем – пре при

ча ли су ову дра му при ја те
љи, дода ју ћи да су одмах 
позва ли Хит ну помоћ.  На 
жалост, за Јова на није било 
спа са.

Јова но ва суру га Нада, која 
је за вре ме зло чи на била на 
послу, није хте ла да комен
та ри ше сукоб са ком ши јом 
чија се кућа нала зи поред 
њихо ве. Она је само крат ко 
рекла, да и то што су се мало 
ску ћи ли, ком ши ја хоће да им 
отме. Кућу, у којој је уби је ни 
живео са супру гом, купи ли 
су пре три годи не, када су 
се и досе ли ли у ову ули цу, 
после дугих под ста нар ских 
годи на, а након избе гли штва 
из Хрват ске.

– Нама није јасно, зашто 
је њих Рај ко тере тио да су у 
њего вом има њу, када људи 
нису ништа догра ђи ва ли. 
Чак када су изве ли гео ме

тра, утвр ђе но је да је Рај ко 
пре шао у Јовино има ње, 
зачу ђе но су се пита ле ком
ши је које мисле да су пово
дом тога и има ли рочи ште те 
сре де.

За уби је ног кажу да је био 
вре дан човек, кера ми чар и 
то међу добрим мај сто ри ма.
Човек се једва ску ћио након 
избе гли штва, али му Рај ко 
није дао мира, стал но га је 
про во ци рао, напа дао да је 
Јови на гра ни ца на њего вом 

има њу, кажу ком ши је из ове 
ули це, у којој је након уби
ства завла дао мук.

Рај ко, који више од 20 
годи на живи у овом кра ју, 
избе гао је из Хрват ске као 
и Јова, а за њега кажу да је 
био рања ван на рати шту. 

– И он је добар дома ћин, 
вре дан, шта му би то вече и 
ми се сви чуди мо и пита мо 
– каже један при ја тељ осум
њи че ног за уби ство.

С.Костић

Заплењеналкохол
идуван

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци, у сарад њи 
са поре ском поли ци јом, под не ће над ле
жном тужи ла штву кри вич ну при ја ву про тив 
одго вор ног лица  про дав ни ца на под руч ју 
гра да, због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич на дела недо зво љен про
мет акци зних про из во да и нео вла шће на 
упо тре ба туђег послов ног име на и дру ге 
посеб не озна ке робе или услу га. 

Поли ци ја је при ли ком кон тро ле њего вих 
про дав ни ца про на шла и оду зе ла 765 лита
ра разних алко хол них пића без акци зних 
мар ки ца и са фал си фи ко ва ним акци зним 
мар ки ца ма и 8,7 кило гра ма реза ног дува
на, чија се укуп на вред ност про це њу је на 
око 402.000 дина ра. 

Возилипијани
бездозволе

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Шиду и Ста рој Пазо ви 

под не ли су пре кр шај не при ја ве про тив 
дво ји це воза ча из ових гра до ва, ста ро сти 
по два де сет седам годи на, који су упра
вља ли ауто мо би ли ма са 2,20 и 1,63 
мили гра ма по мили ли тру алко хо ла у 
орга ни зму и  без поло же ног возач ког 
испи та.

Обо ји ци воза ча  је одре ђе но задр жа ва
ње до 12 часо ва, до истре жње ња. 

Сао бра ћај на поли ци ја апе лу је на воза
че мотор них вози ла да пошту ју све сао
бра ћај не про пи се, а посеб но забра ну 
упра вља ња вози ли ма под ути ца јем алко
хо ла, ради сво је без бед но сти и без бед но
сти дру гих уче сни ка у сао бра ћа ју.

САОПШТЕЊАПОЛИЦИјСКЕУПРАВЕ

Траговикрви

Убиствоседесилонаулици

Наманијејасно,
заштојењих

Рајкотеретиодасуу
његовомимању,када

људинисуништа
дограђивали.Чак

кадасуизвели
геометра,утврђеноје

дајеРајкопрешао
ујовиноимање,
зачуђеносусе
питалекомшије
којемиследасу
поводомтогаи
ималирочиште

тесреде
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Моглојеигоре
Про шле неде ље је поче ло так ми че

ње у фуд бал ској Лиги шам пи о на 
и Лиги Евро пе. Наша два нај ве ћа 

клу ба се нису баш про сла ви ла, што и 
није неко изне на ђе ње. Добро, Пар ти зан 
је могао до сва три бода про тив Алк ма
ра, за раз ли ку од Зве зде која је срећ
на што је при ми ла само три кома да од 
Бајер на. Што би неки рекли, могло је и 
горе од ово га.

