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УВОДНИК

Виђен за Ива њи цуSADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Да напра ви мо спек такл у Ива њи
ци! Ово је био наслов у јед ним 
днев ним нови на ма у неде љу 10. 

новем бра, уочи првен стве не утак ми це 
Црве не зве зде и Јаво ра из Ива њи це. 
То је изго во рио тре нер еки пе која се из 
Евро пе вра ти ла са девет (9) голо ва у 
мре жи. Дакле, Евро па нам није за 
спек та кле, то ћемо ради ти у Ива њи ци. 
Да није тужно било би сме шно. Све 
што је у вези са срп ским фуд ба лом 
било би сме шно, али није. То је пре 
све га стра шно. Има ју ћи у виду коли ко 
нов ца се даје тим гној ним чире ви ма у 
обли ку фуд бал ских клу бо ва. А не само 
да им даје срп ска држа ва, него им ето, 
даје и Уефа. Кажу да ће Зве зда за уло
гу „вре ће за уда ра ње“ у ЛШ доби ти 20 
мили о на евра, а Пар ти зан „само“ пет. 

То како су се наши „вечи ти рива ли“ 
про ве ли у Лиги шам пи о на и Лиги Евро
пе је, што би рекао Чеда Јова но вић, 
пара диг ма чита вог нашег дру штва. У 
било чему да се так ми чи мо са Евро
пом про шли бисмо исто ова ко као Зве
зда и Пар ти зан. Једи но што је у фуд ба
лу то мало мер љи ви је, мислим, девет 
кома да у мре жи па се ти сад сли кај. У 
дру гим ства ри ма може мо да лаже мо и 
маже мо дома ћу јав ност, мада и ту све 
мање. Зар мисли те да у сфе ри обра зо
ва ња или здрав ства не губи мо 9:0 или 
ако хоће те 13:0? Да будем поште на и 
додам и Пар ти за но ве при мље не голо
ве. Да ли смо можда бољи кад је у 

пита њу соци јал на зашти та, кому нал на 
инфра струк ту ра, пла те? 

Али хај де мало о „спек та клу“ у Ива
њи ци. Или то беше Сур ду ли ца? Не 
ипак је Ива њи ца, нисам погре ши ла. 
Дакле, Зве зда је дота кла само дно. 
Исти на, ја нави јам за Пар ти зан и уоп
ште ми није жао што Зве здин тре нер 
ова ко лупе та, чак ме и весе ли. Зами
сли само, после Лон до на у ком је 
„попио“ пет кома да, а у сред Бео гра да 
га „накан та ли“  са 4: 0, он наја вљу је 
„спек такл“ У Ива њи ци! И при том једва 
изву че нере ше но. Маша ла, мај сто ре. 
Па што ниси пра вио спек такл на Мара
ка ни или у Лон до ну? Шта те спре чи
ло? 

Овај „спек такл“ у Ива њи ци пока зу је 
сав бесми сао фуд ба ла у Срби ји. По 
мом скром ном мишље њу то би тре ба
ло забра ни ти до даљ њег. Али, како 
чујем не само да га неће забра ни ти 
него ће им још и ста ди о не пра ви ти. Да 
има где да дође 150 гле да ла ца, јер 
толи ко их од при ли ке дође на првен
стве ну утак ми цу. Хор де „нави ја ча“ не 
рачу нам. Они су про фе си о нал ци и на 
ста ди о не дола зе као на посао, да не 
кажем, на рад но место. Сва је при ли ка 
да ћемо убу ду ће има ти супер „спек та
кле“ и у Лесков цу и у Ива њи ци и у 
Сур ду ли ци, можда и у Чал ми или 
Диво шу, да не кажем Лаћар ку, ко зна? 
Лоп та је окру га, а ТНТ гру па и даље 
хара.

То како су се наши 
„вечи ти рива ли“

про ве ли у Лиги
шам пи о на и Лиги

Евро пе је, што би рекао 
Чеда Јова но вић,

пара диг ма чита вог 
нашег дру штва.

У било чему да се
так ми чи мо са Евро пом 

про шли бисмо
исто ова ко као Зве зда

и Пар ти зан. Једи но
што је у фуд ба лу то 

мало мер љи ви је, 
мислим, девет кома да

у мре жи па се ти
сад сли кај
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НИЗОМ ДОГА ЂА ЈА ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГРАД СКА СЛА ВА МИТРОВ ДАН И ДАН ГРА ДА

Откри вен спо ме ник
Ћири Миле ки ћу и уру че не 
Новем бар ске награ де и Пла ке те

У петак, 8. новем бра све ча но је 
обе ле же на град ска сла ва Срем
ске Митро ви це – Митров дан, 

као и Дан гра да. Све та архи је реј ска 
литур ги ја слу же на је у Цркви Све тог 
Дими три ја, на којој је при су ство вао 
гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер, пред сед ник Скуп
шти не гра да Томислав Јанковић и 
дру ги пред став ни ци локал не само у
пра ве, као и вели ки број Митров ча на. 
Због лоших вре мен ских при ли ка, 
лити ја ове годи не није про ше та ла 

цен тром гра да. Након све те литур ги
је, у Град ском пар ку све ча но је откри
вен спо ме ник првом гра до на чел ни ку 
Срем ске Митро ви це Ћири пл. Миле
ки ћу, који је на тој функ ци ји био од 
1881. до 1907. годи не, а град је у вре
ме њего вог упра вља ња дожи вео еко
ном ски и кул тур ни про цват. Спо ме ник 
је изра ђен од брон зе и пред ста вља 
Ћиру Миле ки ћа у при род ној вели чи ни 
са ста ту том гра да у руци. Ово дело 
изра дио је умет ник про фе сор др вајар 
Зоран Кузма но вић из Сме де ре ва.

Основ ни циљ и зада так локал не само у пра ве у прет
ход ном пери о ду био је брз про на ла зак инве сти то ра који 
су тре ба ли да сво јим дола ском да про ме не лошу при
вред ну сли ку. На том пољу се мно го ради ло, фор ми ра
не су рад не зоне „Север 1“ и „Север 2“, док је рад на 
зона „Језе ро“ фор ми ра на 2016. годи не. У овој годи ни 
неза по сле ност је испод 6 посто, град има ско ро 21 
хиља ду запо сле них, као у вре ме нај ве ћег при вред ног 
раз во ја гра да, кра јем осам де се тих годи на, рекао је Вла
ди мир Сана дер

Све тла на Мило ва но вић и Љуби ша Шула ја откри ли спо ме ник Ћири пл. Миле ки ћу

Вла ди мир Сана дер
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Спо ме ник првом гра до на чел ни ку 
Срем ске Митро ви це све ча но су откри
ли заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла
на Мило ва но вић и дирек тор Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка у Срем ској 
Митро ви ци Љуби ша Шула ја.

Све тла на Мило ва но вић је рекла 
том при ли ком да је Ћира пл. Миле кић 
поста вио теме ље за раз вој модер ног 
гра да, какав је упра во Срем ска 
Митро ви ца.

– Поста вља ње спо ме ни ка нашем 
првом гра до на чел ни ку је нај ма ње 
што може мо да учи ни мо у њего ву 
част. Те 1881. годи не Ћира пл. Миле
кић је учи нио вели ки корак тако што је 
успео да се избо ри да тада шња 
Митро ви ца доби је ста тус сло бод ног 
кра љев ског гра да. Ми ћемо се тру ди
ти да и даље иде мо Ћири ним путем, 
а наш град је после пери о да стаг на
ци је ушао у деце ни ју раз вит ка и 
модер ни за ци је. То је резул тат одго
вор ног упра вља ња гра дом и ресур си
ма, изја ви ла је Све тла на Мило ва но
вић.

Љуби ша Шула ја, дирек тор Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка, рекао је нешто 
више о живо ту и раду првог гра до на
чел ни ка Срем ске Митро ви це.

– Ћира Миле кић, ина че пле мић ког 
поре кла, чија поро ди ца је носи ла 
титу лу вите за, гра до на чел ник Митро
ви це на пре ла зу 19. и 20. века, вели ке 
ства ри је учи нио за Митро ви цу. Одлу
ке Град ског већа, на чијем је челу био, 
покре ну ле су еко ном ски раз вој нашег 
гра да, трго ви не, занат ства, допри нео 
је бољем живо ту Митров ча на и 
мислим да Ћира тре ба да буде узор 
за оне које воде и данас наш град, као 
и за оне који ће га води ти у будућ но
сти. Сто га сма трам да заслу жу је спо
ме ник на тргу који носи њего во име, 
изја вио је Шула ја.

Касни је, истог дана, у Град ској кући 

је одр жа на све ча на сед ни ца пово дом 
Дана гра да и  том при ли ком су доде
ље не Новем бар ске награ де и Пла ке
те. Све ча ној сед ни ци је при су ство вао 
вели ки број гости ју, пред став ни ка 
локал не само у пра ве, као и бив ши 
гра до на чел ник Срем ске Митро ви це, а 
сада шњи мини стар пољо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић. Гра до на чел
ник Срем ске Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер се обра тио при сут ни ма, 
чести тао добит ни ци ма награ да и пла
ке та, али се освр нуо и на резул та те 
који су постиг ну ти у прет ход ној годи
ни. 

