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Великоинтересовањезазакуп

Лицитацијапољопри
вредног земљишта
у државној својини

одржанајеуГрадскојкући
17. и 18. октобра. Према
речиманачелникаГрадске
управе за пољопривреду
изаштитеживотнесреди
нелицитацијајепротекла
унајбољемреду,абиоје
ивеликибројзаинтересо
ванихпољопривредника.
– Земљиште је дато у

закуп по почетној цени.
Наши пољопривредни
произвођачи  су семеђу
собнодоговорилииподе
лили расположиве пољо
привредне површине,
какосеценазакупанеби
повећала. Просечна цена
јебила264еврапохекта
ру, за земљиште четврте
класе, и то је битна раз
лика у односу на прошлу
годину. Око две хиљаде
хектарасмоималиупону
дииупрвомкругујезаку
пљено око 1800 хектара.
Као и претходних година,
није било заинтересова
них за наше пашњаке,
рекаојеНастовић.
Председниккомисијеза

лицитацију пољопривред

ногземљиштаудржавној
својини Богдан Кузмић
истакао је да је овогоди
шње надметање за закуп
одржано у два термина
управо због велико инте
ресовања пољопривред
ника.
– Земљиште је отишло

у закуп по почетној цени,
што је добро и за пољо
привреднике и локал
ну самоуправу, јер тако
неће доћи до повећања
закупа следеће године.
Интересовање и атмос
фера на самој лицитаци
ји су заистабилизадово

љавајући. Мислим да су
пољопривредници задо
вољни. Оквирно, цена
закупа пољопривредног
земљишта је скоро иста
каоиценазазакупнечије
приватне пољопривредне
земље,навеојеКузмић.
Онједодадајенаово

годишњој лицитацији
био и један дугогодишњи
закуп и то на 30 година,
којиподразумеваинвести
оционоулагање.
–Натомземљиштујеу

плану да се посаде сад
нице трешања. Реч је о
пољопривредникуснашег

простора. Био је и један
закуп на пет година, док
јевећиназемљиштазаку
пљено на годину дана,
рекаојеКузмић.
Богољуб Квачано

вић, пољопривредник из
Лаћарка, истакао је да је
веома задовољан ового
дишњомлицитацијом.
– Узео сам у закуп

земљиште,итопопочет
ној цени од 43.000 дина
раитоуЛаћарку.Плани
рамдатупосејемкукуруз
и соју. То је квалитетна
земља, рекао је Квачано
вић. З.Поповић

Просечнацена јебила264еврапохектару,заземљиштечетвртекласе,
итојебитнаразликауодносунапрошлугодину.Окодвехиљадехектара
смоималиупонудииупрвомкругујезакупљенооко1800хектара.Каои
претходнихгодина,нијебилозаинтересованихзанашепашњаке,рекаоје
Настовић

Одржаналицитацијапољопривредногземљишта

ВладимирНастовић БогданКузмић БогољубКвачановић
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Инци дент који се про шле неде ље 
дого дио у Зма је вој шко ли у Срем
ској Митро ви ци пока зао је коли ко 

је ово дру штво суштин ски раз ва ље но. 
Систем обра зо ва ња не може да се 
избо ри са све већим наси љем међу 
децом и наси љем које роди те љи спро
во де над про свет ним рад ни ци ма, то је 
ваљ да сви ма поста ло јасно. А кад 
систем обра зо ва ња пад не на коле на, 
као што је овај наш, онда цело куп но 
дру штво нема чему да се нада. Доду
ше, овде вла да тотал на апа ти ја и нико 
не може рећи да се ми било чему нада
мо, али баш да нас мало лет ни ци туку 
по учи о ни ца ма и сутра по ули ца ма, то 
је мало пре ви ше.

Про свет ни син ди ка ти су ста ли у 
одбра ну коле ге и дирек то ра шко ле 
Зора на Ђури ћа, што је за сва ку похва
лу, јер нико од Ђури ће вих коле га не 
може са сигур но шћу твр ди ти да неће 
бити сле де ћи. Нешто се мора пред у зе

ти. На кон фе рен ци ји за нови на ре син
ди ка ли сти су набро ја ли шта све мора 
да се про ме ни у систе му обра зо ва ња. 
Када ће и да ли ће се то деси ти? Како 
је рекла Ната ша Зец, пред сед ни ца 
Акти ва дирек то ра митро вач ких шко ла, 
зах те ви за про ме на ма се над ле жни ма 
упу ћу ју годи на ма, али сла ба вај да од 
тога. Нико у мини стар ству нема слу ха 
за јаде про свет них рад ни ка. Нико нема 
слу ха ни за јаде уче ни ка, а бога ми ни 
роди те ља.

Као лаи ку за обра зов ни систем, чини 
ми се да се про свет ни зако ни, као и 
мно ги дру ги зако ни у овој земљи некри
тич ки пре пи су ју из неких европ ских 
зема ља, без суштин ског раз у ме ва ња и 
при ла год бе овом нашем рање ном, тра
у ма ти зо ва ним и сиро ма шном дру штву. 
Све је на папи ру иде ал но, има мо добре 
зако не има мо и добре пра вил ни ке, 
има мо и добре настав ни ке, деца су 
нам сјај на, само нам мало све то зајед

но не функ ци о ни ше. Па смо послед њи 
на Писа тесто ви ма, па нам се деца туку 
по школ ским дво ри шти ма и то сни ма ју 
мобил ним теле фо ни ма, а сад су поче
ла да туку и дирек то ре. О настав ни ци
ма да и не гово рим. Њих одав но мал
тре ти ра ју, роди те љи пре вас ход но. Нај
лак ше би било рећи, кри ва је шко ла. 
Није. Нити је кри во Мини стар ство. А 
бога ми ни деца. Кри во је цело дру штво 
које кон ти ну и ра но, стр пљи во и она ко 
баш дубин ски негу је један кул тур ни 
обра зац наси ља, при ми ти ви зма и 
општег незна ња и непро све ће но сти 
који нас води у тотал ну про паст. 

И на кра ју, стра хо ви то ми је жао и 
деча ка који је напао дирек то ра Ђури ћа. 
То дете сигур но не може да сно си одго
вор ност за сво је поступ ке, он је жртва 
како сво је дис функ ци о нал не поро ди це, 
тако про свет ног и целог систе ма соци
јал не зашти те који га запра во није 
зашти тио. 

Чинимиседасе
просветнизакони,каои

многидругизакониуовој
земљинекритички
преписујуизнеких

европскихземаља,без
суштинскогразумевања

иприлагодбеовом
нашемрањеном,

трауматизованими
сиромашномдруштву.

Свејенапапируидеално,
имамодобрезаконе

имамоидобре
правилнике,имамо
идобренаставнике,

децасунамсјајна,само
намсветозаједномало

нефункционише
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ШТРАЈКУПОЗОРЕЊАМИТРОВАЧКИХПРОСВЕТАРАНАКОНИНЦИДЕНТАУОШ„Ј.Ј.ЗМАЈ“

Тражестатусслужбеног
лицаихитансастанак
кодминистрапросвете

Желимодасеконачностаненапутсвакомобликунасиљаушколама.Овопослед
њенасиљејекулминиралонанашемколегиЗорануЂурићу.Нашизахтевису:статус
службеноглицазапросветнераднике,изменаЗаконаоосновамасистемаобразова
њаиваспитања,изменаПравилникаоодређивањудруштвенокориснограда,изме
нуПравилникаопротоколупоступањауслучајевиманасиља,каоихитансастанка
саминистромпросвете,навеојеЈоцаКопчић

Про све та ри са тери то ри је Срем ске 
Митро ви це су 18. окто бра сту пи ли 
у штрајк упо зо ре ња, у пре по днев

ној и после по днев ној сме ни нису одр жа
ни први часо ви. На овај потез сва три 
син ди ка та којa су присутнa на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це одлу чи ли су се због 
све уче ста ли јих инци де на та у који ма су 
угро же на пра ва деце и запо сле них у шко
ли. Како је и рече но на кон фе рен ци ји за 
меди је, одр жа ној истог дана, инци дент 
који се дого дио 16. окто бра у ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“ је позив за све запо сле
не у про све ти да реа гу ју. Под се ћа мо, у 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“ 16. окто бра у 
9.00 часо ва на часу гео гра фи је уче ник Л. 
Ш. је седи штем бици кла нанео удар це 
дирек то ру шко ле Зора ну Ђури ћу. До 
инци ден та је дошло када је дирек тор 
при ли ком посе те часу опо ме нуо уче ни ка 
Л. Ш. да не једе у току наста ве. Револ ти
ран, Л. Ш. је иза шао из учи о ни це, вра тио 
се на час и  уда рио у гла ву Зора на Ђури

ШтрајкмитровачкихпросветаранаконинцидентауОШ„Ј.Ј.Змај“

ЗоранЂурић
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ћа седи штем бици кла. Ђури ћу је том 
при ли ком расе че на арка да, а повре да му 
је у Хит ној слу жби одмах сани ра на и ста
вље на коп ча изнад десног ока. 

Јоца Коп чић, пред сед ник Син ди ка та 
про свет них рад ни ка у Срем ској Митро ви
ци и ујед но запо слен у ОШ „Ј. Ј. Змај“, на 
кон фе рен ци ји за штам пу је иста као да 
син ди ка ти већ дуже вре ме ука зу ју на про
пу сте систе ма у обла сти без бед но сти 
деце и запо сле них у шко ли, као и да је 
послед њи раз го вор са мини стром про
све те био 3. окто бра про шле годи не.

– Кон крет но, нас зани ма наси ље у шко
ли. Ту, пре све га, мисли мо на вршњач ко 
наси ље, наси ље роди те ља над про свет
ним рад ни ци ма, наси ље деце пре ма про
свет ним рад ни ци ма. Овај послед њи тип 
наси ља је кул ми ни рао  на нашем коле ги 
Зора ну Ђури ћу. Овим путем жели мо да 
каже мо стоп наси љу у шко ла ма, исто 
тако жели мо да се пре ду зму све мере 
како би се наси ље зау ста ви ло. Сма тра мо 
да би цела акци ја про тив наси ља тре ба
ло да буде на држав ном нивоу, где би се 
јед на општа наци о нал на кам па ња пове
ла и где би се укљу чи ли инсти ту ци је као 
што је поли ци ја, суд ство, соци јал на 
зашти та, про све та, нарав но, и меди ји су 
изу зет но бит ни, рекао је Коп чић

Он је додао да су на састан ци ма син
ди ка та доне се не одлу ке и зах те ви, који 
ће бити про сле ђе ни Мини стар ству про
све те.

– Наши зах те ви су: ста тус слу жбе ног 
лица за про свет не рад ни ке, изме на Зако

на о осно ва ма систе ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња, изме на Пра вил ни ка о одре
ђи ва њу дру штве нокори сног рада, изме
ну Пра вил ни ка о про то ко лу посту па ња у 
слу ча је ви ма наси ља, као и хитан састан
ка са мин стром про све те, навео је Јоца 
Коп чић. 

Тако ђе, на овој кон фе рен ци ји за меди
је био је при су тан и пред сед ник Покра јин
ског син ди ка та Зво ни мир Јовић. Он је 
тада иста као да син ди кат не бра ни 
дирек то ра, већ ста је на стра ну коле ге 
који је физич ки напад нут.

– Када сам сазнао за овај слу чај, сетио 
сам се Срем ске Митро ви це и дога ђа ја 
пре десет годи на када је коле ги ни ца из 
Тех нич ке шко ле мора ла да оде у пен зи ју, 
јер се навод но она се суко би ла са уче ни
ком, гура ла га, иако се на сним ку виде ло 
да уче ник поку ша ва њој да отме днев ник 
и да се она бра ни. Не бих волео да на 
кра ју испад не да је наш коле га Зоран 
Ђурић слу чај но себи нанео повре де и 
уда рио гла вом о сиц бици кла и да је гла
вом нале тео на уче ни ко ве песни це. Врло 
је важно да се исти на доку мен ту је и не 
извр ће. Тра жи мо про ме не зако на и пра
вил ни ка, иста као је Јовић и додао да је у 
дана шњем школ ском систе му упра во 
про свет ни рад ник рад ник нај не за шти ће
ни ја кате го ри ја. 

На пита ње нови на ра зашто се из ОШ 
„Ј. Ј. Змај“ до сада нико није огла сио 
пово дом инци ден та, као и зашто на кон
фе рен ци ји за меди је није при су тан и 
дирек тор шко ле Зоран Ђурић, Јоца Коп

чић је навео да су у шко ли још увек сви 
под ути ском након неми лог дога ђа ја, а да 
дирек тор није при су тан јер је он жртва у 
овом слу ча ју, а није ни члан син ди ка та.

Ната ша Зец, пред сед ни ца Акти ва 
дирек то ра и дирек тор ка ОШ „Три ва Вита
со вић Лебар ник“, освр ну ла се и на инклу
зи ју, која се спро во ди у Срби ји од 2009. 
годи не, као и на то да роди те љи уче ни ка 
Л. Ш. тре нут но нису уз њега и то додат но 
оте жа ва ситу а ци ју. 

– Одре ђе ни типо ви инклу зи је под ра зу
ме ва ју и ова кве ђаке какав је мало лет ни 
Л. Ш. Тре ба ло би више да се бави мо и 
инсти ту ци ја ма које су веза не и умре же не 
са шко ла ма. Овде није реч само о пла та
ма, као што се нај че шће мисли када про
све та ри штрај ку ју, већ да закон мора да 
подр жи основ но и сред ње обра зо ва ње 
кроз одре ђе не санк ци је у погле ду врше
ња ста ра тељ ства или роди тељ ства. Кон
крет но, овог мало лет ног уче ни ка нико не 
може да испи та, јер њего ви роди те љи 
нису при уст ни. Таквих слу ча је ва у шко ла
ма је мно го  када ми не може мо да дође
мо до крај њег реше ња и слу чај дове де мо 
до Цен тра за соци јал ни рад, поли ци је 
или тужи ла штва, јер има мо одре ђе не 
закон ске регу ла ти ве које мора мо испо
што ва ти у току. Ако се тога не при др жа
ва мо, онда је про свет ни рад ник угро жен, 
као и дирек тор, рекла је Ната ша Зец.

Тако ђе, истог дана, 18. окто бра, из ОШ 
„Ј. Ј. Змај“ је сти гао допис у коме је напад 
на дирек то ра шко ле потвр ђен, али и да је 
Тим за заши ти ту од наси ља про це нио 
ризик без бед но сти, утвр дио ниво наси ља 
и укљу чио све реле вант не инсти ту ци је: 
Цен тар за соци јал ни рад, Школ ску упра
ву, Мини стар ство про све те, Поли циј ску 
упра ву у Срем ској Митро ви ци, Јав но 
тужи ла штво и над ле жног лека ра. Наста
ва се у шко ли одви ја нор мал но по пред
ви ђе ном пла ну и про гра му уз при ме ну 
пре по ру ка за пре ва зи ла же ње висо ко 
стре сних дога ђа ја. 

Пре ма незва нич ним инфор ма ци ја ма 
до којих су дошле наше нови не мало лет
ном Л. Ш. доде љен је адво кат по слу жбе
ној дужно сти, јер већи на при ват них бра
ни ла ца није желе ла да при хва ти овај 
слу чај.

З.Поповић
Фото:Б.Туцаковић

На пита ње нови на ра да ли је тач на 
незва нич на инфор ма ци ја да се уче
ник Л. Ш. про бле ма тич но пона шао и 
рани је и зашто се чекао ова кав инци
дент да би син ди кат реа го вао, као и 
зашто Син ди кат реа гу је сада, а не 
пре десе так годи на када је уче ник 
оша ма рио настав ни цу у Тех нич кој 
шко ли и у неким слич ним слу ча је ви
ма наси ља, Јоца Коп чић је иста као да 
није у над ле жно сти син ди ка та да 
изно си подат ке о кон крет ном слу ча ју, 

већ да, након све га што се деси ло, 
поно во пред над ле жне и јав ност 
поста ве сво је зах те ве који се нај че
шће тума че кроз пове ћа ње пла та, а 
то није слу чај, као и да Синдикат увек 
осуђује насиље. Пре ма њего вим 
речи ма, нај ва жни је је реши ти про
блем наси ља. Тако ђе, он је неги рао 
било какву инси ну а ци ју, које су при
сут не на дру штве ним мре жа ма, да је 
Зоран Ђурић био пијан када се дого
дио инци дент.

Хајканадруштвениммрежама

JoцаКопчић НаташаЗецЗвонимирЈовић
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ЈКП„ВОДОВОД“

Триинтервенцијеуједномдану

Три интер вен ци је у јед ном дану, 
није рет ка поја ва у Јав ном кому
нал ном пред у зе ћу „Водо вод”. 

Таква ситу а ци ја забе ле же на је у уто
рак, 15. окто бра: у Лаћар ку је план
ски ура ђен при кљу чак на хидрант ски 
вод за јед ног кори сни ка, дру га еки па 
је хит ном интер вен ци јом сани ра ла 
квар на цево во ду у Вод ној ули ци, док 
је тре ћа ради ла рекон струк ци ју кућ ног 
при кључ ка у Ули ци Ста ри шор.

Нај ва жни ја делат ност ЈКП „Водо
вод“ је редов на испо ру ка хиги јен ски 
исправ не воде за пиће, за потро ша
че на тери то ри ји гра да и насе ље них 

места, који су при кљу че ни на јав ни 
и локал не систе ме водо снаб де ва ња. 
Да би тај циљ био постиг нут, сва ко
днев но се ради, изме ђу оста лог и на 
одр жа ва њу дистри бу тив не мре же и 
кућ них при кљу ча ка. 

Хит не интер вен ци је под ра зу ме ва ју 
да се бла го вре ме но реа гу је на вели
ке ква ро ве и што бржу сана ци ју цево
во да, како би се избе гли губи ци на 
мре жи. Пуца ње цево во да наро чи то 
је изра же но на мести ма где је водо
вод на мре жа ста ра и по неко ли ко 
деце ни ја. Откла ња ње ква ра на мре
жи у ова квим ситу а ци ја ма гото во је 

немо гу ће пред ви де ти, па тако и пра
во вре ме но оба ве шта ва ње јав но сти. 
На сре ћу, радо ви овог типа често могу 
да се ура де за сат, два, а потро ша чи 
инфор ма ци је о томе могу доби ти у 
за то пред ви ђе ним слу жба ма „Водо
во да” на бро је ве теле фо не 626200, 
611976 или 626533.

Јед на од мно го број них таквих 
интер вен ци ја забе ле же на је ове неде
ље у Вод ној ули ци. Део гра да који се 
водом снаб де ва са ове лини је водо
снаб де ва ња био је без воде око два 
сата, што спа да у уоби ча је но вре ме 
за такву ситу а ци ју. У Лаћар ку је дру га 

Воднаулица–санацијаквараУлицаСтаришор–реконструкцијаприкључка

Лаћарак–урађенприкључак
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ЦРПНАСТАНИЦАОТПАДНИХВОДА„ЧИКАС“

Стиженовапумпа

У петак, 18. окто бра, запо че ти су 
радо ви на глав ној црп ној ста ни
ци отпад них вода „Чикас“, која 

саку пља и одво ди цело куп не отпад
не воде са тери то ри је гра да. Реч је о 
рекон струк ци ји цев них веза и уград
њи пум пе већег капа ци те та. Све већи 
број кори сни ка кана ли за ци је у скла
ду са раз во јем Срем ске Митро ви це 
и Лаћар ка, као и вео ма честе обил
не пада ви не зах те ва ју и побољ ша ње 
капа ци те та глав ног фекал ног колек то
ра. 

Радо ви ће се оба вља ти у неко ли
ко фаза, а прва, која је у току, под ра
зу ме ва рекон струк ци ју цев них веза. 
Тре нут но је на тере ну ниво под зем них 
вода и реке Саве вео ма низак, што 
пого ду је реа ли за ци ји пла на. За кључ
не опе ра ци је потреб но је све га два 
дана, док ће ова фаза радо ва бити 
завр ше на до кра ја сле де ће неде ље.

–У послед њем вре мен ском  пери
о ду смо има ли мно го обил них пада
ви на, где смо мора ли да ура ди мо 
одре ђе не рекон струк ци је, да бисмо 
могли сву ту воду да исцр пи мо и пре
ба ци мо у реци пи јент, а надам се, 
уско ро и у неки пре чи стач отпад них 
вода у нашем гра ду. Тре нут но ради мо 
на сана ци ји цево во во да, како би се 
побољ шао уплив и излив у црп ну ста
ни цу. Самим тим, реши ће мо про блем 
отпад них вода. После јун ских киша и 
вели ке коли чи не атмос фе р ских вода, 
које су у јед ном тре нут ку  угро зи ле  
функ ци о ни са ње фекал не кана ли за
ци је, при сту пи ло се пла ни ра њу актив
но сти које ће дове сти до реше ња про
бле ма. Огра ни ча ва ју ћи фак то ри су до 
сада били водо стај реке Саве и под
зем не воде које се јавља ју у бли зи ни 
ФЦС „Чикас“, као и у дру гим, нижим 

дело ви ма гра да. Сада смо при сту пи
ли пла ни ра њу актив но сти за реше
ње тог про бле ма. Тре нут но се ради 
набав ка већих пумп них агре га та за 
отпад не воде, које ће мора ти да се 
угра де, рекао је извр шни дирек тор за 
про из вод њу воде Вла ди мир Наха јов
ски. 

Он је додао да је у току и јав на 
набав ка пум пе већег капа ци те та, јер 
је све већи број кори сни ка, а капа ци
тет посто је ћих пум пи су недо вољ ни за 
несме та но функ ци о ни са ње фекал не 
кана ли за ци је. 

– У наред ном пери о ду се оче ку је и 
уград ња те пум пе, чиме ће одво ђе ње 
отпад них вода бити знат но ква ли тет
ни је. Про це ње на вред ност ком плет
ног посла је пет мили о на дина ра, а 
новац ће бити издво јен из касе срем
ско ми тро вач ког „Водо во да“, навео је 
Наха јов ски. З.Поповић

ВладимирНахајовски

РадовинацрпнојстанициЧикас

еки па при кљу чи ла јед ног кори сни ка 
на хидрант ски вод, и за то вре ме без 
воде су били део Лаћар ка, Мар ти на
ца и Кузми на. Сло же ност посла зах
те ва ла је без вод но ста ње око чети
ри сата, а с обзи ром на то да је реч 
о пла ни ра ној актив но сти, потро ша чи 
су бла го вре ме но оба ве ште ни, путем 
локал них меди ја и на зва нич ном сај ту 
„Водо во да”.

Посао није лак, јер су рад ни ци на 
тере ну у рову, у дубо кој води, а не рет
ко и у лошим вре мен ским усло ви ма. 
Све сни да врста посла од њих зах те ва 
пуну мобил ност и одго вор ност, тру де 
се да на нај бо љи могу ћи начин одго
во ре том зах те ву. Интер вен ци је на 
мре жи додат но оте жа ва и лока ци ја  
што је већи интен зи тет сао бра ћа ја у 
бли зи ни радо ва, то је теже и рад ни ци
ма и уче сни ци ма у сао бра ћа ју. Таква 
ситу а ци ја се дого ди ла се у Ули ци 
Ста ри шор, где је тре ћа еки па „Водо
во да” ради ла рекон струк ци ју кућ ног 
при кључ ка. Након добро ура ђе не при
пре ме, посао је брзо био завр шен, без 
засто ја у водо снаб де ва њу.

По речи ма Зора на Мак си мо ви ћа, 
извр шног дирек то ра за изград њу и
одр жа ва ње ВиК мре же, ово је само 
један део посла који се оба вља гото
во сва ког дана, и спа да у редов не 
актив но сти.

– То је оно што потро ша чи углав ном 
не зна ју ни да се оба вља, јер се често 
ради под при ти ском и без пре ки да у 
испо ру ци воде. Међу тим, у ситу а ци ја
ма када то није могу ће, неиз бе жно је 
пре ки ну ти водо снаб де ва ње за одре
ђе ни део гра да, насе ља или ули це, у 
зави сно сти од лока ци је где се ради. 
Често није лако пред ви де ти вре
ме интер вен ци је, док се копа њем не 
отво ри про стор у којем је настао квар. 
Може да дође и до ком пли ка ци ја, 
када се вре ме интер вен ци је про ду жи, 
тада су потро ша чи углав ном нестр
пљи ви, што је разу мљи во. Ми се тру
ди мо да што ква ли тет ни је оба ви мо 
сана ци ју, а брзи на у томе нека да није 
добар саве зник, исти че Мак си мо вић.