Кре ни мо редом. Првог дана так ми
че ња у Лиги шам пи о на се и нисмо баш 
нагле да ли доброг фуд ба ла. Мрша ве 
утак ми це са мало голо ва. Изу зев меча у 
Аустри ји где је дома ћи Салц бург демо
ли рао Генк са 6:2.

Нај ве ћи ути сак ипак, на мене је оста
ви ла еки па Лај пци га, која је доби ла 
Бен фи ку у гости ма са 2:1. Ради се о 
тален то ва ној еки пи пред во ђе ној Тимо 
Вер не ром, клин цем који је потен ци јал
ни уби ца у напа ду. Ко га је гле дао, зна 
о чему при чам. Коли ко год се његов 
клуб буде грче ви то борио да га задр жи, 
Бајерн ће га мазну ти кад – тад.

Оно што је посеб но зани мљи во у вези 
ове еки пе јесте то да је са клу пе пред
во ди 32годи шњи Јули јан Нагелс ман. 
Рет ко се виђа у фуд ба лу на овом нивоу 
так ми че ња да један тако млад струч њак 
води сени ор ску еки пу. Ина че, човек је у 
28. годи ни пре у зео Хофен хајм и постао 
нај мла ђи тре нер у исто ри ји Бун де сли
ге. Клуб који се борио за опста нак, сле
де ће годи не је одвео у Лигу шам пи о на. 
Од ове сезо не је на клу пи Лај пци га. Све 
горе наве де но, дово љан је раз лог да 
ова еки па поку пи сим па ти је фуд бал ских 
фано ва широм Евро пе.

Сле де ћег дана смо виде ли мало 
више акци је, а нај ви ше пажње су при
ву кли Дина мо Загреб, Реал и Зве зда. 
Сви из раз ли чи тих раз ло га.

Ата лан та се наме сти ла Дина му у 
Загре бу и при ми ла чети ри кома да. 

Мало ли је. Нико то није оче ки вао, па 
ни сиро ти Дина мо који је конач но успео 
да побе ди неког у Лиги прва ка.

Реал је одва љен у Пари зу са 3:0. Ако 
ово није раз лог да Зидан доби је по уши
ма и буде нај у рен, не знам шта јесте. 
Ништа им не иде за руком већ дуже 
вре ме и чиње ни ца је да су у озбиљ ном 
про бле му и кри зи иден ти те та. Зашто 
је Зидан оти шао из Реа ла, и још горе, 
зашто се уоп ште вра тио, ствар но ми 
није јасно.

Црве на зве зда је при ми ла само три 
гола у Мин хе ну. Кажем само, јер је 
могла при ми ти барем још три да није 
било Бор ја на, Деге не ка и Милу но ви ћа 
у одбра ни.

Не може се игра чи ма ништа заме ри
ти јер је раз ли ка у ква ли те ту огром на. 
Нај сла би је кари ке били су Гобе љић и 
Јован чић, али јед но став но, када игра те 
про тив маши не ри је која меље свог про
тив ни ка 90 мину та, ланац негде мора 

пући. Ово га пута, кола су се сло ми ла 
на овој дво ји ци.

Оно што зве зда ше више боли од овог 
пора за је чиње ни ца да је њихов тим у 
напа ду при лич но огра ни чен. Не можеш 
игра ти на кон тре и оче ки ва ти да исте 
истр чи мрци на од два метра зва на Пав
ков. Зве зда се после овог кола нашла 
раме уз раме са моћ ним Реа лом у јед
ној ста ти стич кој кате го ри ји – ни јед ни 
ни дру ги нису шут ну ли у оквир гола у 
сре ду.