– Да бих могао да гово рим о оно ме 
што је ура ђе но досад, морам да се 
вра тим  све до 2004. годи не када је 
при вре да била врло лоша, а неза по
сле ност 24 про це на та. Основ ни циљ 
и зада так локал не само у пра ве у 
прет ход ном пери о ду био је брз про
на ла зак инве сти то ра који су тре ба ли 
да сво јим дола ском про ме не лошу 
при вред ну сли ку. На том пољу се 
мно го ради ло, фор ми ра не су рад не 
зоне „Север 1“ и „Север 2“, док је рад
на зона „Језе ро“ фор ми ра на 2016. 
годи не. У овој годи ни неза по сле ност 
је испод 6 посто, град има ско ро 21 
хиља ду запо сле них, као у вре ме нај
ве ћег при вред ног раз во ја гра да, кра
јем осам де се тих годи на. Данас 19 
ком па ни ја има сво је заста ве на Тргу 
инве сти то ра. Поред тога што смо 
град при вре де, ми смо и пољо при
вред ни крај. Захва љу ју ћи Вла ди 
Репу бли ке Срби је, мно ги наши пољо
при вред ни ци дошли су до нове меха
ни за ци је, дошло је и до пора ста запо
сле них у трго ви ни и уго сти тељ ству. 
Уз помоћ Покра јин ске вла де омо гу ће
на су вели ка ула га ња у Општу бол ни
цу, рено ви ра не су број не здрав стве
не амбу лан те. Уско ро ће бити завр

Те 1881. годи не
Ћира пл. Миле кић

је учи нио вели ки корак 
тако што је успео да се 

избо ри да тада шња 
Митро ви ца доби је ста тус 

сло бод ног кра љев ског 
гра да. Ми ћемо се тру ди ти 

да и даље иде мо
Ћири ним путем, а наш 
град је после пери о да 

стаг на ци је ушао у
деце ни ју раз вит ка
и модер ни за ци је.

То је резул тат одго вор ног 
упра вља ња гра дом и 

ресур си ма, изја ви ла је 
Све тла на Мило ва но вић

Доби ти ни ци Новем бар ских награ да са Томи сла вом Јан ко ви ћем и Вла ди ми ром Сана де ром
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шен аутопут КузминСрем ска Рача, 
изгра ђен је под во жњак и рено ви ра на 
Желе знич ка ули ца уз помоћ репу
блич ке Вла де, рекао је Вла ди мир 
Сана дер. 

Пред сед ник Скуп шти не гра да Томи
слав Јан ко вић је уру чио добит ни ци ма 
Новем бар ске награ де и пла ке те, које 
се већ десет годи на доде љу ју поје
дин ци ма за зна чај не допри но се у 
обла сти при вре де, обра зо ва ња, кул
ту ре, спор та, нау ке.

– Вео ма је важно чува ти тра ди ци ју, 
успо ме ну на све људе који су дали 
допри нос у напрет ку нашег гра да. 
Важно је да се сети мо наше слав не 
исто ри је, при се ти мо људи који су уло
жи ли свој труд и рад кроз исто ри ју 
Срем ске Митро ви це, како би она 
поста ла  лепо и савре ме но место за 
живот. Након дугог вре ме на падо ва и 
успо на нашег гра да, мислим да ће 
упра во моде ран и савре мен начин 
живо та обе ле жи ти будућ ност Срем
ске Митро ви це. Ми смо на овој све ча
ној сед ни ци Скуп шти не гра да, одлу
ком пре све га град ских одбор ни ка, 
награ ди ли поје дин це и колек ти ве који 
су дали допри нос за раз вој Срем ске 
Митро ви це, иста као Јан ко вић.

Ове годи не Новем бар ске награ де 
су уру че не: др Мила ну Ман ди ћу, лека
ру у Слу жби хит не помо ћи, који се 
иста као сво јом хума но шћу, одно сом 
пре ма паци јен ти ма, који је сво јим 
пожр тво ва ним радом спа сио мно ге 
људ ске живо те; Воји сла ву Буга ра
ском, про фе со ру музич ког вас пи та ња 
у пен зи ји, који је један од осни ва ча и 
дири гент хора „Сир ми јум кан то рум“, а 
цео живот је посве тио музи ци; Радој
лу Мар ки ће ви ћу, док то ру био тех нич
ких нау ка, који се иста као сво јим 
науч ноистра жи вач ким радом у обла
сти пољо при вре де, пуних 29 годи на је 
пред сед ник Дру штва за чува ње спо
ме ни ка и него ва ње тра ди ци ја осло бо

ди лач ких рато ва Срби је; Бран ку 
Лођи но ви ћу, вете ра ну Дру гог свет ског 
рата, који је више пута одли ко ван 
орде ном за хра брост, уче сник је бор
би за осло бо ђе ње Сре ма и Срем ске 
Митро ви це; нови на ру Сте ви Лап че ви
ћу, који спа да у гру пу мла дих нови на
ра који су про те клих неко ли ко годи на 
у зна чај ној мери уна пре ди ли ква ли тет 
нови нар ства у Срем ској Митро ви ци; 
пред у зе ћу „Топпродукт Бошко” из 
Диво ша, које запо шља ва пре ко 40 
мешта на овог села, а сво је про зво де 
пла си ра и у земља ма ЕУ, тако ђе, ово 
пред у зе ће се одли ку је сво јим дона ци
ја ма упра во у Диво шу. 

Добит ни ци пла ке та су: Мајкл Вер
нер, про фе сор на Алба ни Уни вер зи

те ту у Њујор ку. Дуго го ди шњи сарад
ник на истра жи ва њу, пре зен та ци ји и 
про мо ци ји антич ког насле ђа Сир ми ју
ма и кул тур не башти не гра да Срем
ска Митро ви ца и Петар Писме стро
вић, позна ти пор треткари ка ту ри ста. 
Иако од 1996. годи не живи и ради у 
Кла ген фур ту, овај рође ни Митров ча
нин с поно сом про мо ви ше име свог 
род ног гра да Срем ске Митро ви це.

Радој ле Мар ки ће вић захва лио се у 
име свих награ ђе них.

– При зна ње зна чи као потвр да дуго
го ди шњег рада. Сма трам и да мла ди 
тре ба да раде и да се дока зу ју, доби
ја ју награ де, али им за то тре ба омо
гу ћи ти усло ве. Кад би било дру га чи је 
ста ње у нашем дру штву, било би и за 
њих мно го боље, рекао је Мар ки ће
вић.

Бран ко Лођи но вић, вете ран Дру гог 
свет ског рата из Гргу ре ва ца је један 
од добит ни ка Новем бар ске награ де.

–Ова награ да ми зна чи мно го, и то 
није награ да која при па да само мени, 
већ је то при зна ње  свим бор ци ма 16. 
Диви зи је, који су осло ба ђа ли Срем ску 
Митро ви цу у Дру гом свет ском рату, 
изја вио је Лођи но вић. 

Нови нар Сте во Лап че вић је такође 
добит ник Новем бар ске награ де.

– Награ да ми мно го зна чи. То је 
знак да град пра ти оно што ја радим. 
С дру ге стра не, може да буде вели ко 
опте ре ће ње, јер морам да наста вим 
свој рад у још бољем сме ру, а то 
поне кад није баш лако, рекао је Лап
че вић.

У умет нич ком делу све ча но сти 
насту пи ли су хор „Сер би ка“ под дири
гент ском пали цом мр Вла ди ми ра 
Опа чи ћа и уче ни ци Музич ке шко ле 
„Петар Кран че вић“. 

З. Попо вић
Фото: Б. Туцаковић

Ломљење славског колача у Цркви Све тог Дими три ја

Кок тел у Град ској кући
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ТАК ТИЧ КО – ПОКА ЗНА ВЕЖБА ЖАН ДАР МЕ РИ ЈЕ И ИНТЕР ВЕНТ НЕ ЧЕТЕ КПЗА

Велико интересовање грађана

У окви ру Новем бар ских дана на 
митро вач ком хипо дро му, у субо
ту, 9. новем бра, при пад ни ци 

Жан дар ме ри је и Интер вент на чета 
Казне нопоправ ног заво да изве ли су 
так тич копока зну вежбу, и то пету годи
ну заредом. Први пут је у Митро ви ци 
изве де на так тич ко пока зна вежба уз 
упо тре бу хели коп те ра. Овај дога ђај 
је оку пио вели ки број Митров ча на, 
међу који ма је било мно го и нај мла ђих 
наших сугра ђа на. Пред ста вље на је 
опре ма Коњич ке бри га де, нао ру жа ње, 
нека од вози ла и део рада спе ци јал
них једи ни ца, као и нај но ви је оклоп но 
вози ло „Лазар 3“. Гра ђа ни су могли да 

виде како изгле да ју број не вежбе и 
тре нин зи, нео п ход ни за стал но одр жа
ва ње кон ди ци је, издр жљи вост, сна ла
жљи вост, спрем ност и рад при пад ни ка 
Жан дар ме ри је. У скла ду са узра стом 
и уз над зор одра слих, мали ша ни су 
могли да се опро ба ју у некој од вежби, 
вожњи или дру гој актив но сти, као што 
су спу шта ње низ сај лу, обла че ње уни
фор ме, кори шће ње опре ме, бора вак у 
вози лу и маски ра ње.