Љ.Јанковић
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ШОСО„РАДИВОЈПОПОВИЋ“

Бољиусловизарад

Уче ни ци Шко ле за основ но и 
сред ње обра зо ва ње „Ради вој 
Попо вић“, али и кори сни ци 

днев ног борав ка од недав но има ју 
боље усло ве за рад. Прва фаза на 
уре ђе њу објек та и шко ле и днев ног 
борав ка је завр ше на про шле годи не. 
Ове годи не је у току дру га фаза радо
ва, када су заме ње не пло чи це у поје
ди ним про сто ри ја ма, али и ПВЦ сто
ла ри ја. Тим пово дом, пред став ни ци 
локал не вла сти, Цен тра за соци јал ни 
рад и начел ник Град ске упра ве за 
здрав стве ну и соци јал ну зашти ту 
Воји слав Мир нић су у сре ду, 16. окто
бра оби шли днев ни бора вак и ШОСО 
„Ради вој Попо вић“.

– Град је наста вио да финан сиј ски 
подр жа ва уре ђе ње шко ле „Ради вој 
Попо вић“, али и њеног днев ног борав
ка. Заме ње на је ПВЦ сто ла ри ја, а 
вред ност тих радо ва је 494.000 дина
ра. Док је заме на пло чи ца у подру му 
днев ног борав ка и ШОСО „Ради вој 
Попо вић“ изно си ла око 200.000 дина
ра. На овај начин, ми смо мно го 
побољ ша ли усло ве рада. Могу да 
изра зим лич но задо вољ ство, јер смо 
зајед нич ком сарад њом  Град ске упра
ве за здрав стве ну и соци јал ну зашти

ту, ЈКП „Водо вод“, Цен тра за соци јал
ни рад и Казне но – поправ ног заво да 
ство ри ли боље усло ве за рад уче ни
ци ма, кори сни ци ма, али и свим запо
сле ним у ШОСО „Ради вој Попо вић“, 
рекао је начел ник Град ске упра ве за 
соци јал ну и здрав стве ну заштиту 
Воји слав Мир нић.

Дирек тор ШОСО „Ради вој Попо вић“ 
Него ван Нико лић је овом при ли ком 
навео да ће поред гра фич ке ради о ни
це, уче ни ци и кори сни ци днев ног 
борав ка моћи да кори сте и ради о ни цу 
зачин ског биља, која је у фази адап та
ци је.

– Иско ри сти ли смо посто је ћу 
котлар ни цу у днев ном борав ку и адап
ти ра ли смо је за потре бе гра фич ке 
ради о ни це. Прет ход на гра фич ка 
ради о ни ца није могла да задо во љи 
потре бе наших уче ни ка. Тако ђе, сто
ла ри ја у днев ном борав ку је била у 
лошем ста њу, и она је заме ње на. С 
дру ге стра не, подрум ске про сто ри је у 
објек ту шко ле смо пре тво ри ли у ради
о ни цу, која ће се кори сти ти за зачин
ско биље. Радо ви су тре нут но у току, а 
изво де их наши уче ни ци моле ри. Мно
го нам је помо гао Град Срем ска 
Митро ви ца, Казне но  поправ ни завод, 

„Водо вод“, роди те љи, дона то ри и сви 
запо сле ни, изја вио је Нико лић.

Тако ђе, Мир ја на Крсма но вић Мир
нић, пред став ни ца невла ди не орга ни
за ци је „Деч ји свет“ из Мачван ске 
Митро ви це, овом при ли ком је доде ли
ла днев ном борав ку ШОСО „Ради вој 
Попо вић“ један рачу нар.

– Вој во ђан ска бан ка је доде ли ла 
чети ри рачу на ра удру же њу „Деч ји 
свет“ за реа ли за ци ју про јек та „Био ку
так за школ ски тре ну так“. Циљ про јек
та је био про из вод ња зачин ског биља
ка кроз моде ран начин вође ња еви
ден ци је о њима на рачу на ри ма. Овом 
при ли ком је један рачу нар доде љен 
днев ном борав ку ШОСО „Ради вој 
Попо вић, а касни је ће и основ не шко
ле „Добро сав Радо са вље вић Народ“, 
„Сло бо дан Бајић Паја“, „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“ доби ти рачу нар, наве
ла је Мир ја на Крсма но вић Мир нић.

Кори сник днев ног борав ка Сава 
Деја но вић је вео ма задо во љан бољим 
усло ви ма.

– Сада је све леп ше и може мо да 
ужи ва мо у нашем днев ном борав ку, 
хва ла сви ма који су уче ство ва ли у 
уре ђе њу, рекао је Сава. 

З.Поповић

ОбилазакШОСОРадивојПоповић

Град је наставиодафинансијскиподржава уређењешколе „Радивој
Поповић“, али и њеног дневног боравка, рекао је начелник Градске
управезасоцијалнуиздравственузаштитуВојиславМирнић
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ЦРВЕНИКРСТ

Светскиданборбе
противсиромаштва
Црве ни крст Срем ска Митро ви

ца, као састав ни део Црве ног 
крста Срби је, од 2008. годи

не у скло пу Месе ца соли дар но сти 
обе ле жа ва 17. окто бар  Свет ски 
дан бор бе про тив сиро ма штва. 
Ово го ди шњи мото обе ле жа ва ња 
Свет ског дана бор бе про тив сиро
ма штва јесте „Делуј мо зајед но  
зау ста ви мо сиро ма штво осна жи ва
њем деце, поро ди це и зајед ни це“.

Дирек тан допри нос да се сма њи 
број глад них, Црве ни крст оства ру је 

кроз рад Народ не кухи ње. Тре нут
но се на тери то ри ји Гра да кува ни 
обро ци дистри бу и ра ју  за око 300 
кори сни ка днев но, на три пунк та у 
гра ду и два пунк та у Лаћар ку. Оброк 
се састо ји од пола литра кува ног 
обро ка и пола век не хле ба по кори
сни ку. Кори сни ци ма из сео ских сре
ди на, који нису у могућ но сти да сва
ко днев но дола зе по кува ни оброк, 
дистри бу и ра ју се ланч паке ти хра
не. Месеч но се дистри бу и ра 160 
ланч паке та за 98 поро ди ца.

Рад Народ не кухи ње финан си ра 
се из сред ста ва, која локал на само
у пра ва опре де ли из буџе та Гра да, 
а сва ке годи не Вла да Репу бли ке 
Срби је помог не рад Народ них ухи
ња дона ци јом 10 основ них намир
ни ца за девет месе ци.

Пово дом 17. окто бра, Свет ског 
дана бор бе про тив сиро ма штва, 
Црве ни крст  је тога дана, свим 
кори сни ци ма поде лио поја чан 
оброк.

Т.Јованчевић

ОБЕЛЕЖЕНЕВРОПСКИДАНПРОТИВТРГОВИНЕЉУДИМА

Жртваможебитисвако

На Тргу Ћире Миле
ки ћа, у петак 18. 
окто бра, Локал ни 

тим за бор бу про тив трго
ви не људи ма обе ле жио је 
Европ ски дан бор бе про
тив трго ви не људи ма Циљ 
ове акци је јесте упо зна ва
ње поди за ње дру штве не 
све сти веза но о про бле му 
трго ви на људи ма. Акци ја 
је одр жа на уз под се ћа ње 
да жртва трго ви не људи ма 
може бити сва ко од нас, без 
обзи ра на пол, расу, узраст 
и сте пен обра зо ва ња. Тим 
пово дом, на Град ском тргу 
орга ни зо ва на је поде ла про

па ганд ноеду ка тив ног мате
ри ја ла.

Бра ни слав Вук мир, дирек
тор Цен тра за соци јал ни рад 
„Сава“ рекао је да су ова кве 
акци је врло важне, јер се на 
тај начин скре ће пажњу на 
про блем трго ви не људи ма.

– Ову акци ју је орга ни зо
вао локал ни тим за бор бу 
про тив трго ви не људи ма, 
који, поред Цен тра за соци
јал ни рад, чине и Црве ни 
крст, Више јав но тужи ла
штво, Поли циј ска упра ва, 
Кан це ла ри ја за мла де, 
Наци о нал на слу жба за 
запо шља ва ње, Град ска 

упра ва за здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту, Град
ска Упра ва за обра зо ва ње, 
Удру же ње Рома ЦЕУР и 
Дом здра вља. Ста ти стич ки 
пода ци гово ре да је било 
78 еви ден ти ра них жрта ва 
на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је, од тога је 71 држа
вља нин Репу бли ке Срби је, 
што зна чи да овај фено мен 
није при су тан око нас, већ 
посто ји и у нашој држа ви, 
рекао је Бра ни слав Вук мир. 

Срби ја је земља поре кла, 
тран зи та и одре ди шта трго
ви не људи ма који ма се тргу
је у свр ху при нуд ног рада, 

при ну де на про сја че ње, 
при ну де на врше ње кри вич
них дела. Од 2008. годи не, 
интер на трго ви на људи ма, 
дакле уну тар гра ни ца Срби
је, чини око поло ви не свих 
слу ча је ва трго ви не људи ма 
у нашој земљи.

Уко ли ко посум ња те да је 
неко жртва трго ви не људи
ма или се сами нађе те у 
лан цу трго ви не, оба ве
зно позо ви те неки од ових 
бро је ва: Astra anti traf c
king action, СОС теле фон: 
011/785 0000, Цен тар за 
зашти ту трго ви не људи ма 
063/ 610590.

БраниславВукмир ОбележенЕвропскиданборбепротивтрговинељудима
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КОМПЛЕТНОЗАВРШЕНИРАДОВИУСРЕМСКОЈИУЛИЦИМИЛОШАЦРЊАНСКОГ

Најавановихпројеката

Oбимни радо ви на 
ком плет ној рекон
струк ци ји две град ске 

ули це, Срем ске и Мило ша 
Црњан ског су завр ше ни. 
Дирек тор Упра ве за капи
тал на ула га ња Недељ ко 
Кова че вић и пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић, 
у прат њи сарад ни ка су 17. 
окто бра били у обе ули це 
како би се уве ри ли да су 
радо ви ква ли тет но и на вре
ме завр ше ни. Под се ти мо, 
вред ност укуп них радо ва 
је око 69 мили о на дина ра, 
Упра ва за капи тал на ула га

ња је обез бе ди ла 50 мили о
на, а оста так локал на само
у пра ва.

– Данас је изу зе тан дан, 
пре све га за људе који 
живе у Срем ској ули ци и 
Ули ци Мило ша Црњан ског. 
По задо вољ ству људи који 
овде живе, може се виде ти 
да смо ура ди ли пра ву ствар, 
уз огром ну подр шку Упра ве 
за капи тал на ула га ња, која 
је суфи нан си ра ла про је кат 
рекон струк ци је и изград ње 
две ули це, са 50 мили о на 
дина ра – рекао је Сла ђан 
Ман чић и захва лио дирек

то ру Недељ ку Кова че ви ћу 
и Упра ви која пре по зна је 
инте ре се Општи не и суфи
нан си ра мно ге зна чај не про
јек те.

– На лицу места смо се 
уве ри ли да је Срем ска ули
ца, која је жила куца ви ца 
овог дела гра да, јер пове
зу је део новог насе ља из 
прав ца Лењи но ве са јед ним 
од наших нај ве ћих насе
ља „Тивол“, сада уре ђе
на, про ши ре на, без бед на и 
функ ци о нал на. Рани је је то 
био коло воз од три метра, 
буквал но је био срем ски 

сокак, а сада је ули ца са 
коло во зом шири не шест 
мета ра и са ивич ња ци ма, 
уре ђе ним кол ским ула зи
ма, тро то а ри ма, слив ни
ци ма, решет ка ма. Ура ђе на 
је ком плет на водо вод на, 
кана ли за ци о на и теле ко му
ни ка ци о на инста ла ци ја, све 
оно што јед на пра ва ули ца 
у овом вре ме ну и момен ту 
заслу жу је – рекао је Ман
чић.

Обра ћа ју ћи се број ним 
оку пље ним гра ђа ни ма, Сла
ђан Ман чић се захва лио 
што су има ли стр пље ња, да 

ОбилазакСремскеулице

НедељкоКовачевићиСлађанМанчић:Најавановихпројеката УлицаМилошаЦрњанског
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оно што је обе ћа но да се и 
реа ли зу је, јер се годи на ма 
обе ћа ва ло да ће ули ца бити 
рекон стру и са на.

– Захвал ност дугу је мо 
сви ма који подр жа ва ју оно 
што ради мо, што спро во ди
мо поли ти ку Срп ске напред
не стран ке, Вла де РС и 
пред сед ни ка држа ве Алек
сан дра Вучи ћа који нам 24 
сата сто ји над гла вом и тера 
нас да ова кве и слич не про
јек те спро во ди мо у дело, 
и на тај начин вра ћа мо дуг 
гра ђа ни ма који су нас бира
ли и поста ви ли ту где смо – 
додао је Ман чић и наја вио 
да се при пре ма ју про јек ти 
за кон кур се у јану а ру код 
Упра ве за капи тал на ула
га ња, али је наја вио и нове 
радо ве који се финан си ра ју 
из општин ског буџе та.

Уско ро почи њу радо ви на 
асфал ти ра њу Ули це Вељ
ка Дуго ше ви ћа, у самом 
цен тру гра да код Спорт ске 
хале, а почи ње и уре ђе ње 
пар кинг про сто ра иза Роб не 
куће.

– Има мо довољ но нов ца у 
општин ском буџе ту. Данас, 
на при мер, већ има мо при
лив од 32 мили о на дина

ра од про да је 4,5 хек та ра 
земљи шта кине ској ком
па ни ји „Health Care Euro
pe“. Оче ку је мо и про да ју 
земљи шта ком па ни ји „Фри го 
Жика“. Тру ди ће мо се да све 
пла ни ра не про јек те у овој 
годи ни и завр ши мо – под ву
као је Сла ђан Ман чић.

Недељ ко Кова че вић је 
иста као да је изу зет но задо
во љан оним што је видео, 
али је додао да су ква ли
тет но реа ли зо ва ни и оста ли 
про јек ти, који су рађе ни у 
рум ској општи ни. 

– Све је ура ђе но ква ли тет
но, на вре ме, да не кажем и 
пре рока. Општи на Рума је 
јед на од нај бо љих општи на 
у Вој во ди ни, када је реч о 
реа ли за ци је про је ка та које 
финан си ра Упра ва за капи
тал на ула га ња. Ова ули
ца је ура ђе на бес пре кор но 
 тро то а ри, глав ни асфалт, 
расве та, кана ли за ци ја, 
водо вод на мре жа…све  што 
тре ба да има јед на ули ца на 
европ ском нивоу. Могу да 
обе ћам, да ћемо и у наред
ном пери о ду наста ви ти да 
пома же мо и финан си ра мо 
про јек те за које буде апли
ци ра ла рум ска Општи на, 
а сле де ћи кон курс је већ у 
јану а ру. Надам се да ће бити 
мно го ква ли тет них про је ка
та, као што су и ови до сада, 
а иза ћи ћемо у сусрет коли
ко буде мо могли. Надам да 
ће то, по при ли ву буџе та 
који има АП Вој во ди на, бити 
зна чај на сред ства – пору
чио је Недељ ко Кова че вић, 
дирек тор Упра ве за капи
тал на ула га ња Вој во ди не. 
Он је захва лио гра ђа ни ма 
на срдач ном при је му, као и 
дома ћи ни ма који су при пре
ми ли послу же ње.

– Задо вољ ни смо изво ђа
чем, што се каже ули ца нам 
је „про гле да ла“, лепо изгле
да. Сад зави си од нас да је 
још мало доте ра мо сва ко 
испред сво је куће, да сре
ди како буде желео. Мислим 
да нема нико ова кву ули цу, 
мени је леп ше него на цен
тру. Ми се бави мо пољо
при вре дом, нама одго ва ра 
ова ква шири на и све дру
го – каже један од жите ља 
Срем ске ули це, Ђура Карај
ло вић.

Под се ти мо, радо ви су 
запо че ли прво у Ули ци 
Мило ша Црњан ског 24. јуна, 
а овде је поред пла ни ра ног, 
додат но пре сву чен и посто
је ћи ста ри асфалт у дужи ни 
од 300 мета ра.

С.Џакула

ЂураКарајловић

ШКОЛАУБИНГУЛИ

Новегрејне
инсталације

Заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран 
Семе но вић, са сарад ни

ци ма је оби шао у уто рак, 15. 
oкт обра Основ ну шко лу „Сава 
Шума но вић“ Ерде вик  под
руч но оде ље ње у Бин гу ли, у 
којој су захва љу ју ћи локал ној 
само у пра ви ура ђе не нове греј
не инста ла ци је, које ће допри
не ти раци о нал ној упо тре би 
енер ги је са могућ но шћу уште
де. Зоран Семе но вић је после 
оби ла ска шко ле иста као задо
вољ ство, што је цен трал но 
гре ја ње поче ло да ради.

– Општи на Шид је наста ви
ла да ради на енер гет ској ефи
ка сно сти, што је и запо че ла 
пре неко ли ко годи на. Оста ло 
је у општи ни још две, три шко

ле у које тре ба уве сти пелет 
у цен трал но гре ја ње. Деца у 
селу тре ба да има ју исте усло
ве као и у вели ким гра до ви
ма. Срећ ни деч ји осме си су 
мотив за наше анга жо ва ње на 
побољ ша њу ква ли те та живо та 
– рекао је Семе но вић.

Општи ни Шид су на Кон кур су 
за доде лу бес по врат них сред
ства за реа ли за ци ју про је ка та 
побољ ша ња енер гет ске ефи
ка сно сти јав них обје ка та, код 
Покра јин ског секре та ри ја та за 
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и 
сао бра ћај одо бре на сред ства 
у изно су од 2. 500. 000 дина ра 
за реа ли за ци ју овог про јек та, 
а уче шће Општи не је у изно су 
од 1.718. 000 дина ра. 

Д.П.

ЗоранСеменовићупосетишколи

Новирадијаториушколи

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасеизбуџетаОпштинеШид.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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СТЕЈАНОВЦИ

Новастоларијанашколи
Током ове годи не реа

ли зо ва ни су број ни 
радо ви у рум ским 

основ ним и сред њим шко
ла ма, а послед њи у низу је 
била заме на сто ла ри је на 
згра ди под руч ног оде ље ња 
ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ у 
Сте ја нов ци ма.

Ради ло се о заме ни свих 
12 спољ них про зо ра и пет 
уну тра шњих вра та на учи
о ни ца ма, а вред ност ових 
радо ва је 1,4 мили о на дина
ра.

– Овим радо ви ма ћемо 
пове ћа ти енер гет ску ефи
ка сност згра де и пости
ћи уште де у гре ја њу, али и 
пове ћа ти без бед ност самих 
уче ни ка. Ово је мала шко ла, 
у којој тре нут но учи 30 уче
ни ка од првог до четвр тог 
раз ре да, али раду је пода
так да ћемо сле де ће годи
не у Сте ја нов ци ма има ти 
чак 14 прва ка, који су сада 
пред школ ци. То нас раду је, 
јер се деца рађа ју – рекао је 
пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић који је 18. окто
бра посе тио шко лу, а радо ви 

су завр ше ни током викен да. 
Он је наја вио, као при о ри

тет за наред ну годи ну, сре
ђи ва ње фаса де школ ске 
згра де а уско ро ће се сани
ра ти и део кро ва који про ки
шња ва. 

– И ова деца у Сте ја нов
ци ма тре ба да има ју усло ве 
као и деца у град ским или 
свим дру гим шко ла ма које 

има ју добре усло ве за рад. 
Овде је и вртић, а у овој 
шко ли раде две учи те љи це 
и вас пи та чи ца – иста као је 
Ман чић.

Дирек тор ка ОШ „Вељ ко 
Дуго ше вић“ Јасми на Вука
но вић је ука за ла на зна чај 
ових радо ва због уште де 
енер ги је и мањег тро ше
ња гаса, јер се ово под руч
но оде ље ње гре је на гасне 
пећи. 

– Осим тога и учи о ни
це ће има ти леп ши изглед, 
јер су доско ра шњи про зо ри 
били оште ће ни и тру ли. Већ 
неко ли ко годи на ми поку
ша ва мо да то реши мо, ево 
сада, захва љу ју ћи локал ној 
само у пра ви успе ва мо. Ови 
про зо ри нису мења ни бар 
30 годи на – рекла је дирек
тор ка Јасми на Вука но вић.

Сво је задо вољ ство радо
ви ма није кри ла ни учи те

љи ца Дарин ка Жера вић 
која у шко ли у Сте ја нов ци ма 
ради пуне три деце ни је.

– Деца се раду ју, уче ство
ва ла су у при пре ма њу све га 
што је потреб но да се скло
ни, да радо сно доче ка ју мај
сто ре, чак су пита ли да ли 
тре ба и они нешто да помог
ну, како би шко ла била леп
ша. Ина че су добри ђаци, 
вред ни и надам се да ће 
нам бити лепо, топли је сва
ка ко. Били су вели ки рачу ни 
за гас, заи ста смо се бори
ли уна зад чети ри, пет годи
на, како је сто ла ри ја про па
ла и ово је дошло у пра вом 
тре нут ку – каже учи те љи ца 
Дарин ка.

У сте ја но вач кој шко ли има 
укуп но 32 уче ни ка, а у врти
ћу број вари ра сва ке годи не, 
углав ном је то од 10 до 14 
пред шко ла ца. 

С.Џакула

Радовиушколи

ЈасминаВукановићиСлађанМанчић

КЛЕНАК

Данослобођења
Дан осло бо ђе ња Клен ка 

у Дру гом свет ском рату обе
ле жен је 20. окто бра, у орга
ни за ци ји МО Соци ја ли стич
ке пар ти је Срби је у овом 
селу, пола га њем вена ца на 
спо мен обе леж је у цен тру 
Клен ка.

Пред сед ник ОО СУБ
НОРа Рума Томи слав 
Милић је том при ли ком 
пору чио оку пље ним гра ђа
ни ма да је него ва ње сећа ња 
на стра да ле бор це и неви не 
жртве оба ве за свих нас, јер 

данас живи мо у сло бо ди за 
коју су се они сво јим живо
ти ма избо ри ли. Вен це на 
спо мен обе леж је су поло
жи ле деле га ци је СУБ НОРа 
Руме и Шап ца, МЗ Кле нак, 
ОО СПС Рума на челу са 
пред сед ни ком Вла ди ми ром 
Мале ти ћем, као и МО СПС 
Клен ка.

При го дан про грам су при
пре ми ли уче ни ци ОШ „23. 
окто бар“ и КУДа „Абра ше
вић“, сек ци је Кле нак.

С.Џ.
ПолагањевенацауКленку
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У циљу уна пре ђе ња општих 
усло ва за при хват и бора вак 
тури ста, Тури стич ка орга ни

за ци ја општи не Инђи ја у прет ход
ном пери о ду, поста ви ла је нову 
тури стич ку сиг на ли за ци ју у Мара
ди ку, Јар ков ци ма и Љуко ву. Поме
ну том сиг на ли за ци јом обу хва ће ни 
су како путо ка зи, тако и инфор ма
тив не табле испред важни јих обје
ка та. На тај начин тури сти ма је 
омо гу ће но лак ше сна ла же ње и 
боље инфор ми са ње о тури стич ким 
вред но сти ма које посе ћу ју, исти чу 

у Тури стич кој орга ни за ци ји општи
не Инђи ја.

Прет ход них годи на зна ко ви ма 
тури стич ке сиг на ли за ци је покри ве
на су и оста ла насе ља инђиј ске 
општи не: Ста ри Слан ка мен, Крче
дин, Бешка и Чор та нов ци, као и 
насе ља уз Дунав, те је сада акце
нат ста вљен на запад ни део тери
то ри је општи не. Тај посао под ра зу
ме вао је поста вља ње инфор ма
тив них табли на који ма се нала зе 
пода ци о насе љи ма на више раз
ли чи тих јези ка (срп ском, енгле

ском, немач ком), а у Мара
ди ку и на мађар ском јези
ку, као и пра те ће илу стра
ци је. 