У четвр так су све очи биле упр те у 
Пар ти зан и меч са холанд ским АЗ 
Алк ма ром. Прва ствар која је при

ву кла пажњу је чиње ни ца да су црно –
бе ли успе ли да напу не ста ди он упр кос 
казни УЕФЕ. Дову кли су 25.000 кли на ца 
из целе Срби је, што је сва ка ко гест за 
похва лу.

Што се тиче деша ва ња на самом 
тере ну, може се рећи да је Пар ти зан 
раз о ча рао с обзи ром на то да је имао 
вођ ство од 2:1 и игра ча више. На кра ју, 
мрша вих 2:2 и два пацер ски при мље на 
гола. Нави ја чи су доби ли и новог идо ла. 
Изра е лац Нат хо је са два гола потвр дио 
кла су и оправ дао нов це које је клуб из 
Хум ске уло жио у њега. Да нам је игра ча 
попут њега и Мари на више, наши клу
бо ви би могли нече му да се нада ју.

Ова ко, сва ки бод је зла та вре дан, 
мада то не би тре бало да буде слу чај 
са Пар ти за ном. Изгу би ли су бодо ве 
про тив про сеч не еки пе, а одбра на је 
оди гра ла ката стро фал но. Тре ба ли су 
доби ти ово.

Када би се иском би но ва ла Зве зди на 
одбра на и Пар ти за нов напад, Срби ја 
би конач но има ла јед ну целу при стој ну 
еки пу. За насту пе у Евро пи, нарав но. 
У дома ћем првен ству важе неки дру ги 
зако ни физи ке, али о томе неком дру
гом при ли ком.
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Син ђе лић – Зла ти бор 2:1; 
Дина мо – Будућ ност 2:0; Рад
нич ки 1923 – Траyал 0:0; Рад
нич ки Пирот – Нови Пазар 1:1; 
Сме де ре во 1924 – Земун 2:1; 
Мета лац – ОФК Жар ко во 2:0; 
ОФК Бач ка – Колу ба ра 0:2; 
Кабел – Гра фи чар су оди гра ли 
у неде љу. 

Стари Бановци: Омладинац 
– Динамо 1945 2:1; Бечеј: ОФК 
Бечеј 1918 – Козара 3:0; Пер-
лез: Војводина 1928 – Братство 
1946 1:0; Вршац: ОФК Вршац 
– Железничар 0:2; Стари 
Бановци: Дунав – Први Мај 
0:2; Кула: Хајдук 1912 – Рад-
нички (З) 0:2; Суботица: Бачка 
1901 – Борац 2:1; Сремска 
Митровица: Раднички (СМ) – 
Раднички 1912 2:2.

01. Железничар 6 6 0 0 9:1 18
02. Бачка 1901 6 4 1 1 10:7 13
03. Раднички 6 3 2 1 14:7 11
04. Радн. (З) 6 3 2 1 10:5 11
05. Братство 6 3 1 2 5:4 10
06. ОФК Вршац 6 3 1 2 6:6 10
07. ОФК Бечеј 6 3 0 3 12:10 9
08. Први Мај 6 3 0 3 9:7 9
09. Борац 6 3 0 3 11:13 9
10. Радн.(СМ) 6 2 2 2 8:8 8
11. Омладинац 6 1 3 2 4:5 6
12. Хајдук 1912 6 2 0 4 7:12 6
13. Козара 6 1 2 3 3:8 5
14. Динамо 6 1 1 4 4:7 4
15. Војводина 6 1 1 4 2:8 4
16. Дунав 6 1 0 5 7:13 3

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

ПРВАЛИГАСРБИјЕСУПЕРЛИГАСРБИјЕ СРПСКАЛИГА
ВОјВОДИНА

Каћ: Југовић – Слобода 4:1; 
Мачванска Митровица: Под-
риње – Младост (НС) 3:0; 
Стара Пазова: Јединство – 
Цемент 2:0; Нова Пазова: Рад-
нички – Подунавац 1:0; Теме-
рин: Слога (Т) – Младост (БЈ) 
1:2; Дивош: Хајдук – Борац 0:3; 
Ердевик: Слога (Е) – Сремац 
1:0; Голубинци: Јадран – 
Црвена Звезда 1:0. 