– Ово је сада тра ди ци о нал ни дога
ђај, који Град Срем ска Митро ви ца са 
Ново сад ским одре дом жан дар ме ри је 
орга ни зу је, а све је у духу Дана гра да, 
Митров да на, Новем бар ских дана, а 

ове годи не посеб но због вели ког јуби
ле ја  75 годи на обе ле жа ва ња осло бо
ђе ња Срем ске Митро ви це. Ове годи не, 
вежба је била ком плек сни ја и садр
жај ни ја. Уче сто ва ла је хели коп тер ска 
једи ни ца, снај пер ска једи ни ца, интер
вент на једи ни ца Казне нопоправ ног 
заво да. Вежба је, на задо вољ ство свих 
при сут них, успе шно извр ше на, рекао 
је Миро слав Јокић, начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну Срем ске Митро ви це.

Циљ ове пока зне вежбе био је да 
се гра ђа ни и шира јав ност, а посеб но 
деца и омла ди на, бли же упо зна ју са 
радом Жан дар ме ри је.  З. Попо вић

Пројекат: „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ПОЛА ГА ЊЕ ВЕНА ЦА НА ГРОБ НИ ЦУ ИНТЕР НИ РА НИХ ВОЈ НИ КА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Обе ле жен Дан осло бо ђе ња
Годи шњи ца од осло бо ђе ња 

Срем ске Митр о ви це у 
Првом свет ском рату, обе

ле же на је све ча ним пола га њем 
вена ца на гроб ни цу интер ни ра
них срп ских вој ни ка на Пра во
слав ном гро бљу. Вен це су том 
при ли ком поло жи ли заме ни ца 
гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић и Зоран Мишче
вић, заме ник начел ни ка Град ске 
упра ве за обра зо ва ње кул ту ру и 
спорт. У овој гроб ни ци сахра ње
ни су срп ски рат ни ци након 
Легет ске бит ке, интер ни ра ни у 
митро вач кој казни о ни, где су 
масов но уми ра ли због неху ма
них усло ва који ма су били изло
же ни.

– Кажу да је сећа ње вид наде, 

јер ко има наде за будућ ност, 
вра ћа се у про шлост. Због неду
жних људи који су дали сво је 
живо те за сло бо ду и оста ви ли 
свој траг буду ћим гене ра ци ја ма, 
ми смо сада овде. Сећа ти се 
људи који су изгу би ли живот за 
сло бо ду је наша људ ска оба ве
за. То је ујед но хипо те ка про
шло сти, а залог будућ но сти за 
све оне гене ра ци је које дола зе, 
рекао је Зоран Мишче вић.

Петог новем бра 1918. годи не, 
након што је зба че на аустро
угар ска власт, у Срем ској Митро
ви ци је успо ста вље но Народ но 
веће. На Скуп шти ни одр жа ној у 
Руми 25. новем бра, доне та је 
одлу ка о при са је ди ње њу Сре ма 
Срби ји. З. Попо вић

Све тла на Мило ва но вић и Зоран Мишче вић

Миро слав ЈокићПри каз дела опре ме
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Радо ви су се спро во ди ли из два дела. 
Прво је ура ђе на рекон струк ци ја кеја, као 
и хала за сме штај мобил них пане ла. Дру
ги део радо ва је под ра зу ме вао набав ку и 
мон та жу мобил не опре ме за одбра ну од 
попла ва. Оба уго во ра је финан си ра ло 
Мини стар ство пољо при вре де, водо при
вре де и шумар ства, рекао је Алек сан дар 
Наран џић

ЗАВР ШЕ НИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САВСКОГ КЕЈА

Мобил ним пане лима
против попла ва

Радо ви на рекон струк
ци ји Сав ског кеја у 
дужи ни од 1057 мета

ра од насе ља Ста ри мост 
до Луч ке капе та ни је су зва
нич но окон ча ни 31. окто бра. 
Поста вљен је нови моби
ли јар, изра ђе на је тар тан 
ста за, као и пешач кобици
кли стич ка ста за. У окви ру 
ових радо ва, обу хва ће на 
је и савре ме на одбра на од 
попла ва мобил ним пане ли
ма. На тај начин, Срем ска 
Митро ви ца ће бити зашти
ће на на нај кри тич ни јој тач
ки сав ског наси па. Реч је о 
пане ли ма од дур алу ми ни ју
ма, који неће све вре ме бити 
поста вље ни на Сав ском кеју, 
већ ће бити скла ди ште ни у 
посеб ној хали, а по потре би 

ће се врло брзо мон ти ра
ти.  Вред ност радова овог 
пројекта 1,5 мили он евра, 
које финансира Светска 
банка и Министарство 
пољопривреде. Алек сан
дар Наран џић из ВП „Сава“ 
је иста као да је про је кат 
рекон струк ци је кеја од вели
ке важно сти за Срем ску 
Митро ви цу.

– Радо ви су се спро во ди ли 
из два дела. Прво је ура ђе
на рекон струк ци ја кеја, као 
и хала за сме штај мобил них 
пане ла. Вред ност инве сти
ци је, када гово ри мо о уре ђе
њу кеја  зајед но са халом и 
при ступ ном сао бра ћај ни цом 
до ње је 50 мили о на дина ра. 
Дру ги део радо ва је под ра
зу ме вао набав ку и мон та жу 

Срем ска Митро ви ца доби ла нови изглед кеја,
али и модер ну одбра ну од попла ва

Дра ган ЛукићАлек сан дар Наран џић
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мобил не опре ме за одбра ну 
од попла ва. Мислим да ће 
сада одбра на од попла ва 
бити дале ко боља. Оба уго
во ра је финан си ра ло Мини
стар ство пољо при вре де, 
водо при вре де и шумар ства. 
У пла ну је да се у наред ним 
месе ци ма уз помоћ Мини
стар ства пољо при вре де 
издво је сред ства како би се 
до кра ја годи не поста ви ла 
модер на лед расве та, рекао 
је Наран џић, који је додао 
да рад ни ци ВП „Сава“ завр
ше так овог про јек та посве
ћу ју недав но пре ми ну лом 
дирек то ру Слав ку Дубље ви
ћу, који је у овај про је кат од 
вели ке важно сти за Срем ску 
Митро ви цу унео вели ки труд 
и енер ги ју. 

Дирек тор пред у зе ћа, које 
је изво ђач радо ва  „ЗК 
Тер мо хем“ Дра ган Лукић је 
навео да је Срем ска Митро
ви ца један од рет ких гра
до ва у Срби ји који сада 
има савре ме ну одбра ну од 
попла ва.

– Када гово ри мо о попла
ва ма, Срем ска Митро ви ца 
на овом делу Саве може да 
буде пот пу но мир на. Рад
ни ци ВП „Сава“ су обу че ни 
и убу дуће ће за врло крат
ко вре ме моћи да поста ве, 
али и врло брзо демон ти
ра ју пане ле по потре би. За 
један дан се може мон ти
ра ти читав систем на овој 
део ни ци од око 1100 мета
ра. Читав про је кат је реа ли
зо ван за два и по месе ца. 
Гаран ту је мо да Срем ска 
Митро ви ца у овом делу 
наси па неће има ти про бле
ма са попла ва ма у наред них 
20, па и 30 годи на, иста као 
је Лукић. З. Попо вић

Фото: Б. Туцаковић

Медијски пројекат „Инфраструктура 
основ економског развоја:

Митровица, велико градилиште“

ИГБ АУТО МО ТИ ВЕ ДОБИТ НИК НАГРА ДЕ БИЗНИС ПАРТ НЕР 2019.

Потвр да успе шног рада
Ком па ни ји ИГБ Ауто мо

ти ве Инђи ја је у сре
ду 6.новем бра у Бео

гра ду уру че на пре сти жна 
Реги о нал на награ да Бизнис 
парт нер 2019. Ова при зна
ња доде љу ју се већ две и 
по деце ни је ком па ни ја ма, 
инсти ту ци ја ма и медиј ским 
кућа ма за иска за ну успе
шност у посло ва њу, етич
ност, одго вор ност и реги
о нал ну пре по зна тљи вост 
и пред ста вља ју јед но од 
нај зна чај ни јих послов них, 
струч них и јав них при зна
ња не само у Срби ји, већ и 
у чита вом реги о ну. 

Конач на одлу ка доне та је 
на осно ву ана ли зе резул та
та који су потвр ди ли да је 
ком па ни ја Ком па ни ји ИГБ 
Ауто мо ти ве оства ри ла раст 
про дук тив но сти и добре 
послов не резул та те кон ти
ну и ра ним инве сти ци ја ма и 
ино ва ци ја ма, уз ува жа ва ње 
и пошто ва ње висо ког сте
пе на про фе си о нал но сти и 
послов не ети ке, дру штве но 
одго вор но посло ва ње и зна
ча јан допри нос даљем раз
во ју локал не зајед ни це.