Потом је изра ђен 
„Пројекaт сао бра ћа ја и 
сао бра ћај не сиг на ли за ци је 
за озна ча ва ње тури стич
ких одре ди шта на тери то
ри ји општи не Инђи ја“ за 
наве де на насе ља, по ком 
су изве де ни радо ви на 
изра ди и поста вља њу зна
ко ва. М.Ђ.

ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈА

Информативнетабле

ИнформативнатаблауМарадику

Пројекат:„ОпштинаИнђијаопштинаразвоја“финансирасеизбуџетаОпштинеИнђија.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ЈП„ИНЂИЈАПУТ“

Одржавањеатмосферске
канализације

Јав но пред у зе ће „Инђи ја пут“ запо че ло је акци ју 
обно ве дотра ја лих решет ки за атмос фер ску кана
ли за ци ју. Како је на послед њем састан ку Систе ма 
48 иста као Зоран Мили ће вић, дирек тор поме ну тог 
пред у зе ћа, у окви ру акци је очи шће ни су кана ли и 
упој ни буна ри.

– Као што се могло виде ти у нашем изве шта ју, 
мења мо решет ке које су дотра ја ле и поста вља мо 
нове тамо где их нема. Апе ло вао бих на гра ђа не 
да не уни шта ва ју решет ке, јер су оне поста вље не 
за добро свих нас – иста као је Мили ће вић и додао, 
да се про шле и ове годи не, ура ди ло мно го више по 
пита њу одр жа ва ња атмос фер ске кана ли за ци је, 
него што је то ура ђе но у прет ход них 20 годи на. 

– Тако ђе, морам да напо ме нем да упо ре до са 
овом, спро во ди мо и акци ју сана ци је коло во за на 
тери то ри ји целе наше општи не, каже дирек тор ЈП 
„Инђи ја пут“а и дода је да су у прет ход ном пери о ду 
сани ра ли коло воз у Новим Кар лов ци ма, као и да 
су „мапи ра ни“ про бле ми у насе ље ном месту Крче
дин.

– Оби шли смо лока ци ју од Слан ка ме на до Сур
ду ка где ћемо у наред ном пери о ду извр ши ти наси
па ње и крпље ње коло во за. Ове годи не биће мо у 
пот пу но сти спрем ни за зиму, када је у пита њу ста
ње коло во за у нашој општи ни – твр ди Мили ће вић.

М.Ђ.

УДРУЖЕЊЕ„МОЈСВЕТ“

Етнофестивалзадецу
сасметњамауразвоју
У субо ту, 19. окто бра у 

Инђи ји је одр жан је дру
ги по реду Етно фести

вал осо ба са смет ња ма у 
раз во ју „Наше сока че пра вих 
вред но сти”. Чла но ви удру же
ња „Мој свет”, које је и орга ни
за тор мани фе ста ци је, пред
ста ви ли су руко тво ри не, плод 
њихо вог сва ко днев ног рада и 
дру же ња. 

– Ми посто ји мо већ 15 годи
на и оку пља мо бли зу 30 чла
но ва. Упр кос неу слов ним про
сто ри ја ма у који ма бора ви мо 
и ради мо, у нашим ради о ни
ца ма наста ју див ни радо ви 
које на ова квим фести ва ли
ма жели мо да пред ста ви мо 
јав но сти – изја ви ла је Мира 
Вукас из Удру же ња „Мој свет“ 
и дода је да сва ке годи не реа
ли зу ју неко ли ко про је ка та.

– Про јек ти које спро во ди
мо су раз ли чи ти и обу хва та ју 
изра ду руч них радо ва, глу му, 
реци та ци ју, спорт и заба ву. 
Насто ји мо да уче ству је мо на 
свим фести ва ли ма и мани
фе ста ци ја ма како у нашој 
општи ни, тако и широм Вој во

ди не, како би деца пред ста ви
ла њихо ве суве ни ре и руч не 
радо ве – каже Мира и напо
ми ње да су деца сва ке годи
не редов ни уче сни ци Мини 
олим пи ја де у Зре ња ни ну, 
ода кле се вра ћа ју са број ним 

меда ља ма и при зна њи ма.
– Олим пи ја да у Зре ња ни ну 

је једи но спорт ско так ми че ње 
за децу са смет ња ма у раз во
ју, а деца из нашег удру же ња 
су једи ни пред став ни ци Сре
ма – исти че Мира Вукас. 

На ово го ди шњем Етно 
фести ва лу у цен тру Инђи
је уче ство ва ла су и деца са 
смет ња ма у раз во ју из Зре
ња ни на, Врба са, Ста ре Пазо
ве, Голу би на ца.

М.Ђ.

Етнофестивалзадецусасметњамауразвоју



14 23. OKTOBAR 2019.  M NOVINE ОПШТИНАШИД

СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Увођењередаутаксипревоз
Чла но ви Општин ског већа, на сед

ни ци која је одр жа на у уто рак, 15. 
окто бра изме ђу оста лог рас пра

вља ли су о утвр ђи ва њу пред ло га одлу ке 
о так си пре во зу и лимо сер ви су на тери
то ри ји Општи не Шид, доно ше њу одлу ке 
о орга ни зо ва њу јав не рас пра ве о нацр ту 
одлу ке о изра ди изме на и допу на Пла
на детаљ не регу ла ци је цен трал не зоне 
Шида, а са днев ног реда ски ну та је тач ка 
која се одно си ла на утвр ђи ва ње пред ло
га одлу ке о изме на ма и допу на ма одлу ке 
о буџе ту Општи не Шид за 2019. годи ну.

О раз ло зи ма ски да ња ове тач ке са 
днев ног реда обра зло же ње је дао заме
ник пред сед ни ка Општи не Шид Зоран 
Семе но вић.

– Утвр ди ли смо да посто је одре ђе
ни при хо ди које ћемо оства ри ти до кра
ја годи не, тако да ћемо има ти још неких 
ула га ња у нашим сели ма. Ову тач ку днев
ног реда ћемо има ти сле де ће неде ље на 
сед ни ци Општин ског већа и дефи ни са ти 
шта све може мо да завр ши мо до кра ја 
ове годи не – обра зло жио је Семе но вић.

Ових дана так си сти су у жижи дома ће 
јав но сти, па се тако и јед на тач ка днев ног 
реда Општин ског већа упра во одно си ла 
на так си пре воз.

– Наша одлу ка ће ићи у корист свих 
људи који се баве так си пре во зом. Јед
на од глав них ства ри је дефи ни са ње пре 
све га усло ва и могућ но сти како да се то 
регу ли ше у Шиду, да се послу је у скла

ду са зако ном. Општи на Шид је доне ла 
одлу ку да обез бе ди мо свим так си сти
ма јед но о бра зне озна ке, тако да ће сви 
так си сти са тери то ри је шид ске општи не 
бити пре по зна тљи ви, не само овде, већ 
и на тери то ри ји целе Срби је. Има ће сво

је так си обе леж је, које ће садр жа ти назив 
так си ја и обе леж је Општи не Шид  наш 
грб, изја вио је Семе но вић.

Шиђа не посеб но инте ре су је и регу ла
ци ја цен трал не зоне гра да.

– Шид има вели ки про блем са план ским 
акти ма. Озбиљ но смо поче ли да се бави
мо уре ђе њем пла но ва гене рал не регу ла
ци је, пре све га Шида. Оно што смо уви де
ли је да цен трал на зона у Шиду има низ 
мањ ка во сти, низ пре пре ка за раз вој гра
да и модер ни за ци ју самог цен тра, Пијач
не ули це, Кара ђор ђе ве ули це, тако да 
ћемо при сту пи ти изме ни Пла на детаљ не 
регу ла ци је тог под руч ја и омо гу ћи ти свим 
људи ма, који желе да инве сти ра ју у нашу 
општи ну, да има ју план ске осно ве за то – 
обја снио је Зоран Семе но вић.

На сед ни ци се рас пра вља ло и о утвр
ђи ва њу пред ло га одлу ке о изме на ма 
одлу ке о накна да ма за кори шће ње јав них 
повр ши на за тери то ри ју општи не Шид, 
утвр ђи ва ње пред ло га одлу ке о изме на ма 
и допу ни одлу ке о осни ва њу Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Шид, раз ма тра ње 
зах те ва Месне зајед ни це Илин ци, за одо
бре ње финан сиј ских сред ста ва из теку ће 
буџет ске резер ве, ради изград ње тра фо 
ста ни це за потре бе снаб де ва ња елек
трич ном енер ги јом Alp ha Agro Pel let из 
Дебе ља че, Општи на Кова чи ца за покре
та ње про из вод ног пого на, као и за потре
бе буду ће здрав стве не амбу лан те у селу.
 Д.Попов

ЗоранСеменовић

КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕСРПСКЕНАПРЕДНЕСТРАНКЕШИД

НовизгледГибарца
Мило мир Угље шић, 

пред сед ник Саве
та месне зајед ни це 

Гиба рац одр жао је у четвр
так, 17. окто бра у про сто ри
ја ма СНСа, кон фе рен ци ју 
за меди је.  Глав на тема је 
био рад месне зајед ни це у 
прет ход ном пери о ду.

– Локал на само у пра
ва има пот пу но раз у ме ва
ње за оно што ми ради мо 
и има мо њихо ву подр шку. 
Током прет ход ног пери о да 
Месна зајед ни ца је ура ди
ла ком плет ну рекон струк
ци ју згра де Дома кул ту ре, а 
на том објек ту није рађе но 
ништа послед њих два де сет 
годи на.  Иста као бих још и 
радо ве на капе ли на пра во
слав ном гро бљу, ком плет
но је ура ђе на са при ла зним 
ста за ма, уре ди ли смо пут 
кроз ста ро и ново гро бље, 
а у сарад њи са локал ним 
све ште ни ком смо уре ди
ли цркве ну пор ту. Затим, 
ура ђе на је фаса да са изо

ла ци јом на сео ској шко ли. 
Цен тар села смо изме ни ли 
и уре ди ли  поста вље на су 
нова ста ја ли шта, напра
ви ли смо нови парк, ново 
школ ско игра ли ште, терен 
за одбој ку на песку – рекао 
је Угље шић.

Поред тога ура ђе на је и 
фаса да на згра ди Месне 
зајед ни це, а један од нај
ве ћих про бле ма у селу је 
одвод ња атмос фер ских 
вода. Радо ви на копа њу 
кана ла су у току, пра ви се 
„прстен” око самог села.

– Има мо добру сарад
њу са нашим удру же њи ма 
која се редов но ода зи ва ју 
на наше рад не акци је, као и 
акти ви сти Срп ске напред не 
стран ке који се укљу чу ју у 
акци је. Могу да кажем да је 
село Гиба рац, јед но од нај
у ре ђе ни јих села, тру ди мо 
се да нам увек буде чисто 
и уред но. До кра ја годи
не нас чека изму ља ва ње 
и чишће ње кана ла уну тар 
села. У пла ну је да оба ви
мо и наси па ње свих путе ва 
у бли зи ни села, а који нису 
асфал ти ра ни – закљу чио је 
пред сед ник Саве та Месне 
зајед ни це Гиба рац.

По послед њем попи су у 
Гибар цу је било 930 ста нов
ни ка, а као и у дру гим сре
ди на ма дола зи до оси па ња 
тог бро ја, па он сад изно си 
нешто пре ко 700 ста нов ни
ка. Већи на се бави пољо
при вре дом, и то сто чар
ством. 

Д.Попов

МиломирУгљешићнаконференцији
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ЈУБИЛЕЈАУТОКЕФАЛНОСТИСРПСКЕПРАВОСЛАВНЕЦРКВЕ

Осамвековадуховнезрелости
Срп ска пра во слав на црква и срп

ски народ низом све ча но сти ове 
годи не обе ле жа ва ју вели ки јуби

леј  800 годи на ауто ке фал но сти Срп ске 
пра во слав не цркве. У Шиду је у поне де
љак, 14. окто бра про то је реј ста вро фор 
др Радо мир Попо вић, редов ни про фе сор 
на пра во слав ном Бого слов ском факул
те ту у Бео гра ду, одр жао пре да ва ње на 
тему „Све ти Сава и ауто ке фа ли ја Срп ске 
цркве 1219. годи не”.

У Вла ди чан ском дво ру при су ство вао 
је вели ки број посе ти ла ца, који су могли 
мно го да нау че о исто ри ја ту Срп ске 
цркве, о сти ца њу само стал но сти, као и 
о живо ту и раду Све тог Саве. Послед
њих годи на се мно го пише и гово ри о 
800 годи на само стал но сти Срп ске цркве, 
сла ви мо осам веко ва духов ног пуно лет
ства и духов не зре ло сти. У вре ме Све тог 
Саве, пре осам веко ва црква нашег наро
да је сте кла такав сте пен хри шћан ског 
раз во ја, да је могла само стал но собом 
да вла да.

– То се упра во деси ло 1219. годи не и 

то дело је ура дио Све ти Сава. Упр кос 
међу на род ним окол но сти ма које су биле 
у Евро пи и на Бли ском исто ку, он је као 
пра ви дипло ма та и духов ник, оства рио 
наше духов но пуно лет ство, а то је пра

во, да може мо сами као крште ни народ 
да бира мо сво је епи ско пе, руко по ла же
мо архи е пи ско па. То је поче так и пра
ве држав не зре ло сти. Његов брат је од 
вели ког жупа на постао краљ, Срби ја 
поста је кра ље ви на – каже про фе сор 
Попо вић и дода је да је титу ла погла ва ра 
цркве била рав на титу ли кра ља. 

– Седи ште је било у мана сти ру Жича, 
а ми у сред њем веку не зна мо за вели
ки број гра до ва и где су били дво ро ви 
наших вла да ра, али зато има мо мана
сти ре. Све ти Сава и сви Нема њи ћи су 
зна ли шта је нај ва жни је  важна је духов
ност, пра шта ње. То је био наш пут. Хва ла 
Богу да тај јуби леј обе ле жа ва мо. Сле ди
мо поу ке, нау ке, да наста ви мо тим путем. 
Црква је нај бо љи духов ни ори јент да не 
залу та мо у разним ста за ма овог све та, 
рекао је про то је реј ста вро фор Радо мир 
Попо вић.

Пре да ва ње је орга ни зо ва ла Срп ска 
пра во слав на паро хи ја у Батров ци ма и 
Сабор ни храм Све тог оца Нико ла ја у 
Шиду. Д.Попов

проф.дрРадомирПоповић

СОТ

Уређењедепоније

У шид ској општи ни наста вља ју се 
радо ви на уре ђе њу дивљих депо
ни ја, а сва ка месна зајед ни ца има 

јед ну до две такве депо ни је. У четвр
так, 17. окто бра, у Месној зајед ни ци 
Сот, поче ле су актив но сти на сани ра њу 
дивље депо ни је. Као и све дру ге дивље 
депо ни је и ова у Соту је изван села, али 
и поред тога пред ста вља потен ци јал ног 
зага ђи ва ча живот не сре ди не. 

Над ле жни у селу у сарад њи са локал
ном само у пра вом, реши ли су да се овај 
про блем окон ча и у овом селу. За потре
бе сана ци је дивље депо ни је анга жо ва

на је фир ма „Нова ко вић” из Бер ка со ва, 
а радо ве је оби шла Сње жа на Деве так, 
члан Саве та месне зајед ни це Сот.

– Желе ла бих да апе лу јем на све 
мешта не да буду саве сни и одго вор ни, да 
не угро жа ва ју живот ну сре ди ну и да сав 
отпад одла жу на аде ква тан начин. ЈКП 
„Стан дард” одно си кућ но сме ће поне
дељ ком. Што се тиче круп ни јег отпа да, 
мешта ни могу да се обра те Месној зајед
ни ци и у дого во ру са ЈКП „Стан дард” ће 
се и тај отпад одло жи ти на аде ква тан 
начин – изја ви ла је Сње жа на Деве так.

Д.П.

ЧишћењедепонијеуСоту

СњежанаДеветак
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РОТАРИКЛУБ

„Лебаимасти“
Свет ски дан хра не, 16. окто бар, 

Рота ри клуб Рума обе ле жио је 
тако што је поста вио штанд на 

Град ском тргу, где су Румља ни могли да 
узму „леба и масти“ са љутом и слат ком 
але вом папри ком, како су мно ги, пого
то во ста ри ји сугра ђа ни јели у детињ
ству.

– Одлу чи ли смо да овај дан обе ле жи
мо тако што гра ђа ни на нашем штан ду 
могу да узму хле ба и масти са але вом 
папри ком, а спре ми ли смо и лук, ко 
воли. Хте ли смо на овај начин да нашим 
сугра ђа ни ма ука же мо на про блем да 
неки људи баца ју хра ну, док неки нема ју 
шта да једу – рекла је Нада Шери фо вић 
Јови чић. 

Она је наја ви ла да ће обе ле жи ти и 
24. окто бар, Свет ски дан бор бе про тив 
дечи је пара ли зе, а тада ће, на Град ском 
тргу дели ти бес плат не загр ља је. С.Џ.

ДОМЗДРАВЉА

Почелавакцинација
Рум ски Дом здра вља је ове годи не 

добио 2.500 доза вак ци на про тив 
гри па, што је више него про шле 

годи не, када је доби је но 2.266 доза. Од 
овог бро ја вак ци на, 150 је наме ње но за 
Герон то ло шки цен тар „Срем“, а оста ле су 
дистри бу и ра не како по пунк то ви ма где ће 
се дава ти у објек ту Дома здра вља у гра ду, 
тако и у сео ским амбу лан та ма, где је вак
ци на ци ја запо че ла 16. окто бра. 

Када је реч о гра ду, вак ци не се могу 
при ми ти на Меди ци ни рада, Општој прак
си, Дечи јем и Школ ском дис пан зе ру и на 
Оде ље њу кућ не неге.

– Паци јен ти који при па да ју попу ла
ци ји за које је пре по ру че на вак ци на ци ја 
јавља ју се свом иза бра ном лека ру ради 
зака зи ва ња тер ми на. Вак ци на ци ја је нај
си гур ни ји и нај бе збед ни ји вид зашти те од 
гри па – исти че дирек тор ка Дома здра вља 
др Јеле на Сто ја нац Мра че вић.

Ове годи не су обез бе ђе не четво ро ва
лент не вак ци не које су у скла ду са пре по
ру ка ма Свет ске здрав стве не орга ни за ци
је за сезо ну 2019/2020. 

Наи ме, после дуго го ди шње при ме не 
сезон ске тро ва лент не вак ци не про тив 
гри па, има ју ћи у виду зна чај но уче шће 
типа Б виру са у обо ље ва њу попу ла ци
је на гло бал ном нивоу, у састав вак ци не, 
поред два типа А виру са гри па, сада су 
увр ште на и два типа Б виру са, те је сто
га за ову сезо ну обез бе ђе на доступ ност 

четво ро ва лент не вак ци не.
Пре ма пода ци ма СЗО годи шње од гри

па обо ли пре ко 100 мили о на људи, од 
којих 250650.000 умре због ком пли ка ци ја 
иза зва них овом боле шћу.

Сезон ска вак ци на про тив гри па пре
по ру чу је се свим осо ба ма ста ри јим од 
шест месе ци, са хро нич ним поре ме ћа
јем кар ди о ва ску лар ног и плућ ног систе
ма укљу чу ју ћи и аст му, са мета бо лич ким 
поре ме ћа јем а наро чи то дија бе те сом, 
са обо ље њи ма бубре га и јетре, крв ним 
боле сти ма, малиг ним обо ље њи ма и са 

иму но де фи ци јен ци јом укљу чу ју ћи и ХИВ.
– Тако ђе, наме ње на је свим осо ба ма 

ста ри јим од 65 годи на живо та, лици ма 
сме ште ним у домо ви ма за ста ра лица и 
уста но ва ма соци јал не зашти те, укљу чу
ју ћи и запо сле не, осо ба ма запо сле ним у 
здрав стве ним уста но ва ма и у јав ним слу
жба ма. Труд ни це би тре ба ло да се поса
ве ту ју са сво јим иза бра ним гине ко ло гом 
– саве ту је др Јеле на Сто ја нац Мра че вић.

Вре ме потреб но за сти ца ње иму ни те
та је две до три неде ље након дава ња 
вак ци не, а тра је у пери о ду од шест до 12 
месе ци. Ефи ка сност вак ци не је раз ли чи
та у разним узра сти ма, те се и код вак
ци ни са них, у слу ча ју обо ље ва ња раз ви ја 
бла жа кли нич ка сли ка и сма њу је могућ
ност тежих ком пли ка ци ја.

Пре о се тљи вост на јаја, пиле ће про те
и не, нео ми цин и фор мал де хид су нај че
шће кон тра ин ди ка ци је код ове вак ци не, а 
иму но ло шки одго вор може бити сла би ји 
у слу ча ју кори шће ња одре ђе них леко ва 
или тера пи је.  С.Џакула

Ири шки Дом здра вља је добио 350 
вак ци на, што је коли чи на као и про шле 
годи не.

– Нешто вак ци на про тив гри па нам је 
про шле годи не оста ло, нисмо све утро
ши ли, зато је број исти као и про шле 

годи не. Про це ду ра је да се паци јен
ти јаве сво јим иза бра ним лека ри ма, а 
вак ци ну могу при ми ти у Дому здра вља 
у Ири гу или амбу лан ти у Врд ни ку – 
каже за наше нови не др Небој ша Ацин, 
дирек тор Дома здра вља у Ири гу.

Заиришкуопштину350вакцина

дрНебојшаАциндрЈеленаСтојанацМрачевић

 Штандрумскихротаријанаца
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Пре ма про гра му кори шће ња сред
ста ва буџет ског Фон да за зашти
ту живот не сре ди не на тери то ри ји 

рум ске општи не за теку ћу годи ну, који је 
недав но усво јен на Општин ском већу, за 
ове наме не је опре де ље но 17.580.000 
дина ра. Актив но сти се одви ја ју кроз 
мони то ринг и у дру гом, обим ни јем делу, 
кроз под сти цај не, пре вен тив не и сана
ци о не мере.

За пра ће ње ста ња живот не сре ди
не, одно сно мони то ринг је опре де ље но 
1,5 мили он дина ра, што се одно си на 
финан си ра ње испи ти ва ња ква ли те та 
вазду ха, нивоа буке, ана ли зу воде Бор
ко вач ког језе ра и пра ће ње нивоа елек
тро маг нет ног зра че ња. 

Дру го су под сти цај не, пре вен тив не и 
сана ци о не мере за које је пла ни ра но 16 
мили о на дина ра. 

– Ту се првен стве но мисли на сузби
ја ње кома ра ца и крпе ља, коше ње 
амбро зи је, сани ра ње дивљих депо ни ја, 
одр жа ва ње кому нал них обје ка та, као и 

сред ста ва за „Бару Трско ва чу“. При о ри
тет нам је сана ци ја дивљих депо ни ја, 
посеб но у сео ским сре ди на ма, где се 
стал но поја вљу ју нове депо ни је, како на 
новим мести ма, тако и оним које очи сти
мо. Ура ди ли смо и сузби ја ње кома ра ца, 

али морам да кажем да је ова годи на 
била изу зет но повољ на за њихо во раз
мно жа ва ње, па сред ства која смо кори
сти ли и која су била одо бре на од над ле
жног Мини стар ства, нису има ла ефе кат 
као рани јих годи на – каже Сини ша Трку
ља, инспек тор за зашти ту живот не сре
ди не. Он дода је да је реч о стро го намен
ским сред стви ма, која се тро ше пре ма 
уго во ри ма које пред сед ник Општи не 
закљу чу је са кори сни ци ма сред ста ва, 
а пра ће ње реа ли за ци је финан си ра них 
актив но сти је у доме ну Оде ље ња за 
инспек циј ске посло ве Општин ске упра
ве.

Про грам је донет у скла ду са Зако
ном о зашти ти живот не сре ди не, као и 
Зако ном о зашти ти при ро де и упра вља
њу отпа дом, а посто ји и оба ве за да се 
изве шта ји о реа ли за ци ји пла ни ра них 
актив но сти доста вља ју Мини стар ству 
за зашти ту живот не сре ди не, до кра ја 
мар та за актив но сти у про шлој годи ни.

С.Џ.