Сремска Митровица: 
Митрос – Рудар 1:1; Лаћарак: 
ЛСК – Хајдук (Б) 0:0; Мартинци: 
Борац (М) – ПСК 2:0; Кленак: 
Борац (К) – Хајдук (В) 4:2; 
Инђија: Железничар – Напре-
дак 3:1; Шид: Раднички – 
Будућност 0:0; Љуково: Љуко-
во – Доњи Петровци 2:0; 
Витојевци: Партизан – Доњи 
Срем 2015 1:2. 

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

01. Слога (Е) 6 5 1 0 12:1 16
02. Јединство 6 4 2 0 10:4 14
03. Подриње 6 4 1 1 15:4 13
04. Млад.(НС) 6 4 1 1 12:5 13
05. Хајдук 6 4 0 2 10:9 12
06. Борац 6 3 2 1 8:2 11
07. Млад.(БЈ) 6 3 0 3 7:8 9
08. Раднички 6 2 1 3 7:7 7
09. Подунавац 6 2 1 3 8:9 7
10. Цемент 6 2 1 3 5:11 7
11. Ц. Звезда 6 1 3 2 6:8 6
12. Слога (Т) 6 1 2 3 6:6 5
13. Јадран 6 1 2 3 4:11 5
14. Југовић 6 1 1 4 7:12 4
15. Сремац 6 1 0 5 4:13 3
16. Слобода 6 1 0 5 7:18 3

ВОјВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАјУГ

СРЕМСКАЛИГА

01. Динамо 10 5 3 2 14:6 18
02. Металац 10 6 0 4 16:12 18
03. Графичар 9 5 2 2 12:6 17
04. Кабел 9 4 4 1 10:6 16
05. ОФК Жарк. 10 4 3 3 10:6 15
06. Нови Пазар 10 4 3 3 12:9 15
07. Радн. (П) 10 4 3 3 13:13 15
08. Колубара 10 4 2 4 10:8 14
09. ОФК Бачка 10 4 1 5 12:13 13
10. Златибор 10 3 4 3 5:6 13
11. Траyал 10 3 4 3 8:10 13
12. Раднички 10 3 3 4 11:12 12
13. Смедерево 10 4 0 6 9:18 12
14. Земун 10 3 2 5 9:9 11
15. Синђелић 10 2 3 5 10:17 9
16. Будућност 10 1 3 6 5:15 6

01. ТСК 9 6 3 0 18:7 21
02. Војводина 9 6 1 2 21:8 19
03. Чукарички 8 6 1 1 11:6 19
04. Ц. Звезда 7 6 0 1 13:6 18
05. Партизан 7 5 2 0 16:3 17
06. Раднички 9 5 1 3 12:9 16
07. Спартак ЖК 9 4 0 5 10:15 12
08. Напредак 9 3 2 4 14:12 11
09. Вождовац 8 3 2 3 13:12 11
10. Младост 9 2 3 4 10:16 9
11. ЈаворМатис 8 2 2 4 13:13 8
12. Пролетер 9 2 2 5 7:14 8
13. Радник 8 2 1 5 9:14 7
14. Инђија 9 2 1 6 7:12 7
15. Рад 9 2 0 7 6:21 6
16. Мачва 9 0 3 6 5:17 3

Хртковци: Хртковци – Напре-
дак 2:0; Чортановци: ЧСК – 
Граничар 4:1; Брестач: ОФК 
Брестач – Раднички 2:1; 
Добринци: Сремац (До) – Мла-
дост 5:0; Деч: Сремац (Дч) – 
Крушедол 5:1; Нови Сланка-
мен: Дунав – Шумар 3:0; Срем-
ски Михаљевци: Срем – Полет 
2:0. 