Награ ду је при мио гене
рал ни мена џер ком па ни је 
госпо дин Дали бор Берић, 

који је том при ли ком рекао:
– Изу зет но ми је задо

вољ ство и част да у име 
ком па ни је ИГБ Ауто мо ти
ве при мим ову, за нас, вео
ма зна чај ну награ ду. Она 
је потвр да дуго го ди шњег 
рада, ула га ња и ресур са са 
који ма рас по ла же мо. Већ 
пуних 12 годи на у Срби ји 
про из во ди мо дело ве за ско
ро све позна те про из во ђа че 
ауто мо би ла у Евро пи, али 
и шире. За то вре ме више
стру ко смо уве ћа ли број 
запо сле них и број про из во
да, импле мен ти ра ли нове 
тех но ло ги је, реа ли зо ва ли 

број не про јек те и ино ва ци
је. Ради ли смо и ради мо 
на сва ком сег мен ту про из
вод ног про це са под јед на ко. 
И увек, са истом пажњом 
и посве ће но при сту па мо 
људи ма који чине наш тим 
и који су једи но заслу жни за 
сва ки оства ре ни резул тат. 
Ова награ да то и потвр ђу
је. Са освр том на прет ход ни 
пери од и резул та те који су 
за нама, зајед нич ки данас 
ства ра мо оно што нам дола
зи сутра. Веру јем у успех. 
Веру јем у људе. У све нас 
зајед но, у нове и веће успе
хе ком па ни је ИГБ!

Далибор Берић (десно) прима признање 

ОПШТИ НА РУМА

Помоћ у
гра ђе вин ском
мате ри ја лу

Рум ска општи на је финан сиј ски 
подр жа ла про је кат репу блич ког 
Коме са ри ја та за избе гли це и мигра
ци је, буду ћи да је пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић пот пи сао 
уго во ре о доде ли додат не помо ћи у 
гра ђе вин ском мате ри ја лу. Реч је о 
помо ћи за поро дич на дома ћин ства 
избе гли ца, која су била кори сни ци 
про гра ма купо ви не кућа са окућ ни
цом из репу блич ких и покра јин ских 
сред ста ва. 

Помоћ у гра ђе вин ском мате ри ја
лу је доби ло десет поро ди ца, како 
би на овај начин побољ ша ли усло
ве ста но ва ња, а мак си мал на вред
ност паке та гра ђе вин ског мате ри ја
ла је изно си ла 200.000 дина ра. Ова 
сред ства је обез бе дио Коме са ри јат 
за избе гли це и мигра ци је Репу бли ке 
Срби је, а локал на само у пра ва је 
уче ство ва ла обез бе ђе њем десет 
про це на та укуп не вред но сти.

С. Џ.

КЛИ ЗА ЛИ ШТЕ СТАР ТУ ЈЕ ОД 15. ДЕЦЕМ БРА

Радост за нај мла ђе

Нај мла ђи ста нов ни ци 
општи не Инђи ја и ове 
зиме ужи ва ће у чаро ли
ја ма на леду. Наи ме, 
кли за ли ште у цен тру 
гра да (код сата) биће 
поста вље но око 15. 
децем бра, нешто рани је 
него прет ход них годи на. 
Како исти чу над ле жни, 
јав на набав ка је завр ше
на, а и ове годи не при
ли ком отва ра ња биће 
орга ни зо ва на вели ка 

жур ка на леду уз пра те
ће садр жа је у виду све
тло сних ефе ка та и музи
ке.

 Нови на је да ће кли
за ли ште ове годи не 
бити нат кри ве но. То зна
чи да ће сви кли за чи 
моћи да кори сте кли за
ли ште у свим вре мен
ским усло ви ма, иста као 
је Или ја Трбо вић, дирек
тор Уста но ве Спорт ски 
цен тар.

Фотографија прошлогодишњег клизалишта
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ПОДИГ НУТ ВОДО ТО РАЊ У ЉУБИ

Уско ро реше ње про бле ма 
водо снаб де ва ња

Мешта ни Љубе пам ти
ће уто рак, 5. новем
бар као један од зна

чај ни јих дату ма у нови јој 
исто ри ји овог села. Наи ме, 
упра во тог дана подиг нут 
је водо то рањ, који ће омо
гу ћи ти реше ње про бле ма 
водо снаб де ва ња ста нов
ни ка Љубе. Пот пред сед ник 
Покра јин ске Вла де Ђор ђе 
Мили ће вић и покра јин ски 
секре тар за пољо при вре
ду, водо при вре ду и шумар
ство др Вук Радо је вић, оби
шли су завр шне радо ве на 
изград њи водо вод не мре же 
у овом селу шид ске општи
не.  Завр шна фаза је упра
во поста вља ње водо тор ња, 
коме су поред пред став ни ка 
Покра јин ске вла де, при су
ство ва ли и чел ни ци локал
не само у пра ве, пред сед ник 
Општи не Шид Пре драг Вуко
вић и његов заме ник Зоран 
Семе но вић. 

Ђор ђе Мили ће вић је 
рекао да је торањ висок 27 
мета ра, капа ци те та 100 куб
них мета ра, што је запра во, 
завр шна фаза изград ње 
водо вод не мре же за село 
Љуба, која има око 400 ста
нов ни ка. Потом је Мили ће
вић изнео подат ке о вред но
сти  радо ва.

– Ула га њем покра јин ске 
Вла де, одно сно секре та
ри ја та за пољо при вре ду и 
Општи не Шид, за ове радо
ве је издво је но 34 мили о
на дина ра  Покра ји на је 
обез бе ди ла око 20 мили
о на дина ра, а 14 мили о на 
Општи на Шид. Овим се први 
пут обез бе ђу је теку ћа, пија

ћа вода, од када посто ји ово 
место. Покра јин ска вла да је 
покре ну ла акци ју изград ње 
водо вод них мре жа у мести
ма где их до сада није било 
– каже Мили ће вић.

Пот пред сед ник Покра
јин ске вла де је рекао да је 
у Општи ни Шид изгра ђе на 
водо вод на мре жа у Соту, 

При ви ној Гла ви, Бикић Долу, 
а после Љубе пре ма њего
вим речи ма, сле ди Моло
вин. Овим би Општи на Шид 
ком плет но била покри ве на 
водо вод ном мре жом. Када 
про ђу сва тести ра ња и завр
шни радо ви, оче ку је се да 
сва дома ћин ства у селу воду 
доби ју до кра ја годи не.

– Све инве сти ци је на 
водо вод ној мре жи у Општи
ни Шид вред не су око мили
он евра, што пока зу је трај но 
опре де ље ње Покра јин ске 
вла де да ула же у инфра
струк ту ру и у рурал не сре
ди не. Ради се о побољ ша њу 
ква ли те та живо та на сел. То 
је поли ти ка, да људи оста ју 
на селу, нарав но, у усло ви
ма при ме ре ним 21. веку. Од 
такве врсте ула га ња и такве 
поли ти ке, Покра јин ска вла
да неће оду ста ти, и у буџе ту 
за наред ну годи ну опре де
ли ће мо зна чај на сред ства 
за ове наме не. Са Општи
ном Шид ула зи мо и у наред
ни про је кат, а то је изград ња 
водо вод не мре же у Моло ви
ну. Тако се одно си мо пре ма 
свим локал ним само у пра ва
ма у Вој во ди ни, којих има 45 
– изја вио је пот пред сед ник 
Покра јин ске вла де Ђор ђе 
Мили ће вић.

Зоран Семе но вић, Вук Радо је вић, Ђор ђе Мили ће вић, Пре драг Вуко вић и Алек сан дар Јова но вић

Поди за ње тор ња
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Пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић је задо во
љан што је све ура ђе но у 
року.

– Дола ском СНС  а на 
власт 2016. годи не, зате че
но ста ње у пет села шид
ске општи не било је да 
нису има ли воду. Ми смо 
завр ши ли водо вод у Бикић 
Долу, Соту, При ви ној Гла ви, 
а сада при су ству је мо завр
шним радо ви ма у Љуби. 
Педе сет годи на није подиг
нут није дан водо то рањ, 
овим путем се захва љу јем 
покра јин ској Вла ди и секре
та ри ја ту за пољо при вре ду, 
на челу са Вуком Радо је
ви ћем. Нада мо се да ћемо 
до кра ја ман да та завр ши ти 
водо вод ну мре жу у Моло
ви ну и тада ће сва села у 
нашој општи ни има ти воду 
– рекао је Пре драг Вуко вић.

Водо снаб де ва ње је један 
од при о ри те та у Љуби, још у 
фебру а ру чел ни ци покра јин
ске Вла де су посе ти ли ово 
село и обе ћа ли да ће реши
ти ово пита ње.  Вук Радо је
вић, покра јин ски секре тар 
за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство је на то 
под се тио.