Поправкаколовоза
уУлициВладимираНазора
Због радо ва на реви та ли

за ци ји држав ног пута IБ 
реда број 21 и изград ње 

кру жних оби ла зни ца код Руме, 
пут нич ки и сао бра ћај терет
них вози ла се одви јао алтер
на тив ним прав цем, одно сно 
ули ца ма Вла ди ми ра Назо ра 
и Инду стриј ском. Има ју ћи у 
виду и да је зна чај но пове ћа
на фре квен ци ја сао бра ћа ја, 
дошло је до оште ће ња коло
во за у поме ну тим ули ца ма. 

Локал на само у пра ва је кон
ста то ва ла ова оште ће ња, 
доку мен то ва ла их и потом 
упу ти ла допис Мини стар ству 
гра ђе ви не и ЈП „Путе ви Срби
је“ тра же ћи да се оште ће не 
део ни це сани ра ју. На овај 
зах тев је доби јен пози ти ван 
одго вор, тако да је 14. окто
бра запо че ла рекон струк ци
ја оште ће ног пута на ула зу у 
град са држав ног пута М21, од 
спо ме ни ка „Ави он ско кри ло“ 
па до рас кр сни це ули ца Вла
ди ми ра Назо ра и Инду стриј
ска.

Пред сед ник рум ске општи
не Сла ђан Ман чић је иста као 
да је задо во љан што је доби
јен пози ти ван одго вор и што је 
рекон струк ци ја запо че ла.

– Ствар но су пока за ли да су 
одго вор ни, зато што су изда ли 
налог и са њихо вим сред стви
ма кре ну ли у поправ ку овог 
дела коло во за, иако је пут у 
Ули ци Вла ди ми ра Назо ра у 
нашој над ле жно сти. То нама 
као локал ној само у пра ви 
мно го зна чи, јер сада нисмо 
у ситу а ци ји да то пре зиме 

сани ра мо, буду ћи да нема мо 
пла ни ра ну пози ци ју у буџе ту и 
не може мо рас пи са ти тен дер 
за одр жа ва ње те ули це. Држа
ва је на тај начин пока за ла да 
води рачу на о свим локал ним 
само у пра ва ма, да и поред 
тога што тај пут није у њихо вој 
над ле жно сти, хоће да попра
ве оште ће ња. Пут  ће врло 

брзо бити пот пу но функ ци о на
лан и што је још важни је, без
бе дан за сао бра ћај – рекао је 
Сла ђан Ман чић.

Што се тиче Инду стриј ске 
ули це, она је у над ле жно сти 
ЈП „Путе ви Срби је“, тако да 
је изве сно да ће у наред ном 
пери о ду бити попра вљен и 
коло воз у овој ули ци. С.Џ.

Почелапоправкаколовоза

ФОНДЗАЗАШТИТУЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

Заактивностиопредељено
17,5милионадинара

СинишаТркуља

Пројекат:„РУМАЈУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Усвојенправниоквир
зауређењеромскогнасеља

Одбор ни ци пећи нач ког пар ла мен та 
су на сед ни ци Скуп шти не општи
не одр жа ној 11. окто бра усво

ји ли План детаљ не регу ла ци је (ПДР) 
ром ског насе ља у Попин ци ма. Изра ду 
план ске доку мен та ци је финан си ра ла је 
Европ ска уни ја у окви ру про јек та „Подр
шка ЕУ инклу зи ји Рома  Осна жи ва ње 
локал них зајед ни ца за инклу зи ју Рома“. 
Про је кат спро во ди Стал на кон фе рен ци
ја гра до ва и општи на (СКГО), а у реа ли
за ци ји про јек та инклу зи је Рома уче ству
ју и два мини стар ства  Мини стар ство за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал
на пита ња и Мини стар ство гра ђе ви нар
ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре.

Како нам је рекао заме ник пред сед
ни ка Општи не Пећин ци Зоран Вој кић, 
пећи нач ка општи на је јед на од 11 локал
них само у пра ва у Срби ји које су кра јем 
про шле годи не са СКГО пот пи са ле уго
вор о доде ли сред ста ва за изра ду план
ске доку мен та ци је за ром ска насе ља.

– И пре овог уго во ра наша општи на 
је била посве ће на побољ ша њу усло ва 

за живот Рома. Општи на је финан си ра
ла изград њу кому нал не инфра струк ту
ре, попут наси па ња путе ва и изград ње 
водо вод не и елек тро мре же у ром ским 
насе љи ма. Мислим да с пра вом могу 
да кажем да у пећи нач кој општи ни Роми 
има ју боље усло ве за живот него у 
неким дру гим сре ди на ма. Ром ско насе
ље у Попин ци ма је јед но од нај ве ћих у 
нашој општи ни. Још кра јем 2017. годи не 
водо вод на мре жа у Попин ци ма је про ду
же на и на ром ско насе ље, а усва ја њем 
ПДРа ство рен је прав ни оквир за даље 
кому нал но опре ма ње – изја вио је Вој
кић.

На истој сед ни ци усво јен је и Годи
шњи план рада Пред школ ске уста но ве 
„Вла да Обра до вић Каме ни“, којим је, 
изме ђу оста лог, одо бре на реа ли за ци ја 
још јед ног про јек та у сарад њи са Фон да
ци јом Новак Ђоко вић.

– Наша пред школ ска уста но ва је са 
Фон да ци јом Ђоко вић већ успе шно реа
ли зо ва ла два про јек та – „Шко ли ца живо
та“ и „Подр шка, не пер фек ци ја“, а од ове 

школ ске годи не реа ли зо ва ће и про је кат 
„Азбу ка добрих нави ка“. Овај про је кат 
је зна ча јан сто га што је усме рен на раз
ви ја ње добрих нави ка у исхра ни код 
деце пред школ ског узра ста. У сарад њи 
са реле вант ним инсти ту ци ја ма, попут 
Инсти ту та „Батут“, деца из пред школ ске 
уста но ве ће, зајед но са роди те љи ма и 
вас пи та чи ма, има ти при ли ку да се кроз 
пре да ва ња, али и кроз прак тич не ради о
ни це, упо зна ју са про це сом про из вод ње 
и при пре ма ња здра ве хра не. Раз ви ја ње 
здра вих нави ка у исхра ни код деце у 
ова ко раном узра сту, може им касни је у 
живо ту доне ти број не здрав стве не бене
фи те и због тога ће Општи на Пећин ци 
пру жи ти пуну подр шку и овом про јек ту 
– каже начел ни ца Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци Дра га на Крстић.

Одбор ни ци су усво ји ли и изве штај о 
реа ли за ци ји Годи шњег пла на рада ПУ 
„Вла да Обра до вић Каме ни“ за школ
ску 2018/2019. годи ну, као и изве шта је 
о раду за 2018. месних зајед ни ца Бре
стач, Огар, Деч и Срем ски Миха љев ци.

Саседнице

ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Бољасарадња
успречавањунасиља
Окру гли сто „Закон о спре ча

ва њу наси ља у поро ди ци 
 ана ли за пери о да од при ме

не зако на“ одр жан је 11. окто бра у 
Општи ни Пећин ци, у орга ни за ци ји 
Цен тра за соци јал ни рад Пећин ци, а 
пре да вач је била дипло ми ра на соци
јал на рад ни ца Бра ни сла ва Мак си мо
вић Ћускић. У раду Окру глог сто ла 
уче ство ва ли су супер ви зо ри, прав

ни ци и запо сле ни на основ ним струч
ним посло ви ма из цен та ра за соци
јал ни рад Пећин ци, Рума и Ириг.

Циљ одр жа ног ску па била је ана
ли за при ме не Зако на о спре ча ва њу 
наси ља у поро ди ци у пери о ду од 
2016. годи не, од када се закон при
ме њу је, као и уна пре ђе ње сарад ње 
изме ђу раз ли чи тих акте ра на локал
ном нивоу. Како нам је рекла Бра

ОкруглистоуОпштиниПећинци
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УДРУЖЕЊЕЖЕНА„ШИМАНОВЧАНКЕ“

УсрцуСрема

У шима но вач ком Дому кул ту ре, 
16. окто бра, одр жа но је шесто 
књи жев но вече „У срцу Сре ма“ у 

орга ни за ци ји Удру же ња жена „Шима
нов чан ке“, уз подр шку Месне зајед ни це 
Шима нов ци, а под покро ви тељ ством 
Општи не Пећин ци. Како нам је рекла 
пред сед ни ца „Шима нов чан ки“ Души
ца Мило ше вић, Удру же ње је пре шест 
годи на запо че ло овај, сада већ тра ди ци
о нал ни кул тур ни садр жај, са циљем да 
шима но вач кој публи ци пред ста ви песни
ке, писце, али и сли ка ре који ства ра ју 
инспи ри са ни Сре мом.

– Из годи не у годи ну одзив публи ке 
је све бољи, а књи жев но вече је пре
ва зи шло окви ре Сре ма, па нам је ове 
годи не спе ци јал ни гост била песни ки
ња Бла гој ка Филип че ва из Маке до ни је, 
која је публи ци пред ста ви ла сво ју књи
гу пое зи је „Тепе ре ње на душа та“. Ипак, 
како само име вече ри каже, Срем оста је 
вечи та тема – изја ви ла је Мило ше вић.

Сво је сти хо ве, про зне тек сто ве и афо
ри зме са шима но вач ком публи ком су 
поде ли ли Гор да на Јова но вић Шарић, 
Ђор ђе Марин ко вић, Сте ван Кораћ, 
Ради вој Про ко пље вић Про ка, Ђор ђе 
Ћир ко вић, Жика Лекић, Бра ни слав Ђин

ђи но вић и Бла гој ка Филип че ва, а насту
пи ле су и мла де чла ни це реци та тор ске 
сек ци је Основ не шко ле „Душан Јер ко вић 
Уча“ из Шима но ва ца  Иси до ра Миле тић, 
Ксе ни ја Шарић и Маша Ђор ђе вић.

Песник Бра ни слав Ђин ђи но вић, 
родом из Бара, већ 33 годи не живи и 
ради у Бео гра ду, а род ни крај је, како 
нам је рекао, њего ва вечи та инспи ра ци
ја. Шима но вач кој публи ци се пред ста вио 
сти хо ви ма из зби р ке „Зави чај на сви та ња 
и зала сци“.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Шима нов ци Алек сан дар Ман дић, оце
нио је да су „Шима нов чан ке“, зајед но са 
КУД „Искон“ и „Искон вете ра ни“, уз све
срд ну подр шку пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра, носи о ци кул тур них актив но сти у 
Шима нов ци ма.

Ком пле тан уго ђај био је упот пу њен 
изло жбом сли ка умет ни ка Гор да не Јова
но вић Шарић, Татја не Мар ја но вић, Саше 
Мари ћа и Дија не Сајић, као и насту
пом певач ке гру пе „Сви тац“ из Деча, а 
публи ку је кроз књи жев но вече водио 
Алек сан дар Саша Ђор ђе вић, вас пи тач 
из Шима но ва ца и аутор сери ја ла „Моја 
Срби ји ца“, који се еми ту је на Радио 
теле ви зи ји Вој во ди не.

ни сла ва Мак си мо вић Ћускић, прва 
тема окру глог сто ла су биле кључ не 
нови не које је донео нови Закон, а 
дру га ана ли за доса да шње при ме не 
Зако на.

– Након кон струк тив не диску си је и 
раз ме не иску ста ва, донет је закљу
чак да је закон донео доста пози
тив них еле ме на та у бор би про тив 
наси ља, али да има и одре ђе них 
недо ста та ка. Као пози тив но истак ну
то је доно ше ње хит них мера, које се 
изри чу почи ни о ци ма наси ља, побољ
ша но функ ци о ни са ње гру пе за коор
ди на ци ју којом је омо гу ће на боља 
међу сек тор ска сарад ња, као и поде
ла одго вор но сти изме ђу инсти ту ци ја 
које се баве спре ча ва њем наси ља у 
поро ди ци. Као нега тив но, пре по зна то 

је то да се у неким слу ча је ви ма зло у
по тре бља ва могућ ност при ја ве наси
ља, да на гру пи за коор ди на ци ју, коју 
води Општин ско јав но тужи ла штво, 
има мало сачи ње них инди ви ду ал них 
пла но ва за жртве наси ља, као и да 
на састан ци ма гру пе не при су ству ју 
дру ге инсти ту ци је и жртве наси ља – 
изја ви ла је Мак си мо вић Ћускић.

Уче сни ци ску па су дефи ни са ли и 
неко ли ко пре по ру ка, попут потре
бе уво ђе ња физич ког обез бе ђе ња у 
цен тре за соци јал ни рад и пре по ру
ке да насил ни ци, који ма су изре че не 
хит не мере, тре ба да буду укљу че ни 
у ради о ни це које би за њих биле оба
ве зу ју ће, а ујед но су нагла си ли да би 
ове мере тре ба ло да буду регу ли са
не зако ном.

Књижевновече

СТУДИОЗАМУЗИЧКУЕДУКАЦИЈУ

Мини–концертза
пећиначкепрваке

Прва ци Основ не шко ле „Сло бо дан 
Бајић Паја” из Пећи на ца, били су у при
ли ци да 10. окто бра при су ству ју мини
кон цер ту, који су за њих при ре ди ли пола
зни ци Сту ди ја за музич ку еду ка ци ју и 
обра зо ва ње, који пре ко 30 годи на ради 
у окви ру пећи нач ког Кул тур ног цен тра. 
Како нам је рекла Бран ка Савић, музич ки 
педа гог са више де це ниј ским иску ством, 
пола зни ци Сту ди ја већ неко ли ко годи на 
насту па ју у окви ру Деч је неде ље и увек 
се раду ју јав ним насту пи ма.

Кон цер ту су при су ство ва ли и заме ник 
пред сед ни ка Општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић, дирек тор ка пећи нач ке основ не 
шко ле Мили ја на Срдић и дирек тор Кул
тур ног цен тра Јован Девр ња.

Вој кић је нагла сио да пећи нач ка 
локал на само у пра ва финан сиј ски подр
жа ва рад Сту ди ја, са жељом да мла дим 
тален ти ма омо гу ћи да доби ју бес плат
но кла сич но музич ко обра зо ва ње, какво 
има ју њихо ви вршња ци у већим сре ди
на ма.

Јован Девр ња је на кра ју кон цер та 
похва лио наступ мла дих музи ча ра и упу
тио зва ни чан позив Сту ди ју да одр жи 
кон церт у окви ру Сај ма кул ту ре мла дих 
на селу, мани фе ста ци је коју КЦ ове годи
не, од 8. новем бра, дру ги пут орга ни зу је 
под покро ви тељ ством Општи не Пећин ци 
и Мини ста р ства кул ту ре и инфор ми са ња 
Репу бли ке Срби је.
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НАРОДНАБИБЛИОТЕКА

КњижевновечеЉиљанеШарац
У холу Кул тур ног цен тра Пећин ци, у 

уто рак 15. окто бра, у орга ни за ци
ји пећи нач ке Народ не библи о те

ке, одр жа но је књи жев но вече Љиља не 
Шарац, током којег је чита лач ка публи
ка била у при ли ци да чује нешто више о 
самом ауто ру, али и о томе како су наста
ја ли њени рома ни. 

Са сво јих пет књи га, коли ко је до сада 
напи са ла и обја ви ла у изда њу „Евро 
Бук“а, Љиља на је про на шла пут до 
вео ма про бир љи ве чита лач ке публи ке. 
Како нам је рекла, током живо та је доста 
писа ла крат ке при че, песме, афо ри зме, 
новин ске члан ке, репор та же, а роман 
као фор ма, дого дио се на кра ју тог пута и 
отво рио вра та јед ном сасвим новом.

– Писа ла сам она ко како сам желе
ла да ја читам, какве књи ге волим такву 
матри цу сам пре у зе ла, а то су дина мич
не, узбу дљи ве, инте ре сант не, интри гант
не књи ге, које вас тера ју на истра жи ва
ње, које вам откри ју поне што ново. Тако 
су се дого ди ла прва три исто риј ска рома
на и то се публи ци допа ло. А онда сам 
напра ви ла један зао крет, који је можда 

био смео и нео че ки ван, ка љубав ним 
поро дич ним рома ни ма. Наста ју „Ста ри
ја“ и „Ста ри ји“ и ја сам на тај начин доби
ла нову публи ку, а задр жа ла ста ру. У 
пита њу су поро дич ни, љубав ни рома ни, 
који су ујед но и соци о ло шки и пси хо ло

шки рома ни савре ме не тема ти ке, где се 
сви ми пома ло пре по зна је мо – рекла је 
Шарац, и дода ла да није ни мало лако 
бити писац у Срби ји, као и сте ћи пове ре
ње изда ва ча и чита ла ца.

Љиља на Шарац је спи са те љи ца и про
фе со р ка срп ског јези ка и књи жев но сти, 
а пре ма речи ма дирек то ри це пећи нач
ке Народ не библи о те ке Неве на Наић, 
Љиља на је за рела тив но крат ко вре ме 
поста ла позна ти аутор ква ли тет не срп
ске про зе, која у сво јим рома ни ма вешто 
ком би ну је про шлост и сада шњост, тако 
да су прва три рома на била номи но ва на 
за НИНову награ ду, а роман „Зид тај ни“ 
и за награ ду „Жен ско перо“.

– Дра го нам је да је Љиља на један 
од оми ље них ауто ра и наше чита лач
ке публи ке, што се виде ло ове вече ри 
у пуном холу Кул тур ног цен тра. Ова
кве вече ри заи ста фале не само нашим 
чита о ци ма, него и нама запо сле ни ма у 
библи о те ци, и тру ди ће мо се да и у буду
ће орга ни зу је мо књи жев не вече ри, које 
ће оку пи ти на јед ном месту наше чита о
це из целе општи не – рекла је Наић.

РАСПЕВАНИДЕЧЈИСВЕТНАСЦЕНИКУЛТУРНОГЦЕНТРА

Минитинифест
У орга ни за ци ји Кул тур

ног цен тра „Пећин ци“, 
под покро ви тељ ством 

Општи не Пећин ци, 18. окто
бра одр жан је тра ди ци о нал
ни деч ји музич ки фести вал 
Мини тини фест, четр на е сти 
по реду, на којем су и ово
га пута сву рас кош музич ког 
тален та пока за ли уче ни ци све 
три основ не шко ле пећи нач ке 
општи не. У име локал не само
у пра ве, уче сни ке фести ва ла, 
орга ни за то ре и госте, поздра
вио је помоћ ник пред сед ни ка 
Општи не Дејан Жива но вић. 

– Пећи нач ка локал на само у
пра ва је ту да подр жи тален те, 
она то чини и пру жа ју ћи подр
шку мани фе ста ци ја ма Кул тур
ног цен тра као што су Пећи
нач ко кул тур но лето, Мини 
тини фест, Сајам кул ту ре мла
дих на селу и дру ге. Душко 
Радо вић је рекао: „Ако реши те 
све про бле ме сво је деце, она 
неће има ти дру гих про бле ма 
сем вас“. То роди те љи зна ју, 
и осе те када је тре ну так да се 
мало скло не у стра ну и оста ве 
више про сто ра за децу, како 
би она одра ста ла у само стал
не, добре људе. Мини тини 
фест је један од тих тре ну та
ка, и јед но од оних места на 
коме деца доби ја ју више про
сто ра да иска жу свој тале нат 

– рекао је Дејан Жива но вић. 
Фести вал је отво рио дирек

тор Кул тур ног цен тра Јован 
Девр ња, који се захва лио 
пећи нач кој Општи ни и свим 
при ја те љи ма који су допри
не ли да Мини тини фест тра
је 14 годи на. Уче сни ци ма је 
поже лео успех и побед нич ки 
осе ћај јер, како је рекао, сви 
који те вече ри насту па ју, због 
сво је музич ке нада ре но сти 
јесу побед ни ци. Он је нагла
сио да је глав ни циљ Фести
ва ла афир ма ци ја наше тален

то ва не деце, али и про мо ци ја  
општи не кроз мани фе ста ци
је, чији зна чај пре ва зи ла зи 
локал не окви ре. 

Мла ди пева чи и пле сне 
гру пе на позор ни ци су при
ре ди ли несва ки да шње ужи
ва ње љуби те љи ма песме и 
машто ви тих сцен ских ефе ка
та, поно сним настав ни ци ма 
музич ке кул ту ре, роди те љи
ма и при ја те љи ма, а насту пе 
мла дих тале на та наја вљи вао 
је позна ти певач дечи јих песа
ма и води тељ Миња Субо та.  

Јован Ада мов, Ладо Леш и 
Сања Дра гаш су као чла но
ви жири ја има ли тежак зада
так да од мла дих музич ких 
интер пре та то ра из пећи нач ке 
општи не иза бе ру нај бо ље и 
доде ле злат не ста туе. Побед
ни це 14. Мини тини феста 
су: у мини кате го ри ји Души
ца Теп ша, а у тини кате го ри
ји Иво на Лаза ре вић. За дру го 
и тре ће место доде ље не су 
дипло ме и пла ке те, а неко ли
ко уче сни ка доби ло је посеб не 
награ де за свој наступ. 

14.Минитинифест
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KУЛТУРНИЦЕНТАРРУМА

„Караванигре“уРуми
Рума је 20. окто бра била 

дома ћин про јек ту „Кара
ван игре“ који је одр жан 

у Кул тур ном цен тру „Бра на 
Црн че вић“. Кара ван је запо
чео пред ста вом „La Vie pari si
en ne“ у изво ђе њу уче ни ка 
ита ли јан ских и срп ских балет
ских шко ла, узра ста од 10 до 
16 годи на. Посеб ни гости ове 
пред ста ве су били прва ци 
Бале та Народ ног позо ри шта 
из Бео гра да, Татја на Татић и 
Јован Весе ли но вић. После 
пред ста ве, у 20 часо ва је 
одр жан гала кон церт на којем 
су насту пи ли прва ци Бале та 
Народ ног позо ри шта из Бео
гра да, уче ни ци Балет ске шко
ле Наци о нал не фон да ци је за 
умет нич ку игру и уче ни ци 
Балет ске шко ле „Дими три је 
Пар лић“ из Пан че ва.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је изра зио 
захвал ност орга ни за то ри ма 
овог про јек та, што је рум ска 
публи ка у при ли ци да при су
ству је врхун ској демон стра
ци ји игре као умет нич ког 
изра за. 

– За нас је вео ма зна чај но 
да се наши сугра ђа ни уве ре у 
моћ игре као умет нич ког 
изра за. Ми смо сре ди на која 
има бога ту кул тур ну тра ди ци
ју и зна чај ну инфра струк ту ру, 
чији је кључ ни еле мент наш 
Кул тур ни цен тар, који рас по
ла же свим тех нич ким усло ви
ма за орга ни зо ва ње ова квих 
врхун ских кул тур них при ред
би. Побор ник сам ста но ви
шта да публи ци мора те пону
ди ти нешто да би она про це
ни ла да ли то вре ди пажње. 
Мислим да смо можда мало 
запо ста ви ли балет и игру као 
умет нич ки израз у нашој кул
тур ној пону ди и ово је сјај на 
при ли ка за њихо ву попу ла ри
за ци ју – иста као је Сте ван 
Кова че вић.

Аја Јунг, дирек тор ка Бео
град ског фести ва ла игре 
исти че да, после 15 гра до ва у 
првом циклусу,  у дру гом 
циклу су „Кара ва на игре“ се 
оби ла зи десет гра до ва.

 – У те гра до ве доно си мо 
пред ста ве кла сич ног бале та 
и савре ме не игре, затим еду
ка тив ни про грам, про грам за 
нај мла ђе, децу и то не само 
из кла сич ног бале та и савре
ме не игре, него и нових пра
ва ца, као што су хипхоп, 
брејк денс, улич ни плес, 
којим би евен ту ал но заин те
ре со ва ли мла ду мушку попу
ла ци ју. Ту су и изло жбе фото
гра фи је, филм ски про грам, 

пре зен та ци је и заи ста има мо 
циљ да умет нич ку игру при
бли жи мо свим гене ра ци ја ма, 
да при до би је мо неку нову и 
ста ру публи ку и нарав но, да 
про на ђе но можда неке нове 
тален те – гово ри Аја Јунг.

Она дода је да су за овај 
циклус тра жи ли гра до ве у 
који ма гото во да нема ова
квих про гра ма, да нема бале
та, у неким од њих нема ни 
сту ди ја игре. 

„Кара ван игре“ иде после 
Руме у Него тин, Вра ње и Кра
гу је вац. Потом сле де еду ка
тив не коре о граф ске ради о ни

це, часо ви и кур се ви за рум
ску децу, дола зак педа го га и 
коре о гра фа.