01. Сремац (До) 5 4 1 0 13:4 13
02. ОФК Брест. 5 4 0 1 15:4 12
03. ЧСК 5 4 0 1 16:6 12
04. Хртковци 5 4 0 1 9:2 12
05. Срем 5 3 1 1 9:4 10
06. Граничар 5 2 1 2 7:7 7
07. Дунав 5 2 1 2 7:9 7
08. Сремац (Дч) 5 2 0 3 12:6 6
09. Раднички 5 2 0 3 7:8 6
10. Напредак 5 1 2 2 5:5 5
11. Шумар 5 1 1 3 4:12 4
12. Младост 5 1 0 4 4:15 3
13. Крушедол 5 1 0 4 3:15 3
14. Полет 5 0 1 4 4:18 1

МОЛСРЕМИСТОК

Равње: Зека Буљубаша – 
Фрушка Гора 4:1; Вогањ: Слова 
(В) – Сремац 2:1; Шашинци: 
Слобода – ОФК Бикић 1:1; 
Сремска Митровица: Трговач-
ки – Граничар 2:2; Бешеново: 
БСК – Словен 0:1; Кукујевци: 
Обилић 1993 – Фрушкогорац 
4:1; Шид: Једнота – Слога (Ч) 
3:0 (прекид 47′). 

01. Фрушкогор. 5 3 1 1 14:10 10
02. Зека Буљ. 5 3 1 1 11:9 10
03. БСК 5 3 0 2 11:5 9
04. Словен 5 2 3 0 8:2 9
05. Једнота 5 3 0 2 7:9 9
06. Граничар 5 2 2 1 9:4 8
07. ОФК Бикић 5 2 2 1 12:8 8
08. Слова (В) 5 1 4 0 4:3 7
09. Обилић 5 2 0 3 15:13 6
10. Ф. Гора 5 2 0 3 11:9 6
11. Сремац 5 2 0 3 10:13 6
12. Слобода 5 1 2 2 5:11 5
13. Трговачки 5 1 1 3 10:14 4
14. Слога (Ч) 5 0 0 5 2:19 0

МОЛСРЕМЗАПАД

Моровић: Јединство (М) – 
Борац 1:4; Вашица: Напредак 
– Јединство (Љ) 2:1; Ердевик: 
Ердевик 2017 – Граничар 3:0; 
Бингула: ОФК Бингула – Омла-
динац 4:1; Бачинци: ОФК 
Бачинци – Синђелић 3:0. 

Сремска Рача: Срем (СР) – 
Сремац 1:2; Лежимир: Борац 
(Р) – Планинац 1:2; Сремска 
Митровица: Срем (СМ) – Гра-
ничар 0:5; Велики Радинци: 
Борац (ВР) – Полетарац 2:4; 
Змај је био слободан. 

Грабовци: Граничар – Једин-
ство (К) 1:3; Стејановци: Борац 
– Полет 3:0; Мали Радинци: 
Фрушкогорац – Јединство (П) 
0:8; Јединство (Р) је било сло-
бодно. 

Шимановци: Хајдук 1932 – 
Камени 1:1; Купиново: Купино-
во – Витез 6:0; Сибач: Словен 
– Младост 1935 3:0; Ловац је 
био слободан. 

Ривица: Планинац – Слога 
(М) 1:4; Шатринци: 27.Октобар 
– Војводина 1:5; јарковци: 
Борац – Слога (К) 8:1; Фрушко-
горац је био слободан. 

01. ОФК Бачин. 4 3 1 0 7:0 10
02. Напредак 4 3 0 1 10:6 9
03. Граничар 4 3 0 1 7:4 9
04. Ердевик 4 2 2 0 8:0 8
05. Једин.(Љ) 4 2 0 2 14:7 6
06. Омладинац 4 1 1 2 5:7 4
07. ОФК Бинг. 4 1 0 3 5:6 3
08. Борац 4 1 0 3 5:9 3
09. Синђелић 4 1 0 3 3:13 3
10. Једин. (М) 4 1 0 3 4:16 3

01. Једин.(П) 3 3 0 0 15:0 9
02. Једин. (К) 2 2 0 0 7:4 6
03. Борац 3 2 0 1 6:5 6
04. Једин.(Р) 2 1 0 1 7:5 3
05. Полет 3 1 0 2 4:7 3
06. Граничар 3 0 0 3 1:8 0
07. Фрушкогор. 2 0 0 2 0:11 0

01. Купиново 2 2 0 0 9:0 6
02. Камени 2 1 1 0 5:1 4
03. Словен 1 1 0 0 3:0 3
04. Ловац 2 1 0 1 1:4 3
05. Хајдук 1932 2 0 2 0 1:1 2
06. Витез 3 0 1 2 0:7 1
07. Младост 2 0 0 2 0:6 0