– Данас при су ству је мо 
завр шним радо ви ма, да 
конач но реши мо пита ње 
водо снаб де ва ња. За све 
пољо при вред ни ке који овде 
живе, ово је од изу зет но 
вели ког зна ча ја, пре све га 
за оба вља ње сва ко днев них 
актив но сти. Желим да напо
ме нем да смо у прет ход не 
три годи не, од фор ми ра ње 
покра јин ске Вла де, зајед но, 
Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду, водо при вре
ду и шумар ство и Општи на 
Шид, инве сти ра ли бли зу 
170 мили о на дина ра у раз
не про јек те. Поред водо
снаб де ва ња у насе ље ним 
мести ма, ми смо зна чај на 
сред ства, око 45 мили о
на дина ра инве сти ра ли у 
посту пак кома са ци је, што је 
од изу зет ног зна ча ја – иста
као је Вук Радо је вић. Похва
лио је и пољо при вред на 
газдин ства са шид ске тери
то ри је, која су актив но уче
ство ва ла на кон кур си ма, и 
за три годи не за инве сти ци
је је издво је но 190 мили о на 
дина ра. 

На кра ју, др Вук Радо је вић 
је позвао пољо при вред ни
ке да и у наред ном пери о ду 
пра те кон кур се и да иско ри
сте пра во на бес по врат на 
сред ства.

Д. Попов 

ЈАВ НА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА 

За леп ши цен тар Шида
У сали Скуп шти не 

општи не Шид, у уто
рак, 5. новем бра одр

жа на је Јав на пре зен та ци
ја нацр та одлу ке о изра ди 
изме на и допу на Пла на 
детаљ не регу ла ци је цен
трал не зоне Шида. Јав на 
рас пра ва о нацр ту одлу ке 
тра ја ла је од 17. окто бра до 
5. новем бра ове годи не. У 
пре зен та ци ји су уче ство ва
ли Ром ко Папу га, заме ник 
секре та ра Општи не Шид и 
дипл. инг. Дра ган Петро вић.

Сушти ну јав не пре зен та
ци је нацр та одлу ке обра
зло жио је Ром ко Папу га, 
рекав ши да је пре зен та ци ја 
веза на за изме не и допу не 
детаљ не регу ла ци је цен
трал не зоне Шида. 

– Током два де сет дана 
јав не рас пра ве, пре зен та
ци јом завр ша ва мо ова кву 
јед ну рад њу веза ну за сам 
посту пак. У току јав не рас
пра ве било је омо гу ће но 
свим гра ђа ни ма, удру же
њи ма, струч ној јав но сти, да 
дају сво је при мед бе и суге

сти је. На пре зен та ци ји смо 
могли да чује мо, да основ ни 
раз лог због ког се ово ради 
је да се потен ци јал ни инве
сти то ри ма у Бло ко ви ма, 
омо гу ћи изград ња стам бе но 
 послов них обје ка та, рекао 
је Папу га.

Одлу ка је доне та 2012. 
годи не, а сад се ста вља на 
раз ма тра ње о изме на ма и 
допу на ма, који ма ће се омо
гу ћи ти да се део цен трал
не зоне гра да, опле ме ни 
са садр жа јем који ће бити 

у скла ду са том одлу ком. 
После пре зен та ци је сле ди 
изве штај, који ће бити обја
вљен на општин ском сај ту 
и биће доста вљен Општин
ском већу, које ће фор ми
ра ти пред лог и про сле ди ти 
Скуп шти ни општи не. 

Након усва ја ње те одлу ке, 
сле ди изра да нацр та Пла на, 
а пред ви ђе но је да га ради 
Завод за урба ни зам. После 
тога ће поно во бити на уви
ду гра ђа ни ма и струч ној јав
но сти. Д. П.

Дра ган Петро вић Ром ко Папу га

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

Лици та ци ја пољо при вред ног 
земљи шта

Дали бор Ста ро влас, члан Општин
ског већа заду жен за пољо при вре ду, 
одр жао је у четвр так, 7. новем бра у 
про сто ри ја ма Општин ског одбо ра 
СНС, кон фе рен ци ју за меди је. Тема 
кон фе рен ци је била је лици та ци ја 
пољо при вред ног земљи шта, која је 
пла ни ра на током овог месе ца.

– У про те клом пери о ду је завр ше
на реа ли за ци ја пра ва пре чег заку
па, дава ње на кори шће ње пољо
при вред ног земљи шта у држав ној 
сво ји ни, посеб но за сто чар ство. 
Пред сед ник Општи не је 1. новем бра 
донео одлу ку о рас пи си ва њу Јав ног 
огла са о дава њу у закуп на кори
шће ње пољо при вред ног земљи
шта у држав ној сво ји ни и рас пи сао 
оглас за јав ну лици та ци ју првог кру
га. Лици та ци ја ће се одр жа ти 18,19 
и 20. новем бра у сали Скуп шти не општи не 
Шид – рекао је Ста ро влас.

Повр ши на пољо при вред ног земљи шта, 
која ће се наћи на лици та ци ји изно си 1.616 
хек та ра, а рок за при ја ву доку мен та ци је је 
12. новем бар. Пра во уче шћа на лици та ци
ји има ју прав на и физич ка лица која има ју 
актив ни ста тус послед ње три годи не. При
ја ве и све додат не инфор ма ци је могу се 

доби ти у Кан це ла ри ји за пољо при вре ду. 
После првог кру га лици та ци је, сва повр ши
на која не буде изли ци ти ра на биће пону ђе
на у дру гом кру гу лици та ци је.

У наред ном пери о ду сле ди изра да годи
шњег про гра ма зашти те и уре ђе ња пољо
при вред ног земљи шта у држав ној сво ји ни 
за 2020. годи ну.

Д. П. 

Дали бор Ста ро влас
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ПОСЕ ТА РОМ СКЕ ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ОПШТИ НИ ШИД

За бољи поло жај Рома
Пре драг Вуко вић, пред сед ник 

Општи не Шид, при мио је у четвр так,7. 
новем бра дирек то ра Кан це ла ри је за 
инклу зи ју Рома Мило ша Нико ли ћа и 
покра јин ску посла ни цу Јеле ну Јова
но вић. На  рад ном састан ку  гости су 
упо зна ти са про бле ми ма ром ске наци
о нал не мањи не у шид ској општи ни. 
Први човек шид ске Oпш тине Пре драг 
Вуко вић је после састан ка изја вио:

 Раз го ва ра ли смо о поло жа ју ром ске 
попу ла ци је и њихо вим про бле ми ма. То 
се пре све га одно си на обра зо ва ње, 
здрав ство, соци јал ну зашти ту. Општи
на Шид ће ради ти на побољ ша њу 
поло жа ја Рома, којих у  Шиду  има око 
шест посто. Наш циљ је бољи поло жај 
свих гра ђа на, па тако и Рома, рекао је 
Вуко вић.

Јеле на Јова но вић је иста кла да је 
саста нак са пред сед ни ком Општи не 
Шид био кон струк ти ван, као и да је 
ука за но на про бле ме са који ма се ром
ска зајед ни ца суо ча ва.

 Шид нема издво је но ром ско насе
ље, тако да је  80 посто ром ске попу ла
ци је овде инте гри са но. Тако ђе, Општи
на Шид је уче ство ва ла на кон кур си ма 
које је рас пи са ла Покра јин ска вла да 
и Покра јин ски секре та ри јат за соци
јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и рав но
прав ност поло ва, а тиче се уво ђе ња 

ром ског коор ди на то ра при Цен тру 
за соци јал ни рад, изја ви ла је Јеле на 
Јова но вић.

Дирек тор Кан це ла ри је за инклу зи
ју Рома Милош Нико лић је рекао да 
послед ња два месе ца са покра јин ском 
посла ни цом Јеле ном Јова но вић оби
ла зи места у Вој во ди ни. Сма тра да је 
напра вљен вели ки напре дак од 2016. 
годи не.

 Нај ве ћи помак је учи њен у обра

зо ва њу, а “каска мо” у запо шља ва њу. 
Ми на томе сада озбиљ но ради мо и 
при пре ми ли смо пакет мера који ће се 
наћи пред Покра јин ском вла дом. Реч 
је о афир ма тив ној мери која је доне
ла помак у обра зо ва њу Рома, а таква 
мера тре ба да се при ме ни и у запо
шља ва њу, навео је Нико лић.