– Позив је отво рен за сву 
децу из Руме и оче ку је мо да 
они дођу са сво јим роди те
љи ма, погле да ју пред ста ве. 
Јер, ако не види те у нај мла
ђем узра сту неку пред ста ву, 
ако не види те бале ри ну на 
сце ни, ника да ни сами неће те 
поже ле ти да игра те балет. 
Исто је и са деча ци ма, ако не 
виде неки пиру ет, ако не виде 
неки врто гла ви скок, ника да 
неће поже ле ти да игра ју, пре 
ће иза ћи да игра ју фуд бал, 

баскет и нешто што има ју 
чешће при ли ку да виде у сва
ко днев ном живо ту, све зави
си од нас ста ри јих шта им 
при пре ми мо, то су уку си за 
које ће се они касни је вези ва
ти и када мало пора сту – 
обја шња ва наша позна та 
бале ри на.

Пре ма доса да шњем иску
ству, инте ре со ва ње за „Кара
ван игре“ и сам балет и игру 
је вари ра ло од гра да до гра
да. 

Под се ти мо, про је кат „Кара
ван игре“ запо чео је у сеп тем
бру 2017. годи не у реа ли за
ци ји Наци о нал не фон да ци је 
за умет нич ку игру и Бео град
ског фести ва ла игре, а уз 
подр шку Фон да ци је Арт Мен
тор из Луцер на и Мини стар
ства држав не упра ве и локал
не само у пра ве.

Про гра мом је било обу хва
ће но 15 гра до ва у Срби ји, а 
реак ци је публи ке су пре ва зи
шле оче ки ва ња орга ни за то
ра. Зато је Фон да ци ја Арт 
Мен тор подр жа ла дру гу еди
ци ју овог мул ти ди сци пли нар
ног про јек та, који има за циљ 
да кроз раз ли чи те актив но сти 
при бли жи кла си чан балет и 
савре ме ну игру свим заин те
ре со ва ним уче сни ци ма и 
посе ти о ци ма. 

Про грам „Kаравана игре“ 
обу хва та изло жбе, филм ски 
про грам, пре зен та ци је, пред
ста ве и гала кон цер те у изво
ђе њу прва ка и соли ста бале
та, али и уче ни ка балет ских 
шко ла из Бео гра да и Рима. 

С.Џакула
СтеванКовачевићиАјаЈунг

ПредставаПарискиживот



22 23. OKTOBAR 2019.  M NOVINE ОПШТИНАИРИГ

АГЕНЦИЈАЗАРУРАЛНИРАЗВОЈ

Стручнапомоћ
заИПАРДпрограме
Већи на пољо при вред них про из во ђа

ча сма тра да је посту пак за доби ја ње 
сред ста ва из ИПАРД фон до ва ком

пли ко ван, а када пре ко одре ђе них аген ци
ја при пре ма ју доку мен та ци ју, можда и не 
зна ју да им се при зна ју тро шко ви до виси
не од 2.000 евра. Упра во зато Аген ци ја за 
рурал ни раз вој Ири га је оспoсобљена да 
заин те ре со ва ним про из во ђа чи ма пру жи 
све потреб не инфор ма ци је, али при ба ви 
и сву потреб ну доку мен та ци ју за апли ци
ра ње код ИПАРД фон до ва. 

– Напра ви ли смо нову орга ни за ци ју 
уну тар Аген ци је тако да може мо да пру
жи мо ком плет ну услу гу од изра де бизнис 
пла на, који је осно ва да би се могло апли
ци ра ти, попу ња ва ња обра за ца и све нео
п ход не доку мен та ци је, која је нео п ход на 
да би се одре ђе ни про је кат пре дао – каже 
Федор Пушић, дирек тор АРР Ири га.

Тако ђе, ИПАРД про је кат је од 2014. 
годи не до данас мењао пра вил ни ке и 
ускла ђи вао их са новим зах те ви ма пољо
при вре де, а о тим изме на ма Аген ци ја ће 
оба ве шта ва ти пољо при вред ни ке. На при
мер, у воћар ству је рани је пољо при вред
но газдин ство мора ло да има засад од 
мини мал но два хек та ра, а новим пра вил
ни ком је уре ђе но да може да буде уче сник 
ИПАРДа, уко ли ко до кра ја инве сти ци је 
обез бе ди одре ђе ну воћар ску повр ши ну. 

– Нај бит ни је у овом про гра му од 2014. 
до 2020. годи не је да се мали пољо при
вред ни ци сти му ли шу, тако што они са од 
два до 50 хек та ра, могу да доби ју 65 посто 
мини мал но повра ћај. Има ју ћи у виду да је 
ири шка општи на са оте жа ним усло ви ма 
за рад (мањи сте пен раз ви је но сти), има ју 
мак си мал но и до 75 одсто повра ћа ја и то 
без обра чу на тог ПДВа. ИПАРД по виси
ни повра ћа ја има пред но сти у одно су на 
под сти ца је који се доби ја ју на наци о нал
ном нивоу. Пољо при вред ни ци који има ју 

од 50 до 100 хек та ра могу да наба ве трак
то ре, ком плет ну при кључ ну меха ни за ци
ју, изгра де сило се, одно сно скла ди шта 
при мар них пољо при вред них про из во да, 
ту су и хлад ња че, изград ња ста кле ни ка, 
пла сте ни ка, све што се тиче обно вљи вих 
изво ра енер ги је. Све то под ле же повра
ћа ју из ИПАРДа, с тим да про из вод ња 
енер ги је из обно вљи вих изво ра мора да 
се тро ши у соп стве ном газдин ству. Скла
ди ште за стај њак, сва опре ма и маши не 
које се кори сте за упра вља ње стај ња ком 
се ком плет но финан си ра ју, јер се фор си
ра зашти та сре ди не и да само газдин ство 
буде одр жи во – исти че Гор да на Џигур ски, 
сарад ни ца АРР Ири га.

Она ука зу је и на меру дивер си фи ка ци је 
у пољо при вре ди, која омо гу ћа ва да жена, 
иако није носи лац газдин ства, може да 
кон ку ри ше за сред ства за рурал ни тури
зам, на при мер. Зани мљив је пода так да 

у Сло ве ни ји не може те да има те рурал ни 
сме штај, уко ли ко нема те одре ђе ни про це
нат прво сво јих про из во да, дру го про из во
да од ком ши ја, а све га 20 одсто, а и тај 
про це нат се сма њу је, из мар ке та.

Гор да на Џигур ски каже да су у Аген ци ји 
за рурал ни раз вој ура ди ли чети ри про јек
та за кон курс за мла де пољо при вред ни ке 
са пози тив ним исхо дом. До сада се углав
ном ради ло за ратар ство, али је по први 
пут рађен и бизнис план за при плод ну 
јунад и за поди за ње воћ ња ка и да су то 
гра не где се обез бе ђу је знат но већа зара
да од ратар ства.

Она дода је да је њен ути сак да су 
пољо при вред ни ци у Ири гу заин те ре со ва
ни, да уме ју да саслу ша ју и да се Аген ци ја 
озбиљ но при пре ма за новем бар ски рас
пис ИПАР ДА, када упра во кре ћу кон кур си 
за раз вој рурал ног тури зма. 

– Напра ви ли смо добру про мо ци ју пре
ко ири шке општи не и наше Аген ци је, зва
ли смо људе који желе да се баве раз во
јем и има мо леп одзив. 

Ове наше услу ге се напла ћу ју, морам 
рећи да ИПАРД вра ћа 65 одсто тро шко ва 
аген циј ских услу га, то је при знат тро шак. 
Они су тач но дефи ни са ли про цен те од 
вред но сти услу га како се напла ћу ју, али је 
сушти на да се не може напла ти ти повра
ћај за услу гу пре ко 2.000 евра, јер је то 
мак си мум који се про из во ђа чу при зна је. 
Дакле, за бизнис план би одре ђе не аген
ци је пољо при вред ни ци ма тре ба ле мак си
мал но да напла те три до пет про це на та 
од вред но сти про јек та. Ми гаран ту је мо 
да наша Аген ци ја за рурал ни раз вој има 
добру репу та ци ју, да не дово ди у заблу ду 
пољо при вред ни ке и да се ради у скла ду 
са нај но ви јим пра вил ни ци ма – иста кла је 
Гор да на Џигур ски, сарад ни ца у Аген ци ји 
за рурал ни раз вој Општи не Ириг.

С.Џакула

ГорданаЏигурски

УСУСРЕТДАНУМЛАДОГПОРТУГИЗЕРА

Утокуконкурс
запесмуовину

Срп ска чита о ни ца у Ири гу и 
Вина ри ја „Мач ков подрум“ рас пи
са ли су кон курс за избор нај леп
ше песме о вину, а сво је песме 
ауто ри могу сла ти до 31. окто бра. 
Пре ма усло ви ма кон кур са, може 
се посла ти нај ви ше три песме 
које до сада нису обја вљи ва не, 
ауто ри их шаљу под шифром, а 
један од усло ва је и да се у 
песма ма не поми ње име „Мач ков 
подрум“ или назив „Мачак“.

По окон ча њу кон кур са струч ни 
жири ће про гла си ти три нај бо ље 
песме, које ће бити награ ђе не, 
док ће све песме које је жири 

ода брао за нај у жи избор, бити 
штам па не у посеб ном збор ни ку. 
Наградe се састојe од уни кат не 
пове ље, нов ча ног изно са и про
из во да Вина ри је „Мач ков 
подрум“. 

Све ча но уручењe награ да биће 
на мани фе ста ци ји „Дан мла дог 
пор ту ги зе ра сва тов ца“ која ће се 
22. новем бра одр жа ти у Вин ској 
ули ци у Ири гу.

Ово је деве ти по реду кон курс 
за нај леп шу песму о вину. Про
шло го ди шњи побед ник је био 
песник Јован Бун да ло из Бео гра
да. С.Џ.

Прошлогодишњипобедникфото:Д.Марчета
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15.МИХИЗОВАНАГРАДА

ИсидораМилосављевић,
најмлађадобитницадосада

Пројекат„ОпштинаИриг:Перспективеразвојаиуспеха“финансирасеизбуџетаОпштинеИриг.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

Иси до ра Мило са вље вић, драм ска 
спи са те љи ца из Бео гра да, нај мла
ђа је добит ни ца награ де „Бори слав 

Михај ло вић Михиз“ која се доде љу је за 
драм ско ства ра ла штво, одлу чио је жири 
у саста ву Дарин ка Нико лић и Иво на 
Јањић, позо ри шне кри ти чар ке и теа
тро лог Све ти слав Јова нов, пред сед ник 
жири ја.

 – У свом драм ском првен цу „Ако се 
про бу диш, или као да је важно“ Иси до ра 
Мило са вље вић оства ру је ком би на ци ју 
изра жај не све жи не и занат ске зре ло сти: 
од суп тил них увод них дида ска ли ја до 
потре сне завр шни це уоча ва се солид на 
пси хо ло ги ја лико ва, али и аутен ти чан 
анти и лу зи о ни стич ки одмак од реа ли зма 
– каже се, изме ђу оста лог, у обра зло
же њу жири ја за доде лу јуби лар не, 15. 
„Михи зо ве“ награ де.

Иси до ра Мило са вље вић има само 25 
годи на и са сво јом првом дра мом „Ако 
се про бу диш, или као да је важно“ је 
дипло ми ра ла на бео град ском Факул те ту 
драм ских умет но сти. Пре десе так дана 
ова дра ма је има ла сво ју пра и звед бу у 
Народ ном позо ри шту Леско вац, у режи ји 
Нена да Тодо ро ви ћа.

– Награ да је вели ки ветар у леђа, заи
ста ме је изне на ди ла, с обзи ром на то 
да је ово мој први комад. Са дру ге стра
не, то је и вели ка одго вор ност, баш зато 
што је први комад и имам осе ћај да тек 
сада морам да се дока жем и оправ дам 
награ ду, зато што је то награ да „Бори
слав Михај ло вић Михиз“. Током сту ди ја 
сам била сце на ри ста на неко ли ко крат
ких сту дент ских фил мо ва који су били на 
дома ћим и међу на род ним фести ва ли ма, 

а била сам један од коа у то ра еду ка тив
ног про гра ма у про дук ци ји РТСа. Тре
нут но радим на свом дуго ме тра жном 
игра ном фил му и на аутор ској сери ји 
– гово ри награ ђе на добит ни ца Иси до ра 
Мило са вље вић.

Иси до ра је награ ду при ми ла из руку 
Михи зо ве кћер ке Миле Јан ко вић, која је 
иста кла да јој је посеб но задо вољ ство 
што је 15. награ ду доби ла, досад нај мла
ђа драм ска спи са тељ ка. 

– Дра го ми је што награ ду доби ја
ју мла ди људи. Раз го ва ра ла сам са 
добит ни цом која је рекла да су је зва ли 
нови на ри, дава ла је интер вјуе, тако да, 
не само што је част, него награ да слу
жи томе да се ти мла ди људи про мо ви
шу. Већи на доса да шњих добит ни ка је 
напра ви ла добру кари је ру, жири је до 
сада био срећ не руке, да „нању ше“ ко је 
пра ви. Сма трам да је то пра ви начин да 
се сти му ли ше умет ност  дати под стрек 
мла дим људи ма. И мој отац би се сва ка
ко радо вао, јер је и сам, кроз сво ју делат
ност, умео да откри ва неке нове писце. 
Кроз рад на фил му, као и у „Ате љеу 212“, 
играо се Душко Kовачевић, када је био 
тре ћа годи на сту ди ја. Поку ша вао је да 
мла дим и неа фир ми са ним људи ма да 
про сто ра – рекла је Мила Јан ко вић.

Иво на Јањић, позо ри шна кри ти чар ка 
је први пут у жири ју који доде љу је Михи
зо ву награ ду, са под на сло вом „Ветар 
у леђа“, а вршња ки ња је ово го ди шње 
добит ни це, исти че да се жири тру ди да 
афир ми ше нове мла де наде срп ског 
драм ског писма.

– Ове годи не је то Иси до ра Мило са
вље вић за сво ју дра му, која рет ко успе

шно пред ста вља ком би на ци ју јед ну 
врсту инти ме, при ват но сти са јед ном 
врстом откло на од те исте реал но сти. 
Она јако зре ло про ми шља сво ју пози
ци ју, како у дру штву тако и у поро ди ци. 
Кон ку рен ци ја је овог пута била шира, јер 
посто ји све већи број мла дих људи који 
се тре нут но афир ми шу на срп ској позо
ри шној сце ни и Иси до ра је јед на од њих. 
Она има јед ну врсту нове сен зи бил но
сти, која ју је одва ја ла од оста лих из кон
ку рен ци је. Мислим и надам се, да је ова 
награ да ветар у леђа мла дим људи ма, 
дра ма тур зи ма и доде љу је се и намен ски, 
да баш то и буде – каже Иво на.

Вера Нов ко вић, дирек тор ка Срп ске 
чита о ни це у Ири гу каже да се „Михи зо ва“ 
награ да доде љу је увек по истом сце на
ри ју.

– Целе годи не тро чла ни жири пра
ти нашу дра ма тур шку сце ну, пра ти рад 
сту де на та и апсол ве на та са Ака де ми ја 
умет но сти, дра ма тур га. Саста ју се почет
ком сеп тем бра и од свих пред ло га ода
би ра један са аргу мен ти ма који мора ју 
да оправ да ју награ ду. Ове годи не су се 
одлу чи ли да то буде Иси до ра Мило
са вље вић, а она је до сада нај мла ђа 
добит ни ца – исти че Вера Нов ко вић.

Сама награ да  се састо ји од нов ча ног 
дела у изно су од 200.000 дина ра, уни кат
не пове ље, као и штам па ње добит ни ци
не књи ге дра ма на срп ском и енгле ском 
јези ку. 

Награ ду доде љу је Фонд „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ и Срп ска чита о ни
ца, уз подр шку Мини стар ства кул ту ре и 
инфор ми са ња, Покра јин ске вла де и ири
шке Општи не. С.Џакула

ВераНовковићистручнижириМилаЈанковићиИсидораМилосављевић
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„Насиљенијекул,
насилникниједруг“
Завр шна три би на о пре

вен ци ји вршњач ког наси
ља у окви ру про јек та 

„Наси ље није кул, насил ник 
није друг“ одр жа на је у четвр
так 17. окто бра у вели кој сали 
Беле згра де у Ста рој Пазо ви у 
орга ни за ци ји ста ро па зо вач ког 
Цен тра за соци јал ни рад под 
покро ви тељ ством Општи не 
Ста ра Пазо ва.

Пред став ни ци свих реле
вант них инсти ту ци ја које се 
баве пре вен ци јом вршњач ког 
наси ља на почет ку три би не 
погле да ли су еду ка тив ни филм 
„Наси ље није кул, насил ник 
није друг“, после којег се при
сут ни ма обра ти ла помоћ ни ца 
пред сед ни ка Општи не Ста ра 
Пазо ва Ната ша Мићић, иста
кав ши да ће локал на само у
пра ва увек подр жа ва ти акци је 
и про јек те које за циљ има ју да 
сма ње поја ву вршњач ког наси
ља међу децом.

Спе ци јал ни гост три би ни 
био је позна ти глу мац Милан 
Кали нић, који је иста као да 
је про блем вршњач ког наси
ља све сло же ни ји, додав ши 
да ипак све поти че из куће, 
те је апе ло вао на роди те ље 
као нај од го вор ни ји ма када се 
гово ри о овој про бле ма ти ци, 
да се актив но укљу че у вас
пи та ње сво је деце, да раз го
ва ра ју с њима и про во де више 
вре ме на са сво јом децом.

Дирек тор ка ста ро па зо вач
ког Цен тра за соци јал ни рад 
Рада Жугић на завр шном ску
пу про јек та иста кла је да ће 
овај про је кат, који је првен
стве но спро ве ден у Основ ној 
шко ли „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“ у Ста рој Пазо ви, а 

затим у ОШ „Сло бо дан Сав
ко вић“ у Ста рим Банов ци ма, 
бити спро ве ден у свим шко ла
ма на тери то ри ји ста ро па зо
вач ке општи не.

Дирек тор ста ро ба но вач
ке ОШ „Сло бо дан Сав ко вић“ 
Бошко Мило је вић иста као је 
да су про свет ни рад ни ци у 
неза вид ној ситу а ци ји када се 
гово ри о пре вен ци ји вршњач
ког наси ља, што не зна чи да 
запо сле ни у шко ли беже од 
суо ча ва ња с овом нега тив ном 
поја вом, већ напро тив, чине 
све да до наси ље не дола зи, 
док је с дру ге стра не апе ло вао 
на роди те ље да се укљу че у 
ова кве акци је, јер само зајед
нич ким путем могу помо ћи 
деци и уче ни ци ма.

У увод ном обра ћа њу обра
тио се и дирек тор РТВ Ста
ра Пазо ва Милош Лазић као 

парт нер у реа ли за ци ји про
јек та, који је иста као да ће 
локал ни радио и теле ви зи ја 
о овом дру штве ном про бле му 
изве шта ва ти корект но, тру де
ћи се да  увек зашти те жртву 
и буду објек тив ни, али и да ће 
наста ви ти са про мо ви са њем 
пози тив них при ча о деци и 
мла ди ма.

Коор ди на тор ка про јек та 
Ведра на Рад ми ло вић, дипло
ми ра ни спе ци јал ни педа гог у 
ста ро па зо вач ком Цен тру за 
соци јал ни рад, иста кла је да 
ова соци јал на уста но ва мора 
више да се бави пре вен ци јом, 
а не после ди ца ма вршњач ког 
наси ља као што то у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва бива слу чај.

Резул та те про јек та пред
ста ви ла је пси хо лог и струч
на сарад ни ца ста ро па зо вач
ког Цен тра за соци јал ни рад 

Дани ца Рада ко вић Сер дар, 
која је иста кла да су уче ни ци 
ста ро ба но вач ке основ не шко
ле после реа ли за ци је овог 
про јек та, сте кли веће пове
ре ње у шко лу, те да би чак 90 
посто уче ни ка при ја ви ло наси
ље струч ним рад ни ци ма шко
ле, што гово ри о томе да деца 
не би ћута ла о овој нега тив ној 
дру штве ној поја ви.

О међу сек тор ској сарад њи 
поли ци је и суда у слу ча је ви ма 
вршњач ког наси ља, гово ри
ли су инспек тор ка Поли циј
ске ста ни це у Ста рој Пазо ви 
Мари на Чапо и Вла ди мир 
Нико лић испред Основ ног 
јав ног тужи ла штва у Ста рој 
Пазо ви, док је о медиј ском 
изве шта ва њу о деци гово рио 
нови нар РТВ Ста ра Пазо ва 
Сло бо дан Стан ко вић.

Током про шле годи не у реа
ли за ци ју овог про јек та било је 
укљу че но више од 200 уче ни
ка ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“ у Ста рој Пазо ви где је 
одр жа но 24 ради о ни це, а на 
завр шној три би ни о овом про
бле му као спе ци јал на гошћа 
гово ри ла је Дра га на Ћорић, 
про фе сор ка Прав ног факул
те та у Новом Саду и аутор
ка „Алек си ног зако на“. У овој 
годи ни у ста ро ба но вач кој ОШ 
„Сло бо дан Сав ко вић“ било је 
укљу че но више од 130 уче ни
ка нижих раз ре да у актив но
сти про јек та, који су зајед но 
са сво јим роди те љи ма били 
у при ли ци да се инфор ми шу 
о начи ну реа го ва њу у слу ча је
ви ма вршњач ког наси ља.

С.С.

МиланКалинићнатрибини

Сазавршнетрибине
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ПУТСТАРАПАЗОВА
СТАРИБАНОВЦИ

Растерећен
саобраћај

Ових дана ће у функ ци ји бити две 
коло во зне тра ке на путу Ста ра Пазо ва  
Ста ри Банов ци на део ни ци од изла ска из 
Ста ре Пазо ве до петље на ауто  путу. 
Без бед ни ји и рас те ре ће ни ји сао бра ћај 
нај ве ћа су корист коју ће има ти сви који 
се кре ћу овом део ни цом, или се укљу чу
ју или искљу чу ју на ауто  пут Бео град  
Нови Сад. С обзи ром на то да овај пут 
про ла зи и кроз инду стриј ску зону у којој 
послу је неко ли ко већих ком па ни ја, при
ступ терет ним вози ли ма биће олак шан. 
Маши не и пута ри се наред них дана селе 
са дру ге стра не над во жња ка, ка Ста рим 
Банов ци ма, где ће наред них месе ци пот
пу но рекон стру и са ти и ову део ни цу пута. 
Уре ђе ње је запо че то прет про шле, наста
вље но ове, а кра јем годи не оче ку је се да 
ће пут ни пра вац од Ста ре Пазо ве до 
Ста рих Бано ва ца дуга чак осам кило ме
та ра бити у пот пу но сти рекон стру и сан и 
догра ђен. Реч је о држав ном путу IIа 
реда број 127 Путин ци  Ста ра Пазо ва  
Ста ри Банов ци чија је укуп на дужи на 24 
кило ме тра.

СТАРОБАНОВАЧКАШКОЛА

ИзКинезлато
заученике

Уче ни ци ста ро ба но вач ке шко ле „Сло
бо дан Сав ко вић“ недав но су се вра ти ли 
са пет злат них меда ља са Међу на род ног 
кам па нау ке и тех ни ке, који се кра јем 
сеп тем бра одр жао у гра ду Нанин гу. 
Током сед мо днев ног кам па, пето ро уче
ни ка ове шко ле пред ста вља ло је Срби ју. 
У њихо вим рука ма нашло се чети ри 
злат не меда ље за тим ски рад у обла сти
ма као што су: „Умет ност штам па ња“, 
„Пра вље ње моде ла про тив уда ра елек
трич не стру је“ и „Све боје хеми је“, док је 

Васи ли је Андрић осво јио прво место у 
ави о мо де лар ству. Уче шће на овом кам пу 
узе ло је око 150 уче ни ка из више од 30 
зема ља са свих кон ти не на та, а сва ки 
тим пра ти ли су настав ни ци. Општи на 
Ста ра Пазо ва пру жи ла је све срд ну подр
шку када је у пита њу одла зак поме ну тих 
ђака на камп, а тре ба напо ме ну ти и то да 
су у пита њу ђаци који пости жу изу зет не 
успе хе и резул та те у шко ло ва њу.