01. Борац 2 2 0 0 13:1 6
02. Планинац 3 2 0 1 9:6 6
03. Фрушкогор. 2 2 0 0 6:3 6
04. Војводина 3 1 0 2 9:7 3
05. Слога (М) 2 1 0 1 5:4 3
06. 27.Октобар 2 0 0 2 1:10 0
07. Слога (К) 2 0 0 2 1:13 0

01. Полетарац 4 3 1 0 12:7 10
02. Граничар 4 3 0 1 12:5 9
03. Планинац 4 2 1 1 6:9 7
04. Сремац 3 2 0 1 3:2 6
05. Срем (СР) 4 1 1 2 11:8 4
06. Змај 3 1 0 2 5:3 3
07. Борац (ВР) 3 1 0 2 8:11 3
08. Борац (Р) 4 1 0 3 7:12 3
09. Срем (СМ) 3 0 1 2 4:11 1

ОФЛШИД

ОФЛИНЂИјАИРИГ
СТАРАПАЗОВА

ОФЛПЕЋИНЦИ

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОФЛРУМА-ИРИГ1
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ОВАН: Упор но поку
ша ва те да импре си о
ни ра те сво ју око ли ну 
или јед ну ути цај ну 

осо бу, коју сте недав но упо зна ли. 
Ипак, све што чини те више под се
ћа на пре у ве ли ча ва ње или на 
пре те ра но екс по ни ра ње. До успе
ха се не сти же на лак и јед но ста
ван начин. Уме сто да интен зив но 
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. 

БИК: Не успе ва те нај
бо ље да пред ви ди те 
нечи ји одго вор на 
зада ту тему или да 

успо ста ви те добар однос у кому
ни ка ци ји са сарад ни ци ма. Не 
буди те пре ви ше раз ме тљи ви, већ 
на вре ме затра жи те нечи ју морал
ну или мате ри јал ну подр шку. 
Воље на осо ба игно ри ше ваше 
иде је и поку ша ва да вас наве де 
на сво је пла но ве. При ја ће вам 
вита мин ска исхра на.  

БЛИЗАНЦИ: Потреб
но је да одло жи те 
неке послов не дого во
ре. Повре ме но посто је 

ства ри које зах те ва ју кре а тив но 
раз ми шља ње или фазу ства ра
лач ке инку ба ци је. За сада има те 
више пита ња него задо во ља ва ју
ћи одго во ра, стр пљи во саче кај те 
на бољу послов ну при ли ку. Не 
може те да се осло бо ди те емо тив
ног ути ска о јед ној осо би. Често 
раз ми шља те о јед ној осо би. 

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

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

ЛАВ: Уко ли ко вас 
при вла че неке тајан
стве не или нео бич не 
ситу а ци је мора те да 

при хва ти те и одре ђе ни сте пен 
послов ног ризи ка. Нема раз ло га 
да пре у ве ли ча ва те сво је могућ но
сти или да крши те основ на пра ви
ла о посло ва њу. Изне над ни 
сусрет са јед ном осо бом за вас 
пред ста вља емо тив ни врху нац 
али на жалост то оду ше вље ње 
брже про ла зи него што бисте то 
желе ли.

ДЕВИЦА: Има те 
добру про це ну о 
новим послов но 
финан сиј ским при ли

ка ма. Уме те да намет не те сво је 
мишље ње пред сарад ни ци ма и 
доби је те похва ле са раз ли чи тих 
стра на. Међу тим, не жели те да се 
зау ста ви те на сада шњој пози ци ји. 
Осе ћа те се као да вам неко ускра
ћу је могућ ност новог избо ра или 
емо тив ног задо вољ ства. Сме та 
вам и сазна ње да вам неко ускра
ћу је могућ ност новог избо ра. 

ВАГА: Почет ни неу
спех тре ба да вас 
моти ви ше на додат ну 
упор ност. Важно је да 

напра ви те листу при о ри те та или 
да при хва ти те кори стан савет у 
даљој послов ној ори јен та ци ји. 
Вео ма сте емо тив но узне ми ре ни 
али парт нер не жели да попу сти 
пред вашим мол ба ма. Сми сли те 
неко алтер на тив но реше ње. При
ја ће вам шет ња или нека спорт
ска актив ност. 