Потом је усле дио саста нак у сали 
Скуп шти не општи не  са  пред став ни
ци ма Рома из Шида. Д. Попов

Пре драг Вуко вић са гости ма из Кан це ла ри је за инклу зи ју Рома

ЗАЈЕД НИ ЧИ ПРО ЈЕ КАТ ОПШТИ НА БЕО ЧИН И ШИД

Јав на сво ји на у фоку су
Про је кат „Имо ви на локал не само

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

наста вак реа ли зо ва ња про јек та кроз 
про грам EU  Exchan ge 4, током кога су 
општи не Бео чин и Шид упи са ле пра во 
јав не сво ји не на више од 4.500 једи ни
ца непо крет но сти. Наста вак про јек та 
би тре ба ло зна чај но да уна пре ди прет

ход но постиг ну те резул та те. У Шиду, 
у петак, 8. новем бра одр жан је дру ги 
коор ди на ци о ни саста нак са кори сни
ци ма јав не сво ји не Општи не Шид. О 
раз ло зи ма за одр жа ва ње овог састан
ка коор ди на тор рад ног тима  про јек та 
Ром ко Папу га је рекао:

– У окви ру ове фазе је била и оба
ве за да одр жи мо дру ги коор ди на ци о ни 

саста нак са кори сни ци ма јав не сво ји
не. Дали смо нека прак тич на упут ства 
и задат ке свим нашим кори сни ци ма 
јав не сво ји не. Сви ма је у инте ре су да 
ту имо ви ну не само кори сти мо, него и 
да упра вља мо њом на нај бо љи могу ћи 
начин. Ја се надам да ће се  све оне 
упу те које смо дали пошто ва ти и да 
ћемо у наред ном пери о ду има ти све 
потреб не подат ке.

Петар Дамја но вић, извр ши лац за 
имо вин ско  прав не посло ве и упра вља
ње општин ском имо ви ном у Општи ни 
Шид је гово рио о тех нич ким дета љи ма 
и роко ви ма.

– На састан ку смо чули какав је посту
пак и начин упи са општин ске имо ви не и 
саста нак је упра во зато и одр жан. Роко
ви за упис јав не сво ји не су за локал не 
само у пра ве 10. фебру ар за прет ход ну 
годи ну, а за кори сни ке јав них сред ста
ва је 28. фебру ар. Ми смо се опре де
ли ли да кори сни ци ма иза ђе мо у сусрет 
и да уме сто њих поша ље мо те подат ке 
Дирек ци ји како би се то са мање посла 
оба ви ло, рекао је Дамја но вић. Д. П.

Пројекат: „Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана“ финансира се из буџета Општине Шид. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Петар Дамја но вић и  Ром ко Папу га
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НАЈ БО ЉА ОПШТИ НА У РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПРО ЈЕ КА ТА

Руми „Бео град ски побед ник“
Рум ска општи на је добит ник још јед

не зна чај не награ де, овог пута реч 
је о награ ди „Бео град ски побед

ник“. Ова награ да је уру че на 6. новем
бра, а Рума ју је доби ла за нај бо љу 
општи ну у Вој во ди ни када је у пита њу 
реа ли за ци ја про је ка та које суфи нан си
ра АП Вој во ди на, али и про је ка та које 
је финан си ра ла Репу бли ка, попут рено
ви ра ња Герон то ло шког цен та „Срем“, 
или пројекaта Европ ске уни је, као што је 
„Хорис  Коњич ке руте Сре ма“. Награ ду је 
у име локал не само у пра ве при мио Саша 
Ради во је вић, шеф Оде ље ња за локал ни 
еко ном ски раз вој. При ли ком доде ле је 
истак ну то да Општи на Рума има одли чан 
гео стра те шки поло жај и ква ли тет но опре
мље не инду стриј ске зоне, од којих је нај
зна чај ни ја „Рум ска петља“. 

Први човек рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић исти че да је награ да потвр да 
да све оно што је рађе но у прет ход ном 
пери о ду није оста ло неза па же но. Нај ва
жни је је да резул та те виде сами гра ђа ни 
рум ске општи не, али зна чи да одго во ран 
однос општин ске вла сти при ме те и гра
ђа ни дру гих општи на. 

Ман чић каже да посто ји успе шна 
сарад ња са вишим ниво и ма вла сти, 
Репу бли ком и Покра ји ном, али да локал
на само у пра ва при вла чи и доста сред
ста ва и из Европ ске уни је. 

– То је пока за тељ да добро ради мо свој 
посао, да уме мо да ура ди мо про јек те, да 
убе ди мо више нивое вла сти да наше про
јек те суфи нан си ра ју и да зна мо да про
јек те касни је ква ли тет но реа ли зу је мо. 
Не може те доби ти новац са виших нивоа 
вла сти ако нема те про јек те, ако нема те 
ефи ка сну адми ни стра ци ју, раз вој не иде
је, рекао је Сла ђан Ман чић. 

Он је посеб но иста као про је кат инфра
струк тур ног опре ма ња „Рум ске петље“ 
што је био и глав ни пред у слов при вла че
ња стра них и дома ћих инве сти то ра.

– Нај ва жни ји про је кат нам је био зајед
нич ко опре ма ње инду стриј ске зоне 

„Рум ска петља“ и ту бих посеб но иста
као подр шку Мини стар ства при вре де и 
Упра ве за капи тал на ула га ња Вој во ди не. 
Вели ке кори сти има мо од те сарад ње, јер 
смо ство ри ли усло ве за дола зак инве сти
то ра, који су касни је отва ра ли фабри ке, 
запо шља ва ли људе, пла ћа ли порез на 
зара де и имо ви ну, што се све пози тив
но одра зи ло на општин ски буџет. Упра во 

због таквих при хо да смо сада у ситу а ци
ји да сами финан си ра мо изград њу гасне 
котлар ни це у насе љу Тивол од гото во 
мили он евра. Сигу ран сам да ћемо у 
будућ но сти има ти још мно го таквих капи
тал них про је ка та, иста као је Ман чић, 
који је додао да је награ да и мотив да 
локал на само у пра ва убу ду ће ради са још 
већим ела ном и енер ги јом. С. Џ.

– То је пока за тељ да добро ради мо свој посао, да уме
мо да ура ди мо про јек те, да убе ди мо више нивое вла сти 
да наше про јек те суфи нан си ра ју и да зна мо да про јек те 
касни је ква ли тет но реа ли зу је мо. Не може те доби ти 
новац са виших нивоа вла сти ако нема те про јек те, ако 
нема те ефи ка сну адми ни стра ци ју, раз вој не иде је, рекао 
је пред сед ник општи не Сла ђан Ман чић

Сла ђан Ман чић са Бео град ским побед ни ком

Пред став ни ци рум ске општи не на доде ли награ де
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усво јен реба ланс и изве штај 
о реа ли за ци ји буџе та

Изве штај о реа ли за ци ји 
општин ског буџе та за 
девет месе ци теку ће 

годи не и дру ги реба ланс усво
јен је на 34. сед ни ци СО Ириг 
која је одр жа на 5. новем бра.

Мир ја на Бабић, само стал ни 
струч ни сарад ник у Слу жби 
за финан си је, утвр ђи ва ње и 
напла ту јав них при хо да и 
инспек циј ске посло ве, инфор
ми са ла је одбор ни ке да укуп
ни буџет ски при хо ди и при ма
ња у овом пери о ду, изно се 
нешто изнад 395 мили о на 
дина ра, одно сно да је реа ли
зо ва но 36,75 одсто пла ни ра
них при хо да и при ма ња. Гле
да но по врста ма, реа ли зо ва
но је 75 одсто пла ни ра них 
при хо да од поре за на дохо
дак, добит и капи тал не добит
ке, 68 одсто је оства ре ње 
поре за на имо ви ну, док су 
поре зи на добра и услу ге реа
ли зо ва ни са 48 одсто. 

– По осно ву тран сфе ра са 
дру гих нивоа вла сти оства ре
но је 33 одсто од пла ни ра них 
при ли ва, а по осно ву при хо да 
од имо ви не 38 одсто. То се 
нај ви ше одно си на сред ства 
од дава ња у закуп држав ног 
пољо при вред ног земљи шта. 
При ма ња од про да је нефи
нан сиј ске имо ви не за девет 
месе ци изно се 3.369.573 
дина ра, а при ма ња од заду
жи ва ња  крат ко роч ни кре дит 
 10 мили о на дина ра. У дру
гом делу фискал не буџет ске 
годи не при хо ди има ју зна чај

ни је оства ре ње у одно су на 
прву поло ви ну годи не. За 
девет месе ци 2019. годи не 
укуп но извр ше ње рас хо да 
изно си 33 одсто у одно су на 
план – рекла је Мир ја на 
Бабић.

Гово ре ћи о дру гом реба
лан су, Мир ја на Бабић је иста
кла да је овим реба лан сом, 
буџет ири шке општи не пла ни
ран на 1.121.851.000 дина ра.

– Овим реба лан сом су 
извр ше не одре ђе не корек ци је 
код пла ни ра них тран сфе ра са 
дру гих нивоа вла сти. Код свих 
директ них и инди рект них 
кори сни ка буџе та је извр ше но 
пове ћа ње осно ви ца за пла те, 
које су дефи ни са не изме на ма 
Зако на о буџет ском систе му. 
У овом реба лан су, за раз ли ку 
од првог, нису пла ни ра ни 
изно си за одре ђе не инве сти
ци је, али ће оне бити пла ни
ра не у буџе ту за 2020. годи ну: 
то је рекон струк ци ја и сана ци
ја фаса де и кро ва згра де Рај
ко вац, суб вен ци је за побољ
ша ње тури стич ке пону де у 
при ват ном сме шта ју, изград
ња кана ли за ци је у рад ној 
зони у Ири гу, сана ци ја локал
ног пута, изград ња сао бра ћај
ни ца у Кру ше дол селу, сана
ци ја пута Јазак  Мала Реме
та, сана ци ја згра де ОШ 
„Мили ца Сто ја ди но вић Срп
ки ња“ у Врд ни ку и адап та ци ја 
балон хале и свла чи о ни це у 
Ири гу – поја сни ла је Мир ја на 
Бабић.