НОВАПАЗОВА

Камионусмртио
старицу

У сре ду 16. окто бра око 10.30 на цен
трал ној рас кр сни ци у Новој Пазо ви дого
ди ла се сао бра ћај на несре ћа у којој је 
стра да ла јед на осо ба. Како РТВ Ста ра 
Пазо ва сазна је, терет ни ками он је уда
рио 89ого ди шњу М. П. из овог места која 
је пре ла зи ла ули цу на углу ули ца Њего
ше ве и Цара Душа на. Ста ри ца је пре ми
ну ла од задо би је них повре да. На лице 
места су иза шли Хит на помоћ, при пад
ни ци Сао бра ћај не поли ци је и Тужи ла
штва, који утвр ђу ју раз ло ге несре ће. Да 
ли возач није пошто вао све тло сну сиг на
ли за ци ју или је жена пре ла зи ла ули цу на 
црве но, утвр ди ће истра га. Од почет ка 
ове годи не живот у сао бра ћај ним незго
да ма изгу би ло је сед мо ро лица, док је 
лак ше и теже повре ђе но бли зу 100 уче
сни ка у сао бра ћа ју.

ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈА

Награђенсајт
Сајт Тури стич ке орга ни за ци је општи не 

Ста ра Пазо ва један је од три нај бо ља у 
реги о ну који је награ ђен на 16. Међу на
род ном фести ва лу тури стич ких публи ка
ци ја „Кофер сло ва” који се у Кру шев цу 
одр жао 11. и 12. окто бра. У овој орга ни
за ци ји исти чу да се на изра ди новог сај та 
ради од про шле годи не, те да савре ме ни 
дизајн са мно го број ним пер фор ман са ма 
посе ти о ци ма омо гу ћа ва лак ше сна ла же
ње и доби ја ње аде кват них инфор ма ци ја 
веза них за тури стич ку пону ду овог кра ја. 
Посе ти о ци се на лак и јед но ста ван начин 
могу упо зна ти са при род ним и кул тур ним 
вред но сти ма, сме штај ним и уго сти тељ
ским објек ти ма, мани фе ста ци ја ма и 
акту ел ним деша ва њи ма. Сајт је изра ђен 
на ћири ли ци и лати ни ци, као и на сло
вач ком, енгле ском и немач ком јези ку.

ОСНОВНАШКОЛАУБЕЛЕГИШУ

Реконструкција
иизградња

Ових дана зва нич но би тре ба ло да 
поч ну радо ви на рекон струк ци ји и изград
њи Основ не шко ле „Вера Мишче вић” у 
Беле ги шу, која је послед њи пут рено ви
ра на пре више од 30 годи на. Рекон струк
ци ју и изград њу ове шко ле финан си ра 
Кан це ла ри ја за упра вља ње јав ним ула
га њи ма Вла де Репу бли ке Срби је у 

сарад њи са Општи ном Ста ра Пазо ва, а 
вред ност ове инве сти ци је је 450 мили о
на дина ра. Завр ше так радо ва оче ку је се 
за чети ри месе ца. Ову шко лу тре нут но 
поха ђа 285 уче ни ка.

ГИМНАЗИЈАСТАРАПАЗОВА

Јавничаспоезије
У петак 18. окто бра у Гим на зи ји „Бран

ко Ради че вић“ у Ста рој Пазо ви, орга ни
зо ван је мул ти ди сци пли нар ни јав ни час 
за уче ни ке тре ћег раз ре да. Госту ју ћи 
пре да вач је била др Миле на Севе ро вић 
књи жев ни ца, која је недав но пре пе ва ла 
и пре ве ла нај леп ше песме немач ког 
нобе лов ца и сли ка ра Хер ма на Хесеа. 
„Сли ка ре ва радост“ је збир ка 150 нај леп
ших песа ма Хесеа, чији је изда вач „Гра
ма тик“ из Бео гра да. Неке песме које су 
сво је место нашле у избо ру Севе ро ви ће
ве по први пут су пре пе ва не на срп ски 
језик. Збир ка песа ма је већ има ла сво је 
зва нич но пред ста вља ње кра јем сеп тем
бра на Међу на род ном сусре ту писа ца у 
Бео гра ду, а љуби те љи пое зи је Хер ма на 
Хесеа ово изда ње моћи ће да про на ђу и 
на 64. Међу на род ном сај му књи га. Дру
же ње са књи жев ни цом Севе ро вић и 
песма ма чуве ног Хесеа, има ли су и уче
ни ци Еко ном ско  трго вин ске шко ле.

УДРУЖЕЊЕПРЕДУЗЕТНИКА

Новопазовчани
прославилиславу

Чла но ви Удру же ња пред у зет ни ка у 
Новој Пазо ви обе ле жи ли су Све тог апо
сто ла Тому, ина че крсну сла ву пред у зет
ни ка. Томин дан се у кон ти ну и те ту сла ви 
од 1996. годи не, а ново па зо вач ки при
вред ни ци укљу чи ли су се у обе ле жа ва
ње 2011. годи не, када су и осно ва ни. У 
кра ћем кул тур но  умет нич ком про гра му 
пред ста ви ли су се чла но ви ново па зо
вач ког КУДа „Мла дост“, а поред пред у
зет ни ка и при ват ни ка са тери то ри је 
општи не, при су ство ва ли су и пред став
ни ци локал не само у пра ве. У окви ру обе
ле жа ва ња истак ну то је да се тра ди ци ја 
раз во ја при ват ног занат ства у овој 
општи ни, пре све га у Новој Пазо ви, раз
ви ја пуних шест деце ни ја, као и то да су 
се у послед њих два де се так годи на раз
вио вели ки број малих, сред њих и вели
ких пред у зе ћа, која пред ста вља ју око
сни цу еко ном ског раз во ја при вре де у 
општи ни.
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ВИЛА„ДАВИДОВИЋ“НАДОМАКМАНЂЕЛОСА

Рајзаљудежељнeприроде

Имашестгодинакакосмокупилиимањеитопрвобитнозасебе,атригодинесе
већ бавимо руралним туризмом.Сликарство нам је омогућило да пропутујемо по
целомсветуиутојпричисунамхотелипомалодосадили.Желелисмодапробамо
некидругивидсмештаја,каоштојесеоскитуризам.БилисмоуФранцускојиИтали
ји,например,иетотонамседопалоипожелелисмодаједногданаминештотако
направимо,говориМилеДавидовић

Брач ни пар Миле и Ана Дави до вић из 
Бео гра да je, сада већ дав не 2013. 
годи не, решио да купи има ње на 

Фру шкој гори како би побе гли од град ске 
вре ве. Међу тим, убр зо су уви де ли да 
про стра но има ње надо мак Ман ђе ло са 
пру жа мно го више и због тога су реши ли 
да поч ну да се баве рурал ним тури змом 
и како и сами наво де, тако је наста ла 
Вила „Дави до вић“. Ина че, Миле Дави до
вић је по стру ци еко но ми ста, али  се бави 
наив ним сли кар ством. Има свој ате ље у 
Бео гра ду, а супру га Ана је заду же на за 
логи сти ку и орга ни за ци ју. Њего ве сли ке 
су изла га не на око 400 само стал них и 
колек тив них изло жби у бли зу 50 зема ља 
на свих пет кон ти не на та и нала зе се у 
мно гим дома ћим и ино стра ним гале ри ја
ма као и при ват ним колек ци ја ма. На 
међу на род ним изло жба ма наив не умет
но сти добио је мно га при зна ња и награ
де. Уну тра шњост ове виле кра се пре ле пе 
сли ке Миле та Дави до ви ћа.

– Има шест годи на како смо купи ли 
има ње и то прво бит но за себе, а три 
годи не се већ бави мо рурал ним тури
змом. Сли кар ство нам је омо гу ћи ло да 
про пу ту је мо по целом све ту и у тој при чи 
су нам хоте ли пома ло доса ди ли. Желе ли 
смо да про ба мо неки дру ги вид сме шта ја, 
као што је сео ски тури зам. Били смо у 
Фран цу ској и Ита ли ји, на при мер, и ето то 
нам се допа ло и поже ле ли смо да јед ног 
дана ми нешто тако напра ви мо, гово ри 
Миле Дави до вић, који дода је да је у пла

ну да и свој ате ље пре се ли на Фру шку 
гору.

Када су одлу чи ли да купе има ње, 
желе ли су да Бео град буде бли зу, тако да 
је избор да то буде Фру шка гора био иде
а лан.

– Нема мо ника кве везе са Митро ви
цом, про пу то вао сам 50 зема ља, а ето до 
тада ника да нисам посе тио Срем ску 
Митро ви цу. Први пут смо чули за Ман ђе
лос када смо дошли да погле да мо има ње 
овде. Било је пла це ва у око ли ни Пиро та, 
на при мер, који су леп ши од ово га и 
десет пута, али је дале ко и непри сту пач
но, гово ри Миле. 

Ана Дави до вић исти че да њихо ва око
ли на није сма тра ла да је добро упу шта ти 
се у сео ски тури зам, јер то тада није било 
толи ко попу лар но.

– Када смо купи ли ово има ње, на њему 
није било иче га, осим јед не мале тро шне 
куће, коју смо сру ши ли и сагра ди ли нови 
обје кат. Нарав но да сва ки посао носи 
одре ђе ни ризик, али човек мора има ти 
визи ју којом ће се води ти. Ми смо заи ста 
кре ну ли од себе, одно сно шта смо ми то 
тра жи ли као тури сти. И схва ти ли смо да 
ће наша кли јен те ла бити људи који су 
жељ ни при ро де, људи који живе у вели
ким гра до ви ма и у ста но ви ма, наво ди 
Ана. 

Дави до ви ћи пра ве дома ће соко ве од 
воћа које има ју на има њу, док хра ну 
наба вља ју од људи из Ман ђе ло са.

– Ми не гаји мо воће да бисмо има ли 

про из вод њу соко ва. Јед но став но, од оно
га што роди те годи не, да ли је кру шка, 
јабу ка, шљи ва, од тога напра ви мо сок. 
Тако ђе, код нас посто ји швед ски сто са 
дома ћом хра ном, коју углав ном сами 
при пре ма мо. У кон так ту смо са људи ма 
из села и купу је мо дома ће про из во де. Ту 
су и мешта ни пре по зна ли неку сво ју шан
су за посао, каже Ана.

Она дода је да је послед њих шест годи
на сео ски тури зам у Срем ској Митро ви ци 
напре до вао.

Имањеидеалнозауживањеуприроди

ВилаДавидовић
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– Када смо ми дошли овде, нико у око
ли ни није имао ова ко нешто. Били смо 
први. Сутра може, с дру ге стра не, да 
буде десет ова квих има ња у бли зи ни. Ми 
се тога не пла ши мо, јер веру је мо да сва
ко има сво ју кли јен те лу. Позна јем мно го 
људи који се баве неким  типом сео ског 
тури зма у Митро ви ци и ми сви има мо 
пот пу но раз ли чи те кон цеп те и то је оно 
што је јако важно него ва ти, обја шња ва 
Ана. 

Од ове годи не у Вили „Дави до вић“ 
може да се пре спа ва, чији се сме штај ни 
капа ци тет састо ји од три дуплекс собе.

– У опти ца ју су у ства ри две собе, јер 
јед ну ми кори сти мо, а и кућ ни љубим ци 
су добро до шли код нас. Нај ви ше нам 
дола зе гости из Бео гра да и Новог Сада, 
али и Руме и Шап ца, али сла бо има мо 
посе ти о це из Митро ви це. Сећам се наше 
прве гошће, то је била дирек тор ка Музе ја 
„Сава Шума но вић“ из Шида Весна Буро
је вић. Има ли смо заи ста мно го зани мљи
вих гости ју, гово ри Миле. 

У Вили „Дави до вић“ посто ји и терен за 
одбој ку, игра о ни цу на отво ре ном за децу, 
ста зе за шет њу, али и при ват ни извор 
„Топо ла“.

– Про блем снаб де ва ња стру јом смо 

реши ли солар ним пане ли ма, док  се 
водом снаб де ва мо са нашег изво ра. 
Има мо цистер ну у горе њем и доњем 
делу има ња. Овде је рај за малу децу, 
али и све оне који желе да виде нешто 
више. У бли зи ни су нам и Софи ји ни кру
го ви, мана стир Пет ко ви ца, Лежи мир. 
Има мо вели ки про стор, за децу је овде 
рај, наво ди Ана. 

Тако ђе, Дави до ви ћи исти чу да је тешко 
наћи рад ну сна гу у селу.

– Нама је сва ка годи на пома ло боља и 
има мо већи обим посла. Заи ста је нека да 
тешко одр жа ва ти има ње. Када смо поку
ша ли да нађе мо неко га, нисмо успе ли. 
Мла ди углав ном не желе да раде овде, 
тако да све мора мо сами. Поне кад има
мо помоћ у кухи њи и то је све. Одра сли 
смо у гра ду, и сада смо, хај де да кажем 
сеља ци – почет ни ци, каже кроз смех Ана.

Сва ки гост у Вили „Дави до вић“ моћи ће 
да ужи ва у госто прим ству Ане и Миле та, 
чистом вазду ху, хра ни и миру за којим 
све више жуди савре ме ни човек. 

– Ми смо се одмах опре де ли ли да се 
не бави мо масов ним тури змом, који ипак 
даје сигур ност у обр ту нов ца. Нама то, 
искре но, није зву ча ло као добра иде ја. 
Још увек немамо неки про фит, нисмо 

вра ти ли ни десе ти део оно га што смо 
овде уло жи ли. Мислим да мора про ћи 
мно го вре ме на да бисмо рекли да може
мо од овог посла да живи мо. С дру ге 
стра не, овај посао зах те ва стал на ула га
ња и на то човек мора бити у стар ту спре
ман. 

Миле и Ана наво де да је рекла ма врло 
важна, а да су дру штве не мре же у том 
сми слу нај бр жи мар ке тинг, али да је нај
бо ље када гост дође по пре по ру ци. Пут 
до виле је при лич но лош, неас фал ти ран. 
И како Ана и Миле кажу, то им је за сада 
нај ве ћи про блем.

– Има ли смо обе ћа ње од локал них 
вла сти да ће се пут сре ди ти, ста ви ти 
шљу нак, оре за ти тра ва са стра не, али то 
се то није деси ло. Нада мо се да ће и 
путо ка зи уско ро сти ћи. Мислим да би 
било добро када би овде још било ова
квих има ња, онда би се инфра струк ту ра 
мора ла попра ви ти. С дру ге стра не, ми 
нека да мора мо људе да одби је мо, због 
капа ци те та, а да у бли зи ни имао још 
неког ко се бави овим тури змом, могли 
бисмо госте тамо да упу ти мо. Из доса да
шњег иску ства, важно је пре по зна ва ње 
одре ђе не дести на ци је као тури стич ког 
потен ци ја ла, исти че Ана.  З.Поповић

АнаиМилеДавидовић УнутрашњоствилекраседелаМилетаДавидовића

Одовегодинејемогућеиноћење
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НОБЕЛОВАЦИВОАНДРИЋИКОСТИМОГРАФКИЊАМИЛИЦАБАБИЋ

Љубавкојајечекала30година

У свом делу под нази вом Јеле на, 
жена које нема, Андрић је писао 
о жени, као о божан ству, искон

ској потре би: „Осе ћам је у соби по 
једва чуј ном шушта њу листо ва у књи
зи или по непри мет ном пуц ке та њу 
пар ке та. Али нај че шће сто ји, неви
дљи ва и нечуј на, негде иза моје сен ке. 
А ја сати ма живим у све сти о њеном 
при су ству што је мно го више од све га 
што могу да дају очи и уши и сва сиро
та чула [...] Забо ра вио сам се и пре ки
нуо за секунд ћута ње, тек толи ко да јој 
са пола речи кажем како сам неиз мер
но срећ ни ји од свих људи на земљи, 
који свој дан и сво ју ноћ, свој хлеб и 
свој лог деле са аве ти ма, а не као ја, 
са истин ском женом савр ше ног бића и 
лика. To je било довољ но да жена, која 
је за мене оли ча ва ла у себи сна гу и 
лепо ту све та, неста не као при ви ђе ње 
[...] Опет про ле ће. Богат сам и миран, 
и могу да чекам. Да, ничег није било и 
ничег нема, јасног и сигур ног, али 
ништа није ни изгу бље но или искљу
че но, непо врат но и пот пу но. Знам да у 
све ту има мно го напо ла отво ре них 

про зо ра у које куца про лећ ни ветрић, 
сун ча них одбле са ка на мета лу и води, 
пра зних седи шта у купе и ма, уста ла са
них повор ки и оба сја них лица у про ла
зу. Слу тим и хиља де дру гих непо зна
тих могућ но сти и при ли ка. Знам да се 
сву да и сваг да може јави ти Јеле на, 
жена које нема. Само да не пре ста нем 
да је ишче ку јем“.

Мили ца Зај цев, сестри чи на Мили це 
Бабић, све до чи: „Сећам се да је гото во 
сва ке сед ми це у попо днев ну посе ту 
код тет ка Мили це и теча Нена да, 
њеног првог супру га, дола зио неки 
важан, пома ло тајан ствен госпо дин, 
који је био књи жев ник, а пре рата југо
сло вен ски амба са дор у Бер ли ну. Била 
сам суви ше мала да бих зна ла да је 
тај госпо дин Иво Андрић, већ тада 
вео ма зна чај на лич ност у југо сло вен
ској књи жев но сти и кул ту ри [...] Иако 
знам да позна ва о ци књи жев ног опу са 
Иве Андри ћа не деле моје мишље ње, 
после толи ко пута про чи та не пре кра
сне при че Јеле на, жена које нема, уве
ре на сам да је та визи ја недо стиг ну те 
љуба ви била моја тет ка Мили ца. Тре

ИвоАндрићиМилицаБабић(Фото:Wikipedia.org)
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ба да напо ме нем да иако сам до завр
шет ка сво јих сту ди ја фило зо фи је 
живе ла у њеној кући, ника да нисам 
уочи ла било какву њену везу, сем при
ја тељ ске, са Андри ћем. Сећам се 
њеног, а и мог, вео ма бол ног растан ка 
од тече Нена да Јова но ви ћа, који је 
умро од рака на плу ћи ма, који је био 
после ди ца там но ва ња у зло гла сном 
наци стич ком лого ру Дахау. Било је то 
фебру а ра 1957. годи не и мој бив ши 
супруг Живо јин Дарић и ја нашем 
једин цу дали смо Нена до во име. Ни 
после Нени не смр ти (тако смо га зва ли 
у поро ди ци) нисам при ме ћи ва ла да се 
однос изме ђу тет ка Мили це и чика Иве 
раз ви јао на дру ги начин, сем пошто ва
ња и при ја тељ ства“. 

Иво Андрић у шезде сет шестој годи
ни, 27. IX 1958. оства ру је сво је дуго го
ди шње наде и жеље, те сту па у брак 
са Мили цом. Мили ца је рође на у 
углед ној трго вач кој кући у Босан ском 
Шам цу. Завр ши ла је шко лу умет нич ких 
зана та у Бечу (1925–1929), а потом је 
годи ну дана ради ла у фабри ци тка ни
на „Rodi er“ у Пари зу. У 22. годи ни поче
ла је да ради као кости мо граф ки ња у 
Народ ном позо ри шту у Бео гра ду. 
Мили ца је Андри ћа веро ват но упо зна
ла на самом почет ку сво је кари је ре. 
Од мар та 1933, по поврат ку из Жене
ве, где је као члан деле га ци је био у 
миси ји при Лиги наро да, Андрић је све 
вре ме био у Бео гра ду. Када је пре у зео 
дужност спе ци јал ног и опу но мо ће ног 
иза сла ни ка у Бер ли ну, на месту ата
шеа за штам пу, при послан ству, наћи 
ће се Нена дом Јова но ви ћем са којим 
дола зи и њего ва супру га Мили ца 
Бабић. Две годи не зајед нич ког живо та 
у Бер ли ну, април ски слом, зајед нич ке 
годи не оку па ци је у Бео гра ду, све 
касни је живот не окол но сти, депор та
ци ја Нена да Јова но ви ћа у Дахау, 
њего ва смрт, учи ни ће да њихо ви живо
ти, који су све ове годи не иона ко ишли 
напо ре до, почи њу све више тећи 
зајед но (Кара у лац).

Иво Андрић није волео да гово ри о 
свом при ват ном живо ту, нити да даје 
интер вјуе. Јед ном при ли ком је иста
као: „Пре ма мом мишље њу интер вју је 
нека врста саслу ша ња јер се у сушти
ни пред ла же да саоп шти те сво је 
мишље ње о себи, свом делу, сво јим 
погле ди ма на умет ност и зби ва ња у 
дру штву. Ако сте умет ник или писац 
онда нужно обја шња ва те себе као 
лич ност, декла ри ше те се о свом делу, 
иако би то пре све га тре ба ло да буде 
посао кри ти ча ра и исто ри ча ра. Сма
трам да умет ник не тре ба да се изја
шња ва о свом делу нити о себи, јер ни 
роман ни сли ка нису само оно што о 
њима мисли њихов тво рац већ и какав 
су ути сак они оста ви ли на чита о ца или 
гле да о ца. Нај зад, позна то је да cам 
умет ник није кадар да обја сни свој 
ства ра лач ки импулс и сво је дело, 
буду ћи да то оста је пре у сфе ри скри
ве ног него мани фе сто ва ног. Умет ник и 
писац оста ју као ства ра о ци тај на сами 
себи чак и када се свим сила ма напре

жу да себе обја сне. То је основ ни раз
лог што о свом делу тре ба да ћуте 
пре пу шта ју ћи дру ги ма да га они сами 
обја шња ва ју [...] Због чега људи навла
че ноћу заве се пре ко про зо ра? Човек 
се не осе ћа угод но ако зна да сва ко 
може да зави ри у његов стро го лич ни 
кутак, чак и да нема шта да скри ва. А 
интер вју је упра во један од таквих 
поку ша ја да се заве са раз гр не“ (Макс 
Ерен рајх Осто јић). Андрић се посеб но 
гро зио од могућ но сти коју њего ва 
писма дају дру ги ма, да зави ре у интим
на под руч ја њего ве мисли, осе ћа ња, 
њего вог одно са пре ма живо ту, њего ве 
био гра фи је. Он је сво ја писма тако и 
сти ли зо вао тру де ћи се да она, што је 
могу ће више, буду све де на на обич но
сти и оба ве ште ња. Андрић није марио 
за сво је био гра фе, може се рећи, зази
рао je од њих (Пан тић). 

Сачу ва на пре пи ска која је вође на 
изме ђу Мили це и Андри ћа, дару је 
подат ке које у назна ка ма могу да при
бли же при ро ду њихо вог одно са. Писма 
је Андрић слао нај пре Мили ци и Нена
ду. У њима сто ји: „Дра ги при ја те љи“. 
Мили чин супруг је био нови нар и пре
во ди лац. Годи не 1943. био је зато чен у 
Бањич ком лого ру, а потом у лого ру 
Дахау, ода кле је осло бо ђен 1945. Пре
ми нуо је 28. фебру а ра 1957. годи не. 
Андрић је слао писма са сво јих мно го
број них путо ва ња (Пекинг, Блед, Рога
шка Сла ти на, Дубров ник, Љубља на, 
Бохињ, Окс форд, Лон дон, Един бург, 
Страт форд, Сара је во, Сплит, Хвар, 
Ати на, Лук сор, Каи ро). Андрић је 
писма пот пи си вао као Ман да рин. 
Нади мак Ман да рин наде ну ла му је 
Мили ца после њего ве посе те Кини, 
1956. годи не, у којој је бора вио на челу 
деле га ци је Саве за писа ца Југо сла ви
је, чији је тада био пред сед ник. Након 
Нена до ве смр ти, Андрић је наста вио 
да пише Мили ци. Овом при ли ком 
доно си мо кра так избор Андри ће вих 
речи упу ће них Мили ци из Писа ма које 
је при ре дио Миро слав Кара у лац. 