ШКОРПИјА: Поку
шај те да се дис тан ци
ра те пре ма осо би која 
пона вља погре шну 

при чу. Све што чини те за пози
тив ном тен ден ци јом оста вља 
добар ути сак на сарад ни ке и 
потвр ђу је вашу афир ма тив ну 
уло гу у зајед нич ком дого во ру. 
Буди те довољ но машто ви ти  пла
ни рај те неку нову заба ву у дво је. 
Учи ни те више него обич но како 
бисте оста ви ли ути сак и осво ји ли 
осо бу до које вам је ста ло.

СТРЕЛАЦ: Нема 
потре бе да се пове де
те за лажним ути сци
ма о новим послов

ним при ли ка ма. Добро про ве ри
те раз ли чи те инфор ма ци је и 
нечи ју уло гу у послов ној сарад
њи. Поне кад ком плет ну ситу а ци
ју тре ба поступ но ана ли зи ра ти 
на више начи на. Не може те зава
ра ва ти бли ску осо бу о неким 
ства ри ма које делу ју као позна та 
при ча.  

јАРАЦ: Уко ли ко вам 
недо ста је добра воља 
или кон цен тра ци ја,
пре пу сти те сво јим 

сарад ни ци ма да се баве ком пли
ко ва ни јим зада ци ма који изи ску ју 
већи напор. Мора те има ти добру 
про це ну  ко може да вас заме ни у 
одлу чу ју ћем тре нут ку. Немој те 
дозво ли ти свом парт не ру пре те
ра ну дозу само во ље или да зане
ма ри неки зајед нич ки дого вор 
који има те. 

ВОДОЛИјА: Избе га
вај те пре те ра но екс
по ни ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

при ча ти о ства ри ма које пред ста
вља ју потен ци јал ну опа сност за 
ваше послов но – финан сиј ске 
инте ре се. Увек посто ји фак тор 
про ме не и изне на ђе ња. Нема 
потре бе да наив но пот це њу је те 
парт не ро ве могућ но сти или да се 
суви ше зано си те за субјек тив ним 
про це на ма.
 

РИБЕ: Иску ство вас 
опо ми ње да не тре ба 
веро ва ти осо би која 
има нео бич ну репу

та ци ју или за коју ваши сарад ни
ци гово ре у неком нега тив ном 
кон тек сту. Одло жи те нове 
финан сиј ске кал ку ла ци је или 
неки вид удру жи ва ња под сум
њи вим окол но сти ма. Добро раз
ми сли те и немој те при хва ти ти 
пасив ну уло гу пред воље ном 
осо бом.  

VREMEPLOV
25.септембар

1513. Шпан ски ис тра жи вач 
Вас ко Ну њес де Бал боа пре
шао је Па нам ски зе мљо уз и 
по стао пр ви Евро пља нин ко ји 
је ви део Ти хи оке ан.
1962.  Со ни Ли стон по стао је 
свет ски бок сер ски шам пи он 
те шке ка те го ри је ка да је у 
Чи ка гу у пр вој рун ди но ка у ти
рао Флој да Па тер со на.

26.септембар
1984. Ве ли ка Бри та ни ја и Ки на 
спо ра зу ме ли се о вра ћа њу 
Хонг кон га 1997. под су ве ре ни
тет Ки не. Хонг конг при пао Бри
тан ци ма на осно ву ми ров ног 
уго во ра у Нан кин гу 1842, по сле 
Опи јум ског ра та. 
1990. У Ри му у 83. го ди ни умро 
ита ли јан ски књи жев ник Ал бер
то Мо ра ви ја

27.септембар
1825. Пр вом у све ту јав ном 
же ле знич ком пру гом Дар линг
тонСток тон, у се ве ро и сточ ној 
Ен гле ској, кре нуо воз с пр вом 
пар ном ло ко мо ти вом, ко јом је 
упра вљао њен кон струк тор 
Џорџ Сти вен сон. 
1940. Не мач ка, Ита ли ја и Ја пан 
пот пи са ли у Бер ли ну де се то го
ди шњи вој ни и еко ном ски пакт 
Осо ви на Бер линРимТо кио.