Она је дода ла да су реба
лан сом сма ње ни за 8,5 мили
о на тро шко ви за јав ну расве
ту, буду ћи да су после поста
вља ња лед расве те месеч ни 
тро шко ви знат но мањи. Код 
про гра ма седам, орга ни за ци
ја сао бра ћа ја, од Вла де АП 
Вој во ди не је одо бре но 223 
мили о на дина ра за рекон
струк ци ју Гре бен ског пута у 
делу Ири шки венац  Зма је
вац, за који је недав но пот пи
сан уго вор, а уско ро се оче ку
је и рас пи си ва ње јав не набав
ке. Пла ни ра но је и пове ћа ње 
за ОШ „Доси теј Обра до вић“ у 

Ири гу за три мили о на, пове
ћа на је и пози ци ја за сту дент
ске награ де, јер је ове годи не 
при ја вљен већи број сту де на
та, а за енер гет ску сана ци ју 
пове ћан је износ за 4,5 мили
о на дина ра за згра ду у 
Шатрин ци ма где се нала зе 
шко ла и вртић, за коју је и 
изме ње на про јект но  тех нич
ка доку мен та ци ја.

Пред сед ник ири шке Општи
не Сте ван Кази ми ро вић исти
че да је реа ли за ци ја буџе та 
мала, јер није дошло до реа
ли за ци је неких про је ка та, те 
ће неки од њих бити пре ба че

Сед ни ца Со Ириг

Вла ди слав Илкић са сарад ни ци ма
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ни за наред ну годи ну. 
– Тако ђе, после прве лици

та ци је за пољо при вред но 
земљи ште, уго во ри су пот пи
са ни и оче ку је мо при ли ве у 
буџет по том осно ву, а онда 
оче ку је мо и дру ги круг и нова 
сред ства. Све је то веза но за 
конач ну реа ли за ци ју буџе та. 
Ми ћемо до кра ја годи не има
ти још један реба ланс, где 
ћемо тач но виде ти коли ка је 
реа ли за ци ја буџе та и шта од 
про је ка та пре но си мо у сле де
ћу годи ну. „Ста за здра вља“ и 
Гре бен ски пут су пола нашег 
буџе та. Ми смо про сле ди ли 
нову про јект но  тех нич ку 
доку мен та ци ју за основ ну 
шко лу у Врд ни ку и мислим да 
ћемо доби ти сагла сност Кан
це ла ри је за јав на ула га ња, 
тако да вео ма брзо оче ку јем 
рас пи си ва ње тен де ра. Неке 
ства ри јед но став но не зави се 
од нас, а то се одсли ка ва у 
буџе ту – каже Кази ми ро вић.

Он дода је, када је реч о 
реба лан су, да се ишло на 
пове ћа ње сред ста ва код ОШ 
„Доси теј Обра до вић“ у Ири гу, 
за изра ду про јект но  тех нич
ке доку мен та ци је за три сео
ске шко ле: у Риви ци, Нера ди

ну и Кру ше до лу. 
– Има ли смо пове ћа ње од 

4,5 мили о на дина ра за про је
кат рекон струк ци је и сана ци је 
згра де у којој се нала зи Дом 
кул ту ре, шко ла, вртић и 
Месна кан це ла ри ја у Шатрин
ци ма, јер смо доби ли инструк
ци је да мења мо про је кат, а 
потом рас пи су је мо јав ну 
набав ку, надам се до кра ја 
годи не. Неке про јек те, за које 
смо сигур ни да их неће мо 
реа ли зо ва ти, пре ба ци ће мо у 
буџет за сле де ћу годи ну. Има
мо и пове ћа ње за парк у Ири
гу, нада мо се да ћемо овог 
месе ца отво ри ти тен дер и ако 
вре мен ски усло ви дозво ле, 
поче ти са радо ви ма који су 
сада вред ни 16,5 мили о на 
дина ра. Уз додат на сред ства 
од три мили о на од дру гог 
Мини стар ства, за парк има мо 
радо ве вред не око 20 мили о
на дина ра – рекао је за наше 
нови не Сте ван Кази ми ро вић.

На овој сед ни ци је доне та и 
одлу ка о изра ди Пла на 
детаљ не регу ла ци је тури
стич ког ком плек са у Врд ни ку, 
а како је иста као Оли вер 
Огње но вић, шеф Слу жбе за 
имо вин ско прав не посло ве и 
урба ни зам, ради се о изград
њи апарт ман ског ком плек са у 
викенд зони Раке ћаш, повр
ши не 0,8 хек та ра.

Доне та је и одлу ка о накна
ди за кори шће ње јав них повр
ши на. Овом одлу ком се пред
ви ђа ју две зоне: у првој су 
Ириг и Врд ник, а у дру гој оста
ла насе ље на места у ири шкој 
општи ни. Тако, на при мер, за 
закуп повр ши на за лет ње 
баште у првој зони се пла ћа 
осам дина ра по ква драт ном 
метру, а у дру гој пет дина ра.

Одбор ни ци СО Ириг су 
доне ли и одлу ку о име но ва њу 
Општин ског саве та роди те
ља, као и про грам кори шће
ња сред ста ва буџет ског Фон
да за зашти ту живот не сре ди
не за теку ћу годи ну за шта је 
доби је на и сагла сност над ле
жног Мини стар ства. 

С. Џаку ла

Мир ја на БабићСте ван Кази ми ро вић

ДОМ ЗДРА ВЉА

Вак ци на ци ја 
про тив гри па
Вак ци ни са ње про тив 

гри па је запо че ло 16. 
окто бра, а ири шки 

Дом здра вља је ове годи
не добио 350 доза, као и 
про шле годи не.

Они који се нала зе у 
ризич ним гру па ма и који 
би тре ба ло да се вак ци ни
шу, када је реч о ири шкој 
општи ни, могу то да ура де 
у Ири гу и Врд ни ку.

Како сазна је мо од глав
не сестре Алек сан дре 
Бајић, вак ци на у ири шком 
Дому здра вља још увек 
има, али је при мет но да 
вла да веће инте ре со ва ње 
него про шле годи не. Пого
то во се то одно си на Врд

ник, где је вак ци ни са них 
знат но више него лане.

  Још увек има мо  вак
ци на и могућ но сти да они 
који ма је то потреб но, при
ме вак ци ну. Пре по ру ка је 
да вак ци не тре ба да при
ме хро нич ни боле сни ци, 
као и све осо бе ста ри је од 
65 годи на, али је потреб но 
да се паци јен ти  прво кон
сул ту ју са сво јим иза бра
ним лека ром, каже  Алек
сан дра Бајић.

Пре по ру ка лека ра је да 
се вак ци на при ми у овом 
пери о ду како би орга ни
зам сте као иму ни тет, за 
чега је потреб но око две 
неде ље. С. Џ.

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

ГОСТИ ИЗ АЛЕК САН ДРОВ ЦА У ПОСЕ ТИ 
ОПШТИН СКОЈ УПРА ВИ

Ири шки при мер 
добре прак се

Слу жбе ни ци Општин ске упра ве Општи не Алек сан дро вац 
посе ти ли су 7. новем бра Општин ску упра ву Општи не Ириг 
са жељом да уна пре де свој рад. 

Наи ме, Општи на Алек сан дро вац пла ни ра да у наред ном 
пери о ду пре ко про јек та наба ви инфокиоск који Општин
ска упра ва Општи не Ириг има већ неко ли ко годи на, па су 
ово госто ва ње иско ри сти ли да виде како он функ ци о ни ше 
у прак си и да кон струк тив ним раз го во ром раз ме не иску ства 
са чел ни ци ма наше Општин ске  упра ве.
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ИНЂИЈ СКА ГИМ НА ЗИ ЈА

Про је кат „Хума на Гим на зи ја“
Запо сле ни и ђаци у инђиј ској 

Гим на зи ји недав но су покре ну
ли про је кат „Хума на Гим на зи ја“ 

са циљем да се помог не нај мла ђим 
сугра ђа ни ма који болу ју од тешких 
боле сти. Како је иста као дирек тор Гим
на зи је Милан Кре со је вић, исти че да су 
пла ни ра на чети ри хума ни тар на тур ни
ра у Спорт ском цен тру Инђи ја.

– Жели мо да дамо скро ман допри
нос у лече њу деце, чији роди те љи нису 
у могућ но сти да сами сно се финан
сиј ске тро шко ве. Прва хума ни тар на 
акци ја пла ни ра на је за 26. новем бар и 
сред ства ће бити усме ре на за лече ње 
Мили це Мај кић – каже Кре со је вић и 
дода је да ће до кра ја првог полу го ди
шта реа ли зо ва ти и дру гу хума ни тар ну 
акци ју.