1. јула 1957. Андрић Мили ци казу је: 
„Нео бич но ми је без Убав ке. Желим 
мно го и искре но да Вам буде добро и 
при јат но. Јави те ми вашу сплит ску 
адре су; забо ра вио сам број. Пази те на 
здра вље и буди те добро“. Убав ка је 
био један од Андри ће вих нади ма ка за 
Мили цу. 5. VII 1957. изме ђу оста лог, 
саоп шта ва јој: „Надам се да ћете се 
одмо ри ти у Спли ту. Вео ма ми је жао 
што Вас нећу моћи виде ти 1. авгу ста у 
Бео гра ду. Кад се нађе мо, кра јем авгу
ста, у Бео гра ду има ће мо мно го да при
ча мо. Често и мно го мислим на Вас, 
желе ћи Вам све што је нај бо ље и 
искре но жале ћи што лето про во дим 
дале ко од Вас. За данас ово ли ко. 
Писа ћу Вам сва ка ко у петак, а ако 
доби јем вести од Вас  можда и рани је. 
Ја се одма рам и здрав сам“. 2. VII 
1957. Андрић се Мили ци обра ћа сле
де ћим речи ма: „Јуче сам при мио ваше 
писмо од пет ка. Не тре ба да се изви
ња ва те због лепог или ружног сти ла, 
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памет не или  мање памет не садр жи
не писма. Никад ја, а понај ма ње код 
Вас, не гле дам ства ри са те стра не. 
Дру го је што ја желим и тра жим од 
чове ка, а то се може изра зи ти и са две 
три обич не речи“. 1. фебру а ра 1958. 
поми ње тешко ће због раз дво је но сти: 
„Дра ги при ја те љу, после синоћ њег 
теле фон ског раз го во ра изгле да ми 
тужно писа ти Вам писмо, јер то ми 
пока зу је ствар ну раз да љи ну која је 
изме ђу нас. Добро би било да утвр ди
мо већ сада да Вас иду ћег поне дељ
ни ка зовем опет после 20 часо ва уве
че? Јави те ми да ли Вам тај дан одго
ва ра. Овде је лепо, као увек, иако је 
облач но и више при ли чи на кишу него 
на ведри ну. Тиши на, гото во пустош, јер 
стра на ца има врло мало. Исти на пред
ве че про ђу гра дом машка ре, али тако 
дубро вач ки склад не да пре ма оним 
сплит ским изгле да ју као про це си ја. 
Само ћа је пот пу на. Одма рам се. Не 
пишем, али можда ће под дубро вач
ким зве зда ма под који ма су се роди ли 
толи ки вели ки и мудри људи про ра ди
ти и моји скром ни кли ке ри. 2. VIII 1958. 
Андрић вели: „Мно го годи на сам чувао 
ову сли ку, да бих Вам на њој казао 
коли ко Вас волим“. 9. авгу ста 1958. 
потвр ђу је сво ју љубав пре ма Мили ци: 
„Дра го Лепо, знај да те мно го, мно го 
волим“, као и 13. авгу ста исте годи не: 
“...раду јем се поврат ку и мислим о 
живо ту који нас чека у Бео гра ду“. 

Андрић и Мили ца су се вен ча ли 27. 
сеп тем бра 1958. Пре ма речи ма Мили
це Зај цев: „После скла па ња бра ка са 
Мили цом, чика Иво је одјед ном имао 
већу поро ди цу. Сигур на сам да му није 
било лако да се томе при ла го ди у сво
јим седам де се тим годи на ма, иако нас 
је све већ дуго позна вао. Он нас је 
лепо при хва тио, али дубо ко веру јем да 
му је то било тешко. Јер, по мојој 
скром ној про це ни, интро верт ност се 
собом зау век носи, а он је до тада 
водио миран, кон тем пла ти ван живот 
усме ран на сво ја раз ми шља ња и сво ја 
дела. Сасвим је оправ да но да се одје
дан пут не можеш отва ра ти дру ги ма, ма 
коли ко они бли ски осо би коју волиш. 
Ми смо сви то вео ма пошто ва ли и 
води ли смо рачу на да чика Иви ника да 
не сме та мо. Само онда када је он то 
желео, раз го ва рао је са нама. Са мојим 
сином и мојим супру гом знао је да 
попри ча о спор ту, јер иако се мали 
бавио руко ме том, а отац био нека да
шњи првак у весла њу, сла га ли су се са 
чика Ивом у љуба ви пре ма кошар ци“. 
Јули ја на Вучо, уну ка Алек сан дра Вуча, 
про го ва ра о одно су изме ђу Мили це и 
Иве: „Лула је била вео ма бли ска и са 
Андри ће вом супру гом Мили цом Бабић. 
Мно го се тру ди ла око нала же ња ста на 
за Мили цу и Андри ћа, јер је Андрић 
био скро ман, пову чен и несна ла жљив 
око лич них ства ри. Деда и нана су 
били и њихо ви дис крет ни све до ци на 
вен ча њу. Сећам се да је нана гово ри ла 
о вели кој љуба ви са којом је Мили ца 
уре ђи ва ла стан за себе и Андри ћа, где 
су ста но ва ли са Мили чи ном мај ком. 

Андри ћев глав ни допри нос у новом 
ста ну били су и дра го це ни пер сиј ски 
тепи си, које је годи на ма ску пљао“.

У даљој Андри ће вој пре пи сци, сем 
опи са сва ко днев них дога ђа ја, нала зе 
се и њего ве дир љи ве речи упу ће не 
воље ној жени: „Често мислим на Тебе 
и питам се како си и шта радиш. Врло 
често. Знам сигур но да се више никад 
нећу тако лако реши ти да путу јем без 
Тебе (1959); „Поми њем те често у раз
го во ру са самим собом“ (1959); „Ти си 
пред мет раз го во ра. Мно го си дале ко, а 
жеља се мери даљи ном расто ја ња и 
мно жи дужи ном тра ја ња растан ка. 
Оста је нам да стр пљи во чека мо да 
про ђе и дру га, нешто кра ћа, поло ви на 
вре ме на које нас дели“ (1961); „Желим 
Ти све лепо и добро што се може поже
ле ти они ма које без гра нич но воли мо“ 
(1961); „Кад немам ника ква ствар ног 
раз ло га да бри нем, онда бри га доле ти 
одне куд са виси не, спу сти ми се на 
раме, шапу ће, и не одла зи. Данас је на 
при мер неко рекао у Бео гра ду има 
доста гри па. И сад ја мислим да ли сте 
Ти и бака добро. И не могу ништа дру го 
да мислим. То, па то! (Мили чи на мај ка 
и Андри ће ва ташта. Сви су је зва ли 
бака) (1962); „Слу шам на оном нашем 
тран зи сто ру све могу ће гла со ве из све
та, само тво га гла са не чујем“ (1962); 

„Збу њен сам, као да сам јед ним удар
цем одво јен од тебе и од куће, а сусре
ти са позна тим и непо зна тим људи ма 
још више ме збу њу ју. Често те се 
сећам. Ноћас сам Те у сну видео и 
мно го се обра до вао, али нисам про пу
стио при ли ку да поно вим, као пра во 
гун ђа ло, све оне поу ке и пре по ру ке 
које сам већ јед ном рекао. Ина че, овде 
је вре ме све же, али без кише, бар за 
сада. Доста цве ћа, што ме тако ђе под
се ћа на Тебе (1965). Љубав Андри ће ву 
потвр ђу је и сама Мили ца. У њеном 
Днев ни ку сто ји: „Пољ ско цве ће  
зашти ће но нико не уза бе ре ни листић. 
Ман да рин није знао и донео ми буке
тић. Сутра дан из шет ње донео 3 
камен чи ћа уме сто цве ћа“.

Мили ца је пре ми ну ла 24. III 1968. 
Кћер ка Мили чи не сестре, забе ле жи ла 
је: „Изне над на смрт тет ка Мили це 
била је за нас суров, непре бо лан дога
ђај. На послед њем испра ћа ју нисам 
могла задр жа ти сузе, јер она ми је 
била пожр тво ва на и нежна, дру га мај
ка. Но, мој плач се чика Иви ника ко 
није сви део, желео је да у тиши ни и 
муку испра ти сво ју нај ве ћу љубав. А 
можда није могао да при хва ти да и 
неко дру ги сем њега, може воле ти 
сада већ успо ме ну на њего ву Mилицу. 
Ника да нећу забо ра ви ти тре нут ке 
када смо се после сахра не вра ти ли 
њихо вој кући и када сам виде ла да се 
чика Иви сли ва ју сузе низ лице и како 
тихо гово ри: „Она је увек исти ца ла 
коли ко се поно си мно ме, а сада видим 
коли ко сам ја вео ма, вео ма поно сан на 
њу“. Чети ри дана након Мили чи не 
смр ти, Андрић је запи сао: „Mi vole va 
gran dis si mo bene e io non meno a lei  
Воле ла ме је вели чај но мно го а ја не 
мање волео сам њу. Сад видим  наша 
je суд би на да саго ри мо. Увек сам тако 
осе ћао свет и себе у њему, иако нисам 
увек имао сна ге ни могућ но сти да тој 
исти ни погле дам у очи и да је мир но 
при хва тим. Сад, кад је све добро моје 
у јед ном тре ну изго ре ло, видим јасно: 
све што се на земљи рађа и под сун
цем живи иде тим путем. И томе не 
тре ба тра жи ти раз ло га, сми сла ни 
обја шње ња.“

ДрСнежанаБулат
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ГЦ„СРЕМ“РУМА

Литерарниконкурс

У Герон то ло шком цен тру „Срем“ у 
Руми број ним актив но сти ма и про гра ми
ма се обе ле жа ва окто бар, месец соли
дар но сти са ста рим лици ма. По 12. пут 
је Герон то ло шки цен тар ове годи не имао 
рас пи сан кон курс за нај бо ље поет ске и 
про зне радо ве кори сни ка који су сме
ште ни у уста но ва ма за ста ре у Срби ји. 
На ово го ди шњи кон курс је при сти гло 70 
про зних и поет ских радо ва из 20 цен та ра 
за сме штај ста рих и одра слих лица. На 
све ча но сти која је одр жа на 16. окто бра, 
ауто ри ма нај бо љих радо ва су уру че не 
при год не награ де. Награ ђе ни су про чи
та ли сво је радо ве, уз музич ку прат њу 
уче ни ка Музич ке шко ле „Тео дор Тоша 
Андре је вић“  одсе ка гита ре. 

ФризериуДому

ГЦ „Срем“ је успо ста вио сарад њу са 
ССШ „Бран ко Ради че вић“, тач ни је са 
уче ни ци ма и про фе со ри ма фри зер ског 
сме ра. Дого вор је да јед ном месеч но гру
па од десет уче ни ка овог сме ра, дола зи 
и оба вља прак су у фри зер ском сало ну 
који посто ји у Герон то ло шком цен тру. 
Прва прак са је реа ли зо ва на 18. окто бра.

С.Џ.

МИТРОВАЧКАБИБЛИОТЕКА

Најавапрограма
 

У петак, 25. окто бра  у 18 часо ва отва
ра ње изло жбе „Срби Ливањ ског поља 
тра го ви кроз веко ве“. Ауто ри изло
жбе:  др Вељ ко Ђурић Миши на и  др 
Радо ван Пили по вић.

Уче сни ци у про гра му: Гор да на Доста
нић, пред сед ник УО Удру же ња „Огње на 
Мари ја Ливањ ска“; Саво Раки та, архи је
реј ски наме сник; срем ско ми тро вач ки 
про то је реј ста вро фор; вокал на гру па 
цркве ног хора „Све ти Сава“, хоро во ђа 
Јован ка Ива нић; Душан ка Аној чић, глу
ми ца и Алек сан дар Крста јић, глу мац; 
моде ра тор Морав ка Тодић.

УДРУЖЕЊЕЗАЦЕРЕБРАЛНУ
ИДЕЧИЈУПАРАЛИЗУ
Мотивациона
трибина

У окви ру редов них про грам ских актив
но сти и пово дом Свет ског дана осо ба 
са цере брал ном и дечи јом пара ли зом, 
у орга ни за ци ји Саве за „Сун цо крет“ за 
Ц.Д.П Вој во ди не, одр жа на је дру га у низу 
три би на под нази вом „Актив ност је моја 
радост“, дана 15. окто бра у Срем ској 
Митро ви ци. Дома ћин ове три би не било 
је Удру же ње за цере брал ну и дечи ју 
пара ли зу из Срем ске Митро ви це. Р.Г.

КУЛТУРНИЦЕНТАРРУМА

Вечепоезије
ИгораСадрије

„Док ходаш у сну“ је назив зби р ке песа
ма Иго ра Садри је која је пред ста вље на у 
рум ском Кул тур ном цен тру 18. окто бра. 
Ово је прва зби р ка песа ма, буду ћи да је 
Игор до сада сво ју пое зи ју обја вљи вао у 
збор ни ци ма. Реч је песма ма које гово ре 
о љуба ви, али и Сре му, срем ској рав ни
ци и зави ча ју.

О првој зби р ци гово рио је песник Тодор 
Бјел кић, док је рум ској публи ци сти хо ве 
читао Миро слав Нин ко вић. Аутор Игор 
Садри ја и Вла да Дамја но вић су, уз прат
њу гита ра, изве ли и неко ли ко аран жи ра
них песа ма. С.Џ.

ИНЂИЈСКАБИБЛИОТЕКА

Јефтинијачланарина
Пово дом Међу на род ног сај ма књи га у 

Бео гра ду, Народ на библи о те ка „Др Ђор
ђе Нато ше вић” у Инђи ји, омо гу ћи ла је и 
ове годи не, свим кори сни ци ма попуст 
при ли ком учла ње ња. Чла на ри на ће 
изно си ти 200 дина ра за годи ну дана за 
све кате го ри је кори сни ка. Акци ја тра је од 
21. до 26. окто бра, а одно си се на чла на
ри ну како у цен трал ној град ској Библи о
те ци, тако и у огран ци ма у насе ље ним 
мести ма. М.Ђ.

ХОР„КРАНЧЕВИЋ“

Наступ
уНовомСаду

Завр шни кон церт 2. Омла дин ског хор
ског фести ва ла, одр жан је у Новом Саду 
19. окто бра у новосадској сина го ги.

Пева чи и дири ген ти из Срби је, Дан ске 
и Маке до ни је фор ми ра ли су хор од пре
ко 400 пева ча. Несва ки да шње вели ки 
хор од обу че них, иску сних пева ча зајед
но са они ма који су можда и први пут у 
свом живо ту запе ва ли насту пио је 
уз Гудач ки орке стар СМШ „Иси дор Бајић“ 
и Там бу ра шки ансамбл „Опус“, оба из 
Новог Сада и Џез бенд саста вљен од 
уче ни ка МШ „Иси дор Бајић“ и чла но ва 
дру гих хоро ва/орке ста ра. 

Уз уче сни ке из Зре ња ни на, Алек син ца, 
Костол ца, Сом бо ра, Бео гра да и Новог 
Сада, као и гости ју из Дан ске и Маке до
ни је, насту пао је и „Кран че вић“, хор уче
ни ка Музич ке шко ле „Петар Кран че вић“ 
из Срем ске Митро ви це. 

Дири гент ки ња Јован ка Ива нић пове ла 
је 32 уче ни ка на цело днев но дру же ње 
посеб ног зна ча ја и карак те ра.

– Након посе те Музич кој шко ли у 
Новом Саду, оби ла ска Дунав ског пар ка 
и дру гих лепо та у Новом Саду, пева ња 
испред Срп ског народ ног позо ри шта, 
уче шће на Дру гом омла дин ском хор
ском фести ва лу завр ши ли смо зајед
нич ким изво ђе њем џез кано на, тра ди
ци о нал не нор ве шке песме, песа ма из 
Дан ске и Маке до ни је, затим, песа ма 
аме рич ких Инди ја на ца, африч ке 
и јужно а фрич ке народ не песме – каже 
Јован ка Ива нић.

Поред ових песа ма, на кон цер ту су  
изве ли и „Аве верум“ Моцар та, извор ну 
срп ску песму „Чобан тера овчи це“, али 
и Will You Be The re Мај кла Џек со на, The 
Lion Sle eps Tonight из ани ми ра ног фил ма 
„Краљ лаво ва“, Hal le lu jah Лео нар да Кое
на, а кон церт је завр шен уз там бу ра шки 
орке стар, изво ђе њем песме „Раз ви ло се 
коло Вој во ди ном“ Саве Вуко са вље ва. – 
Био је то пра ви под виг срем ско ми тро вач
ких сред њо шко ла ца, који су тога дана 
пева ли седам, осам сати (!) а сва ко ко се 
бави пева њем зна коли ко је то зах тев но. 
Међу тим, када сте у дру штву себи слич
них, онда умо ра нема. Посто ји само 
љубав пре ма музи ци, пева њу и зајед ни
ци, као основ ни мотив да се издр жи до 
кра ја и про чи та пар ти ту ра што ква ли тет
ни је, јер ће резул тат усре ћи ти публи ку 
која дође да вас чује. И тако је и било, 
сина го га је била пуна, а апла уз може те 
зами сли ти – исти че Јован ка.

Ј.И.
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че тајан стве не 
ситу а ци је или неке 
дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те тешку 
хра ну и више се кре ћи те. 

БИК: Сарад ни ци 
има ју добре суге сти
је, при хва ти те нове 
иде је које гаран ту ју 

боље резул та те или неси гур ност 
у зајед нич ком посло ва њу. Сусрет 
са јед ном осо бом тре нут но делу
је врло поуч но и под сти цај но у 
сва ком погле ду. Делу је те пома ло 
узне ми ре но. Недо ста ју вам неки 
сна жни емо тив ни под сти ца ји, 
како бисте свој љубав ни живот 
учи ни ли довољ но инте ре сант
ним. 

БЛИЗАНЦИ: Нема 
раз ло га да се пово ди
те за лажним ути сци
ма или да вас неко 

зава ра ва погре шном при чом о 
новим послов ним при ли ка ма. 
Уко ли ко трпи те послов ни неу
спех, раз ми сли те о неким алтер
на тив ним могућ но сти ма које вам 
сто је на рас по ла га њу. Суви ше 
јаки изли ви стра сти вас наво де 
на погре шан избор. 

РАК: Нове ком пли ка
ци је на послов ној 
сце ни про из и ла зе из 
поку ша ја да се оства

ри зајед нич ки дого вор око рас по
де ле инте ре са. Нема раз ло га да 
пона вља те при чу која не оста
вља пози ти ван одјек на ваше 
сарад ни ке. Посве ти те више 
пажње воље ној осо би и зајед
нич ким пла но ви ма које има те. 
Оче ку је вас при јат но изне на ђе
ње. У сјај ној сте пси хо  физич кој 
фор ми. 

ЛАВ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви ше 
раз ме тљи во у сусре ту са сарад
ни ци ма, већ затра жи те нечи ју 
подр шку. Бри не те без пра вог 
пово да, парт нер тре нут но можда 
не жели да вам пове ра ва сво је 
мисли и осе ћа ња. 

ДЕВИЦА: Пажљи ви
је ана ли зи рај те ком
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства ри 
које зах те ва ју кре а тив но раз ми
шља ње или одре ђе ну фазу 
инку ба ци је, пре него што доне
се те неку конач ну одлу ку. При
ме ћу је те да неко у вама побу ђу
је вели ко инте ре со ва ње и да 
вас асо ци ра на при јат не успо
ме не. 

ВАГА: Делу је те врло 
про ми шље но и про
ве ра ва те раз ли чи те 
инфор ма ци је које ути

чу на послов не пре го во ре. Оба
зри вост је пожељ на, али нема 
раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру га
чи је ста во ве. Поне кад посту па те 
суви ше стро го пре ма осо би која 
има добру наме ру, али не успе ва 
у пот пу но сти да вам доча ра сво је 
емо тив не дожи вља је. 

ШКОРПИЈА: Потре
бан вам је додат ни 
опрез у сусре ту са 
сарад ни ци ма и при

ли ком про це не нових послов них 
при ли ка. Нема потре бе да скре
ће те пажњу на себе или да ула
зи те у неке сум њи ве пре го во ре. 
Тре нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

СТРЕЛАЦ: Посто је 
ства ри које не тре ба 
да чини те у афек ту 
или на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која одго
ва ра вашем уку су.

ЈАРАЦ: Заин те ре со
ва ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну одлу
ку, саслу шај те сво је сарад ни ке и 
при хва ти те кори стан савет. Неко 
вас инспи ри ше на додат но анга
жо ва ње и добро рас по ло же ње. 
Освр ни те се око себе, јер увек 
посто је насме ја на лица. 

ВОДОЛИЈА: Поне кад 
све изгле да тако 
рела тив но, сто га 
немој те доно си ти 

закљу чак на осно ву првог ути ска 
и без кон сул та ци је са бли ским 
сарад ни ци ма. Осло ни те се на 
нечи ји савет и на зајед нич ку про
це ну. Важно је да пра вил но 
дефи ни ше те сво је циље ве. Неко 
име сна жно да уста ла са ваше 
мисли и осе ћа ња. Потру ди те се 
да испу ни те парт не ро ва оче ки ва
ња. 

РИБЕ: 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 можда пред
ста вља ју ризик за веше послов
не инте ре се. Потреб но је да 
сми сли те неку резер вну вари јан
ту, јер увек посто ји фак тор изне
на ђе ња. Буди те про ми шље ни и 
уздр жа ни пред бли ском осо бом. 
Пажљи ви је ана ли зи рај те свог 
парт не ра. 

VREMEPLOV
23.октобар

1940. Ро ђен је бра зил ски фуд
ба лер Ед сон Аран тес до На си
мен то, по знат као Пе ле, ко ји 
се сма тра нај бо љим игра чем у 
исто ри ји фуд ба ла.
1983. На аку шер ској кли ни ци у 
За гре бу ро ђе на је пр ва ју го
сло вен ска бе ба из епру ве те. 

24.октобар
1882. Не мач ки бак те ри о лог 
Ро берт Кох от крио бак те ри ју 
ко ја иза зи ва ту бер ку ло зу, 
Ко хов ба цил.
1912. По бе дом Пр ве срп ске 
ар ми је под ко ман дом ре ген та 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
над тур ском Вар дар ском 
ар ми јом Зе кипа ше за вр ше на 
Ку ма нов ска бит ка, у Пр вом 
бал кан ском ра ту.

25.октобар
1815. Срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић по сти гао спо ра зум 
с ве зи ром Бе о град ског па ша
лу ка Ма ра шли јем Алипа шом 
о ме шо ви тој срп скотур ској 
упра ви, чи ме је за вр шен ору
жа ни део Дру гог срп ског 
устан ка. 
1949. Спро во де ћи бло ка ду 
Ју го сла ви је по сле Ре зо лу ци је 
Ин фор мби роа, СССР от ка зао 
го сто прим ство ам ба са до ру 
СФРЈ у Мо скви, што су по том 
учи ни ле и оста ле зе мље ко му
ни стич ког бло ка. Бло ка да 
Ју го сла ви је тра ја ла до 1955.

26.октобар
1961. Но бе ло ву на гра ду за 
књи жев ност до био ју го сло вен
ски књи жев ник Иво Ан дрић и 
по стао пр ви до бит ник те пре
сти жне свет ске на гра де из 
Ју го сла ви је.
2002. У ак ци ји осло ба ђа ња 
око 800 та ла ца, ко је су че чен
ски те ро ри сти др жа ли три 
да на у јед ном мо сков ском 
по зо ри шту стра да ло 128 осо
ба. Ли кви ди ра но свих 50 те ро
ри ста.

27.октобар
1843. У Ср би ји је осно ва на 
др жав на по шта. 
1995. У Бе о гра ду је умро срп
ски књи жев ник Сло бо дан 
Се ле нић.

28.октобар
1636. У Кем бри џу, у аме рич кој 
др жа ви Ма са чу сетс, осно ван 
ко леџ Хар вард, нај ста ри ја 
обра зов на уста но ва у САД.
1919. У САД на сна гу сту пио 
за кон о про хи би ци ји, ко јим је 
за бра ње на про да ја пи ћа с 
ви ше од по ла од сто ал ко хо ла.

29.октобар
1929. Крах Њу јор шке бер зе, 
по знат као „цр ни уто рак“, 
озна чио је по че так ве ли ке кри
зе ко ја је уз др ма ла те ме ље 
аме рич ке при вре де, а ка сни је 
се про ши ри ла на цео свет. 
Ин ду стриј ска про из вод ња је 
па ла у раз ви је ним зе мља ма 
на ни во с по чет ка ве ка, а без 
по сла је оста ло 26 ми ли о на 
љу ди.