28.септембар
1914. Умро срп ски ком по зи тор 
и му зич ки пе да гог Сте ван Сто
ја но вић Мо кра њац.
1958. У Фран цу ској одр жан 
ре фе рен дум на ком је при хва
ћен нов Устав, чи ме је по че ло 
раз до бље Пе те Ре пу бли ке. 
Но вим Уста вом оја ча на пред
сед нич ка власт. 

29.септембар
1758. Ро ђен ен гле ски ад ми рал 
Хо ра цио Нел сон, је дан од нај
ве ћих стра те га у исто ри ји 
по мор ских ра то ва. Од нео 
кључ не по бе де над На по ле о
но вом фло том, а 1805. на нео 
ка та стро фа лан по раз удру же
ној шпан скофран цу ској фло ти 
код Тра фал га ра.
1854. У Ва ље ву умро про та 
Ма ти ја Не на до вић, вој во да и 
је дан од во ђа Пр вог срп ског 
устан ка.

30. септембар
1846. Аме рич ки зу бар Ви ли јам 
Мор тон пр ви упо тре био ане сте
зи ју при ли ком ва ђе ња зу ба. 
1966. Не мач ки рат ни зло чин ци 
Ал берт Шпер и Бал дур фон 
Ши рах иза шли из за тво ра 
„Шпан дау” у ко јем су од слу жи
ли ка зну од 20 го ди на ро би је. У 
за тво ру ко ји је био на пра вљен 
за 600 ста на ра, остао са мо 
је дан, а то је био Ру долф Хес. 

1.октобар
1924. Ра дио Бе о град је по чео 
да еми ту је про грам.
1949. У Пе кин гу је про гла ше на 
На род на Ре пу бли ка Ки на на 
че лу са Мао Це дун гом. За 
пр вог пре ми је ра и ми ни стра 
спољ них по сло ва по ста вљен је 
Чу Ен лај.

HOROSKOP

Среда,25.(12)септембар
Св.све ште но му че ник Авто ном 
(Ода ни је Рође ња Пре све те 
Бого ро ди це)
Четвртак,26.(13)септембар

Св.све ште но му че ник Кор ни ли је 
(Прет пра зни штво Воздви же ња)

Петак,27.(14)септембар
Воздви же ње Часног Крста – 
Крстов дан
Субота,28.(15)септембар

Све ти вели ко му че ник Ники та; 
Све ти Јосиф Теми швар ски 
Недеља,29.(16)септембар

Пре по доб ни Доро теј; Св. Кипри
јан; Св. вели ко муч. Јефи ми ја
Понедељак,30.(17)септембар
Све те муче ни це Вера, Нада и 
Љубав и мај ка им Софи ја

Уторак,1.октобар
(18)септембар

Све ти Евме ни је Гор тин ски; Све
та Муче ни ца Ари ад на

Crkveni
kalendar

•Нашугледусветустал-
но расте. Нема дана да
нам неко нешто не уде-
ли.
•Друштвомртвихпесни-
ка?Знам,мисмоихски-
нулисабуџета!

Погачасасиром
икукурузним
брашном

Састојци:300  350 гра ма бра
шна, 100 гра ма куку ру зног бра шна, 
300 мили ли та ра мла ког мле ка, 20 
гра ма ква сца, со, мало шеће ра, 50 
мили ли та ра масли но вог уља, 100 
гра ма твр ђег сира, мало семен ки

Припрема: Пото пи те ква сац у 

мла ко мле ко, додај те каши чи цу 
шеће ра, бра шно, уље, соли и 
заме си те глат ко мек ше тесто.
Оста ви ти да нара сте, пре ме си те 
па оста ви те да поно во пора сте.
Сто нама жи те уљем па истре си те 
тесто на сто.Масним рука ма раз
ву ци те тесто, па на поло ви ну 
намр ви те сир. Пре кло пи те дру гу 
поло ви ну , па рука ма добро испри
ти скај те иви це.Под ма жи те окру гли 
плех па ста ви те пога чу, те покри те 
да нара сте. Рер ну укљу чи те на 
220c па кад пога ча одмо ри мало 
пеци те око 25 мину та. Кад пору ме
ни, изва ди те пога чу, покри те и 
оста ви те да одмо ри 15 мину та.