HOROSKOP

Среда,23.(10)октобар
Све ти муче ни ци Евлам пи је и 
Евлам пи ја

Четвртак,24.(11)октобар
Све ти апо стол Филип, ђакон; 
Све ти Тео фан Начер та ни

Петак,25.(12)октобар
Све ти муче ни ци Тарах, Пров и 
Андро ник

Субота,26.(13)октобар
Св. муче ник Карп; Све та ново
му че ни ца Зла та Меглин ска

Недеља,27.(14)октобар
Пре по доб на мати Пара ске ва – 
Све та Пет ка

Понедељак,28.(15)октобар
Св.све ште но му че ник Луки јан; 
Пре по доб ни Јев ти ми је

Уторак,29.(16)октобар
Све ти муче ник Лон гин Сот ник

Crkveni
kalendar

•Возитетакодавампре
истекневозачкадозвола
негоживот!
• Понављамо историју
напоправномсмо.
• Ако Бог да здравља,
узећуболовање.

Пројаса
блитвом
Потребно је: два јаја, чети ри 

каши ке куку ру зног бра шна, три 
каши ке хлеб ног бра шна, пола 
пра шка за пеци во, 50 мили ли та ра 
уља, 100 гра ма кисе ле павла ке, 
50 мили ли та ра воде кисе ле, соли
Надев: 1 веза бли тве, јаје, 

каши ка гри за

Припрема: Бли тву опра ти очи
стит дршке и оба ри ти. Исец ка ти 
сит но, па дода ти гриз и јаје и 
мало посо ли ти. Уму ти ти јаја, 
дода ти куку ру зно и хлеб но бра
шно са пра шком за пеци во. Затим 
додај те уље, кисе лу павла ку, 
кисе лу воду и мало соли па добро 
изјед на чи ти. Сипа ти у мањи плех 
који сте обло жи ли пек папи ром. 
Малом каши чи цом вади ти бли тву 
и спу шта ти у тесто пра ве ћи малу 
раз да љи ну. Одо зго може нека 
семен ка. Пећи на 220 сте пе ни око 
30 мин да лепо пору ме ни.
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Кабел – Дина мо 1:0; Нови 
Пазар – Мета лац 2:1; Колу ба ра 
– ОФК Жар ко во су оди гра ли у 
поне де љак; Траyал – Сме де ре
во 1924 0:0; Будућ ност – Зла ти
бор 1:2 Гра фи чар – Син ђе лић 
1:0 Рад нич ки Пирот – ОФК Бач
ка 3:0  Земун – Рад нич ки 1923 
0:0. 

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

01. Железничар 10 9 1 0 18:3 28
02. Бачка 1901 10 7 2 1 17:9 23
03. Радн. (З) 10 6 2 2 19:7 20
04. ОФК Вршац 10 6 1 3 15:13 19
05. Раднички 10 5 3 2 19:10 18
06. Братство 10 5 1 4 14:10 16
07. Први Мај 10 5 0 5 11:12 15
08. Динамо 10 4 2 4 17:10 14
09. ОФК Бечеј 10 3 2 5 16:18 11
10. Борац 10 3 2 5 14:21 11
11. Омладинац 10 1 7 2 6:7 10
12. Радн. (СМ) 10 2 3 5 11:16 9
13. Хајдук 1912 10 3 0 7 10:18 9
14. Козара 10 2 3 5 8:17 9
15. Војводина 10 1 4 5 6:16 7
16. Дунав 10 1 1 8 9:23 4

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

ПРВАЛИГАСРБИЈЕСУПЕРЛИГАСРБИЈЕ СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

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

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

01. Доњи Срем 10 6 2 2 15:6 20
02. Љуково 10 6 1 3 21:17 19
03. Будућност 10 4 5 1 20:13 17
04. Раднички 10 5 2 3 15:9 17
05. Рудар 10 4 4 2 12:13 16
06. Доњи Петр. 10 4 3 3 15:13 15
07. ПСК 10 4 3 3 11:11 15
08. Железнич. 10 4 2 4 14:16 14
09. Митрос 10 4 2 4 15:19 14
10. Партизан 10 4 1 5 16:10 13
11. Хајдук (Б) 10 3 3 4 8:12 12
12. Хајдук (В) 10 3 2 5 15:18 11
13. Борац (М) 10 3 2 5 6:11 11
14. ЛСК 10 3 2 5 10:18 11
15. Напредак 10 3 1 6 12:16 10
16. Борац (К) 10 2 1 7 14:17 7

01. Подриње 10 8 1 1 27:7 25
02. Борац 10 7 2 1 20:2 23
03. Слога (Е) 10 7 1 2 19:7 22
04. Хајдук 10 7 0 3 15:10 21
05. Млад. (НС) 10 6 2 2 18:8 20
06. Јединство 10 6 2 2 16:11 20
07. Млад. (БЈ) 10 5 0 5 16:16 15
08. Подунавац 10 4 1 5 14:15 13
09. Слога (Т) 10 3 3 4 10:9 12
10. Раднички 10 3 3 4 12:12 12
11. Цемент 10 3 2 5 7:16 11
12. Сремац 10 3 1 6 9:19 10
13. Ц. Звезда 10 2 3 5 8:16 9
14. Југовић 10 1 2 7 11:22 5
15. Јадран 10 1 2 7 9:24 5
16. Слобода 10 1 1 8 9:26 4

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

СРЕМСКАЛИГА

01. Графичар 14 7 5 2 20:11 26
02. Металац 15 8 2 5 21:16 26
03. Кабел 15 7 5 3 17:12 26
04. Нови Пазар 15 7 4 4 18:12 25
05. Динамо 15 6 5 4 18:12 23
06. Златибор 14 6 5 3 11:9 23
07. Смедерево 15 7 1 7 15:22 22
08. Радн.(П) 15 6 3 6 19:17 21
09. ОФК Бачка 15 6 3 6 17:19 21
10. Колубара 14 6 2 6 14:12 20
11. ОФК Жарк. 14 4 5 5 15:13 17
12. Траyал 14 3 8 3 10:12 17
13. Раднички 14 4 4 6 12:14 16
14. Синђелић 15 4 4 7 17:24 16
15. Земун 15 3 4 8 9:14 13
16. Будућност 15 1 4 10 9:23 7

01. Ц. Звезда 11 10 0 1 23:9 30
02. Војводина 12 8 2 2 25:9 26
03. Чукарички 11 8 2 1 14:6 26
04. ТСК 12 7 3 2 22:11 24
05. Партизан 11 7 2 2 23:7 23
06. Раднички 12 7 1 4 18:14 22
07. Вождовац 12 6 2 4 22:17 20
08. Младост 12 4 3 5 14:18 15
09. Пролетер 12 4 3 5 12:16 15
10. Спартак ЖК 12 5 0 7 13:18 15
11. ЈаворМатис 12 3 3 6 16:19 12
12. Напредак 12 3 2 7 15:19 11
13. Радник 11 3 2 6 11:16 11
14. Инђија 12 2 1 9 8:21 7
15. Рад 12 2 1 9 8:27 7
16. Мачва 12 0 3 9 6:23 3

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

01. Сремац (До) 9 7 1 1 20:9 22
02. Срем 9 5 3 1 13:5 18
03. ЧСК 9 5 1 3 22:12 16
04. ОФК Брест. 9 5 1 3 21:11 16
05. Раднички 9 5 1 3 13:9 16
06. Хртковци 9 5 1 3 13:11 16
07. Дунав 9 4 2 3 18:13 14
08. Граничар 9 4 2 3 17:13 14
09. Напредак 9 3 4 2 9:6 13
10. Сремац (Дч) 9 3 1 5 18:13 10
11. Полет 9 2 1 6 14:27 7
12. Крушедол 9 2 1 6 9:22 7
13. Шумар 9 2 1 6 6:19 7
14. Младост 9 1 0 8 6:29 3

МОЛСРЕМИСТОК

Шашинци: Слобода – 
Фрушка Гора 0:3; Сремска 
Митровица: Трговачки – Слова 
(В) 1:2; Бешеново: БСК – Зека 
Буљубаша 3:0; Кукујевци: 
Обилић 1993 – Сремац 0:1; 
Шид: Једнота – ОФК Бикић 1:1; 
Чалма: Слога (Ч) – Граничар 
2:1; Манђелос: Фрушкогорац – 
Словен 1:0. 

01. Фрушког. 9 6 1 2 25:13 19
02. БСК 9 6 1 2 21:9 19
03. Зека Буљ. 9 5 2 2 19:15 17
04. Словен 9 4 4 1 20:5 16
05. Сремац 9 5 1 3 19:15 16
06. Ф. Гора 9 5 0 4 23:13 15
07. ОФК Бикић 9 3 4 2 22:17 13
08. Слова (В) 9 3 4 2 7:7 13
09. Граничар 9 3 2 4 13:12 11
10. Једнота 9 3 2 4 11:21 11
11. Обилић 9 3 1 5 20:18 10
12. Слобода 9 2 2 5 7:22 8
13. Трговачки 9 1 2 6 16:25 5
14. Слога (Ч) 9 1 0 8 7:38 3

МОЛСРЕМЗАПАД

Моровић: Јединство (М) – 
Ердевик 2017 0:6; Бингула: 
ОФК Бингула – Напредак 
0:1;Бачинци: ОФК Бачинци – 
Борац 5:0; Гибарац: Синђелић 
– Јединство (Љ) 1:6; Батровци: 
Омладинац – Граничар 1:0. 

Сремска Митровица: Срем 
(СМ) – Срем (СР) 4:3; Велики 
Радинци: Борац (ВР) – Змај 
1:4; Лаћарак: Полетарац – 
Сремац 2:1; Кузмин: Граничар 
– Планинац 2:0; Борац (Р) је 
био слободан.

Мали Радинци: Фрушкогорац 
– Граничар 4:1; Платичево: 
Јединство (П) – Јединство (Р) 
0:0; Никинци: Полет – 
Јединство (К) 1:6; Борац је био 
слободан.

Сибач: Словен – Хајдук 1932 
0:5; Прхово: Младост 1935 – 
Ловац 0:3; Суботиште: Витез – 
Камени 0:2; Купиново је било 
слобдно. 

Јарковци: Борац – Планинац 
0:4; Крњешевци: Слога (К) – 
Фрушкогорац 0:10; Нерадин: 
Војводина – Слога (М) 2:1; 
Шатринци: 27.Октобар – Цар 
Урош 3:2. 

01. Ердевик 8 6 2 0 24:1 20
02. ОФК Бачин. 8 5 3 0 17:4 18
03. Напредак 8 6 0 2 22:12 17
04. Граничар 8 5 0 3 17:8 15
05. Омладинац 8 3 3 2 21:10 12
06. Једин. (Љ) 8 3 2 3 25:14 11
07. Синђелић 8 2 1 5 13:27 7
08. Борац 8 2 0 6 12:23 6
09. ОФК Бинг. 8 1 1 6 8:21 4
10. Једин. (М) 8 1 0 7 10:49 2

01. Једин.(П) 6 5 1 0 21:0 16
02. Једин. (К) 6 4 0 2 18:16 12
03. Једин. (Р) 5 3 1 1 16:10 10
04. Борац 5 3 0 2 10:9 9
05. Фрушког. 6 3 0 3 17:19 9
06. Полет 6 1 0 5 6:20 3
07. Граничар 6 0 0 6 5:19 0

01. Камени 6 5 1 0 14:2 16
02. Хајдук 1932 6 4 2 0 14:2 14
03. Купиново 5 3 0 2 13:5 9
04. Словен 5 2 1 2 6:8 7
05. Ловац 6 2 1 3 5:10 7
06. Витез 6 1 1 4 5:12 4
07. Младост 6 0 0 6 0:18 0

01. Фрушкогор. 6 5 1 0 32:5 16
02. Планинац 7 5 1 1 29:7 16
03. Војводина 7 5 0 2 24:12 15
04. Слога (М) 6 4 0 2 20:7 12
05. Борац 6 2 0 4 15:20 6
06. Цар Урош 4 1 0 3 7:16 3
07. 27.Октобар 6 1 0 5 6:32 3
08. Слога (К) 6 0 0 6 1:35 0

01. Граничар 7 6 0 1 22:6 18
02. Змај 7 5 0 2 27:6 15
03. Сремац 7 5 0 2 19:7 15
04. Планинац 8 4 2 2 13:13 14
05. Полетарац 7 4 1 2 14:10 13
06. Срем (СР) 7 1 2 4 16:18 5
07. Борац (ВР) 7 1 1 5 13:27 4
08. Борац (Р) 7 1 1 5 9:24 4
09. Срем (СМ) 7 1 1 5 12:34 4

ОФЛШИД

ОФЛИНЂИЈАИРИГ
СТАРАПАЗОВА

ОФЛПЕЋИНЦИ

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОФЛРУМАИРИГ1
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У ноћи изме ђу утор ка и сре де поче
ла је нова сезо на кошар ка шког 
путу ју ћег цир ку са зва ног НБА. 

Гле да о ци ма са ових про сто ра ће чини 
се, овај циклус бити још зани мљи ви ји с 
обзи ром на то да су сада већ поста
вље ни неки стан дар ди веза ни за наше 
игра че који игра ју „с оне стра не дуге“.

Нарав но да сви ма одмах пад не на 
памет Нико ла Јокић који је поки дао у 
сезо ни за нама и био иза бран у иде ал
ну петор ку првен ства. Сада већ дефи
ни тив но као супер стар, Јока ра се вра
тио у клуб после доброг шама ра који је 
попио на Свет ском у Кини. Тре нер 
Ден ве ра, Мајк Мело ун је упу тио неко
ли ко отров них стре ли ца ка бив шем 
селек то ру Саши Ђор ђе ви ћу, исти чу ћи 
да је овај морао да игра више и да је 
небу ло зно да такав играч почи ње меч 
са клу пе и игра на пози ци ји „четвор ке“. 
Сва ка му на месту. Не бих ништа више 
додао.

Јокић се сада вра ћа у НБА ритам и 
биће зани мљи во виде ти да ли може 
поно ви ти учи нак од про шле сезо не. Не 
тре ба изгу би ти из вида и чиње ни цу да 
му је рође ни бура зер попри лич но заку
вао чор бу сво јим недо лич ним пона ша
њем. Мај стор по име ну Стра хи ња је 
успео да попу ни ступ це аме рич ких 
нови на, јер је ухап шен под опту жбом 
да је напао јед ну жену, давио је и спре
чио да позо ве помоћ. С обзи ром на то 
да Јокић живи са сво јом бра ћом у истој 
кући, не може се игно ри са ти чиње ни ца 
да би овај слу чај могао да оме те иона
ко блен та вог Нико лу у даљем поко ра

ва њу НБА лиге. У сва ком слу ча ју, заба
ва за широ ке народ не масе је зага ран
то ва на.

Из рубри ке „Срби у све ту“ тре ба 
нарав но издво ји ти нашу кали фор ниј
ску коло ни ју. Сакра мен то је од ове 
годи не јачи за још јед ног Срби на. Игор 
Коко шков је после неу спе ле епи зо де 
као први тре нер рас па лог Финик са, 
који никог не може усре ћи ти, дошао на 
место помоћ ног тре не ра у Сакра мен ту. 
Нема сум ње да Вла де Дивац, у гра ду у 
којем је дожи вео сво је нај леп ше играч
ке дане, саку пља све ко ли ку срп ску 
булу мен ту и тиме при вла чи пажњу све 
већег бро ја гле да ла ца са наших про
сто ра. Ту су нарав но, Бог дан Бог да но
вић и Нема ња Бје ли ца, који ће поку ша
ти да дају свој допри нос у бор би за 
плеј – оф.

Посеб ну пажњу при ву као је Бог да но
вић сво јим сјај ним пар ти ја ма на Свет
ском првен ству. Нај бо љи стре лац тур
ни ра је дефи ни тив но дигао себи цену и 
сада може да оче ку је јаку мину та жу и 
веће пове ре ње тре не ра и саи гра ча. 
Ина че, Бог да ну исти че уго вор на кра ју 
сезо не, а зани мљи во је да је иза брао 
да се кла ди на себе. Наи ме, на сто лу 
му је пону да од 50ак мили о на зеле них 
нов ча ни ца за про ду же так уго во ра. Он 
је то одбио, веру ју ћи да може доби ти 
бољи уго вор на кра ју сезо не када 
поста не сло бо дан играч. Нема сум ње, 
деч ко има кохо нес и веру је у себе. Па 
нека је са сре ћом.

Бели ће му ту у еки пи слу жи ти као 
испо моћ и није јасно до кра ја коли ку ће 

шан су доби ја ти. Ко зна, можда се ство
ре окол но сти и да он конач но екс пло
ди ра и пока же сво што зна. А зна мно
го. Дефи ни тив но, утак ми це Сакра мен
та и Ден ве ра ће бити нај гле да ни је у 
Срби ји.

Од наших баске та ша ту су још Боби 
Мар ја но вић, Мар ко Гуду рић и Ален 
Сма и ла гић.

Боби је опет про ме нио сре ди ну. Сле
де ћа дести на ци ја је Далас. Еки па која 
ће при ву ћи пажњу нај ви ше због Дон чи
ћа и Пор зин ги са, тешко да ће бити сре
ди на у којој ће Мар ја но вић доби ти већу 
мину та жу од уоби ча је не. Биће тре ћи 
цен тар, а можда сни ми и још неки 
филм.

Гуду рић је нео че ки ва но буб нуо у 
Мем фис. Искре но, не знам коли ко 
му је то био паме тан избор и коли

ко је спре ман за НБА, али никад се не 
зна. Чиње ни ца је да је Мем фис рас пад 
од еки пе, па можда ту и лежи њего ва 
шан са да пока же шта зна. У супрот
ном, ето њега брзо назад у Евро пи.

Ален Сма и ла гић је драф то ван од 
стра не Гол ден Стеј та. Деч ко за кога је 
рет ко ко у Срби ји чуо, бори се за сво је 
место под аме рич ким сун цем. Кажу да 
је вели ки тале нат, али ће веро ват но 
већи део сезо не про ве сти у Раз вој ној 
лиги.

И ове годи не кошар ка шки фана ти ци 
у Срби ји ће има ти раз лог да оста ју буд
ни до пола ноћи и бунов ни дола зе на 
посао. Почи ње нај ја ча кошар ка шка 
лига на све ту и сав пичвајз који она са 
собом носи. 

БОРБАЗАУГОВОРИЗСНОВА:БогданБогдановић
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Радо ви на спорт ској 
инфра струк ту ри, они 
који су пла ни ра ни ове 

годи не у окви ру буџет ских 
сред ста ва у виси ни од 17 
мили о на дина ра, при во де се 
кра ју.

Сада су у току радо ви на 
рекон струк ци ји ком плет не 
згра де на ста ди о ну ФК „Фру
шка гора“, у којој су свла чи о
ни це, као и про сто ри је клу ба. 

Пред сед ник рум ске Општи
не Сла ђан Ман чић је 14. окто
бра са пред став ни ци ма клу
ба оби шао згра ду на којој се 
изво де радо ви. 

– Вели ки део спољ не фаса
де је завр шен, поста вља ју се 
зид не и под не пло чи це, сана
ци ја сани тар них чво ро ва је 
завр ше на и оста је да се ура
де зидо ви у доњем делу згра
де. Када се радо ви ком плет но 
завр ше, сва ка ко да ће пру жи
ти знат но боље усло ве чла но
ви ма и руко вод ству клу ба, али 
и госту ју ћим игра чи ма – иста
као је Сла ђан Ман чић. 

Про це ње на вред ност радо
ва била је 1,8 мили о на дина
ра, док је постиг ну та цена 

на тен де ру нешто пре ко 1,6 
мили о на дина ра. Поме ну ти 
радо ви ће бити завр ше ни до 
кра ја месе ца. 

– Људи из Упра ве клу ба су 
изу зет но задо вољ ни, али су 
и орга ни зо ва ни и пуно ства ри 
хоће и сами да раде, без обзи
ра што је то оба ве за изво ђа
ча. Тиме пока зу ју да су гру па 
људи која води рачу на о овом 
клу бу, у свом сло бод ном вре
ме ну и сво јим при ло зи ма су 
ура ди ли мно ге ства ри и добро 
одр жа ва ју спорт ски терен и 
саму згра ду – дода је Ман чић. 

Већих ула га ња и радо ва 
на згра ди није било у про те

кле две деце ни је. Током про
шло го ди шњег невре ме на, 
јак ветар је однео гото во цео 
кров, па је локал на само у пра
ва уло жи ла 860.000 дина ра за 
рекон струк ци ју кро ва, а заме
ње ни су и олу ци. Сада шњи 
радо ви су прво вели ко ула га
ње у обје кат, који су доса да 
сво јим радом и сред стви ма у 
вели кој мери одр жа ва ли људи 
из клу ба.

ФК „Фру шка гора“ посто ји 
од 1946. годи не и тре нут но се 
так ми чи у шестом ран гу, одно
сно у Међу оп штин ској лиги. 
Пре драг Вој но вић, тре нер и 
члан упра ве клу ба је захва

лио локал ној само у пра ви што 
је обез бе ди ла сред ства за ове 
радо ве, који ће доне ти боље 
усло ве за тре нинг и игру сви
ма, а пого то во мали ша ни ма, 
јер при клу бу посто ји и шко ла 
фуд ба ла са око 50 деце.

На тере ну ФК „Фру шка 
гора“ се поред фуд бал ских 
утак ми ца, одр жа ва и низ дру
гих мани фе ста ци ја: изло жбе 
паса, крос трке, и под ми ру је 
потре бе Прве и Дру ге град ске 
месне зајед ни це. ФК „Фру шка 
гора“ има око 25 прво ти ма ца, 
тре не ре, вете ра не, при ја те ље 
клу ба и децу, одно сно бли зу 
100 људи кори сти овај обје кат. 
Тако ђе, овај терен кори сте и 
рум ски раг би сти.

На кра ју, тре нер Вој но вић 
каже да се нада, да ће захва
љу ју ћи бољим усло ви ма за 
рад, ФК „Фру шка гора“ успе
ти да се пла си ра и сте пе ни цу 
више у ран гу так ми че ња.

У окви ру сред ста ва опре
де ље них ове годи не за спорт, 
оста ло је још да се ура ди 
расве та на ста ди о ни ма у 
Добрин ци ма, Никин ци ма и 
Вог њу. С.Џакула

ФК„ФРУШКАГОРА“

Реновирањезграде

ПредрагВојновићиСлађанМанчић

КАРАТИСТИ„СРЕМА“НАЈБОЉИНАКУПУВОЈВОДИНЕ

Освојили30медаља
У неде љу, 20. окто бра у орга ни за ци ји 

Кара те Саве за Вој во ди не у Инђи ји у  
Спорт ској хали  одр жан је Куп  Вој во ди
не за поле тар це, пио ни ре и наде.  Кара
ти сти Кара те клу ба „Сре ма“ пред во ђе ни 
тре не ром Ивом Вин ко вић насту пи ли су 
у вео ма јакој кон ку рен ци ји 60 клу бо ва и 
са 25 так ми ча ра осво ји ли 30 меда ља, и 
то 20 злат них, осам сре брих и две брон
за не и тиме зау зе ли убе дљи во прво 
место у гене рал ном пла сма ну клу бо ва 

из Вој во ди не.  Ово је ујед но и пла сман 
за Куп Срби је и сва ка ко вео ма успе шан 
поче так нове сезо не Кара те клу ба 
„Срем“. Злат ни кара ти сти су: Мио на 
Мурић (2 зла та), Анђе ла Перо вић, 
Биља на Дра гој ло вић (2 зла та кате и 
бор бе), Сара Стар че вић (2 зла та), Нина 
Дра гој ло вић (бор бе), Ена Лаћа рац, Уна 
Бре бан, Еле на Мило ше вић, Дуња 
Ликић, Ире на Гру ја нић (2 зла та), Мате ја 
Видо вић, Алек Даф, Милош Марић, 

Алек сан дар Марић, Сара Глу мац. Сре
бр но су осво ји ли: Хеле на Мал ба шић, 
Анђе ла Перо вић, Лука Видо вић, Вик тор 
Уро ше вић, Тама ра Тимић, Мила Ликић, 
Јова на Васић и Јова на Радо ва но вић. 
Брон за на меда ља је при па ла: Јани Бје
лић и Хеле ни Мал ба шић и то у ката ма. 
Уче шће и добар наступ у ката ма има ле 
су и Жана Ђур ђе вић и Хана Мило са
вље вић, али овај пут нису успе ле да 
осво је меда љу. 