– Хума ни тар не акци је су осми шље
не тако да се међу соб но так ми че 
репре зен та ци је саста вље не од уче
ни ка првих, дру гих, тре ћих и четвр тих 
раз ре да Гим на зи је. Њима ће се при

дру жи ти и запо сле ни, а тур ни ри обу
хва та ју чети ри врсте спор та: фуд бал, 
кошар ку, одбој ку и руко мет – додао је 
Кре со је вић.

Како је иста као дирек тор инђиј ске 
Гим на зи је, новац ће се при ку пља ти на 
неко ли ко раз ли чи тих начи на.

– Пошто Гим на зи ја има 16 оде ље ња, 
сва ки раз ред ни ста ре ши на при ку пи ће 
нов ца коли ко је то могу ће. Дру ги начин 
су сред ства од коти за ци ја за тур ни ре, 
а тре ћи тај што ћемо и ми, запо сле
ни, издво ји ти оре ђе ну сво ту нов ца за 
тешко обо ле лу децу. Тако ђе, позва ће
мо гра ђан ство да одре ђе них дату ма 
дођу, погле да ју тур нир и оста ве новац 
у кути ја ма које ће се нала зи ти у хали 
– каже Кре со је вић и нада се, да ће се 
на овај начин пру жи ти бар скро ман 
допри нос лече њу деце, као и то, да ће 
ово бити про је кат, који ће не само ове 
школ ске годи не, него и наред не, дати 
сво је резул та те.

М. Ђ.
Милан Кре со је вић

ЈП „ИНЂИ ЈА ПУТ“

Одр жа ва ње 
јав не расве те

Од када се води еви ден
ци ја одр жа ва ња јав не 
расве те на тери то ри ји 
општи не Инђи ја, рад ни ци 
ЈП „Инђи ја пут“, извр ши ли 
су пре ко 3100 интер вен ци
ја. Тај пода так, како кажу 
над ле жни, пока зу је да се 
услу га пре ма гра ђа ни ма 
зна чај но побољ ша ла, јер 
актив ност која се одно си 
на заме ну сија лич них 
места допри но си без бед
но сти свих уче сни ка у сао
бра ћа ју. 

– Раци о нал ном орга ни
за ци јом рас по ло жи вих опе
ра тив них ресур са, пости
гли смо да у нај кра ћем 
могу ћем року врши мо 
заме ну сија лич них места, у 
циљу пру жа ња што ква ли
тет ни јих услу га гра ђа ни ма 
и уче сни ци ма у сао бра ћа ју 
– иста као је Зоран Мили ће
вић, дирек тор ЈП „Инђи ја 
пут“ додав ши да је набав ка 
ками о на са кор пом, зна чај
но олак ша ла и убр за ла 
про цес рада на тере ну.

На тери то ри ји општи не 
Инђи ја посто ји око пет 
хиља да сија лич них и око 
300 рефлек тор ских места, 
који су у над ле жно сти овог 
пред у зе ћа.

М. Ђ.

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ОПШТИ НЕ У ПОСЕ ТИ ЂЕВ ЂЕ ЛИ ЈИ

Боља при вред на
и кул тур на сарад ња

Деле га ци ја општи не Инђи је, пред во ђе
на пред сед ни ком Вла ди ми ром Гаком, 
недав но је бора ви ла у Ђев ђе ли ји, 

све ча ном обе ле жа ва њу Дана осло бо ђе ња 
у Дру гом свет ском рату. Након пола га ња 
вена ца на спо ме ни ку палим бор ци ма, одр
жа на је све ча на сед ни ца Скуп ши не општи
не Ђев ђе ли ја са кул тур ноумет нич ким про
гра мом.

Пред сед ник Гак имао је при ли ку да се 
саста не са гра до на чел ни ком Сашом Поц ко
вим и да зајед нич ки раз мо тре могућ но сти за 
уна пре ђи ва ње сарад ње две ју општи на, али 
и гра до ва који су тако ђе били гости пово дом 
пра зни ка. 

Осим број них пред ло га са циљем успо

ста вља ња сарад ње изме ђу при вред них 
субје ка та и дру гих обли ка еко ном ског пове
зи ва ња, а има ју ћи у виду да се током годи не 
већ одр жа ва ју кул тур ни дога ђа ји, дого во ри
ли смо се да се почет ком сле де ће годи не 
одр жи вели ки спорт ски тур нир у јед ном од 
дво ран ских спор то ва, рекао је Гак који је и 
ини ци ја тор овог спорт ског дога ђа ја.

Поред пред став ни ка општи не Инђи ја, 
све ча но сти су при су ство ва ли и пред став ни
ци гра до ва Јабла ни ца (Босни и Хер це го ви
ни), Гвозд и Пазин (Хрват ска), као и  пред
став ни ци маке дон ских општи на, поли тич ких 
стра на ка, удру же ња НОБа, људи из све та 
при вре де, кул ту ре и спор та.

М.Ђ.

Посе та Ђев ђе ли ји
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ИНЂИ ЈЕ У ВЕЛИ КОМ РАТУ

Слав на исто ри ја срп ског наро да

У петак, 8. новем бра обе ле жен је 
Дан осло бо ђе ња Инђи је у Првом 
свет ском рату. Пре тач но 101 

годи ну, на Митров дан 1918. годи не, 
пот по руч ник Јули је Вапа, коман дант 
слав не чете 7. пука срп ске вој ске, 
после 50 дана дано ноћ ног напре до
ва ња од Бито ља, ушла је у Инђи ју и 
осло бо ди ла је.

Општи на Инђи ја у сарад њи са Удру
же њем Кра ље ви на Срби је већ четвр ту 
годи ну заре дом обе ле жа ва овај зна
ча јан датум у исто ри ји тог срем ског 
гра да. Све ча ној ака де ми ји, која је одр
жа на у Кул тур ном цен тру Инђи ја, прет

хо ди ло је пола га ње вена ца на спо ме
ник срп ској херо и ни Милун ки Савић и 
кра љу Петру I Осло бо ди о цу.

О Првом свет ском рату могли бисмо 
да гово ри мо деце ни ја ма и не бисмо 
испри ча ли ни део оно га што су наши 
пре ци ура ди ли за нас, нашу будућ ност 
и сло бо ду, рекао је пред сед ник Општи
не Инђи ја Вла ди мир Гак и додао:

На нама је да макар мало буде мо 
достој ни наших пре да ка и да не забо
ра ви мо шта су они учи ни ли за нас. Ми 
то чини мо на овај начин, пола га њем 
вена ца и мани фе ста ци ја ма које чува
ју успо ме ну на њихо ва име на и дела. 

Мно го већи наро ди могу нам поза ви
де ти на слав ној исто ри ји и на пре ци ма 
који су били спрем ни да учи не све за 
сло бо ду, иста као је Гак.

Про шле годи не, на вели чан ствен 
начин обе ле же на је сто го ди шњи ца 
осло бо ђе ња Инђи је у Првом свет ском 
рату. У про гра му који је тим пово дом 
при ре ђен, уче ство ва ли су при пад ни ци 
Мини стар ства уну тра шњих посло ва, 
Мини стар ства одбра не, гар де Вој ске 
Срби је, умет ни ци и глум ци, као и ђаци 
основ них и сред њих шко ла инђиј ске 
општи не и гра ђа ни.

– Инђи ја је један о рет ких гра до ва у 
нашој земљи који уме да про сла ви свој 
дан, дан када га је осло бо ди ла срп ска 
вој ска. Када се сви гра до ви угле да ју 
на Инђи ју и њене ста нов ни ке, онда ће 
моћи да кажу да пошту ју сво је прет ке 
и тра ди ци ју на пра ви начин, иста као 
је Пре драг Мар ко вић, члан Крун ског 
саве та поро ди це Кара ђор ђе вић који 
је, поред број них пред став ни ка јав них 
инсти ту ци ја, пред у зе ћа и при ја тељ
ских општи на, при су ство вао све ча но
сти обе ле жа ва ња Дана осло бо ђе ња 
општи не Инђи ја у Првом свет ском 
рату.

У настав ку про гра ма изве де на је 
пред ста ва „Вас крс на Могле ну“, која 
је недав но дожи ве ла сво ју пре ми је
ру у нишком Народ ном позо ри шту. 
Текст и режи ју пот пи су ју прва ци дра ме 
нишког Народ ног позо ри шта Алек сан
дар Миха и ло вић и Дејан Циц ми ло вић. 
Пред ста ва се реа ли зу је у про дук ци ји 
„Нишки сви ци“, уз подр шку Мини стар
ства кул ту ре Репу бли ке Срби је.

М.Ђ.

Пола га ње вена ца

Владимир Гак поло жио венац на спо ме ник Милун ки Савић
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Поре з на имо ви ну се не мења

Нај ви ше пажње на сед ни ци 
Општин ског већа, која је одр жа на 
6. новем бра, иза зва ла је одлу ка 

о утвр ђи ва њу про сеч них цена ква драт
ног метра непо крет но сти за одре ђи ва
ње поре за на имо ви ну за 2020. годи ну 
које ће важи ти на тери то ри ји рум ске 
општи не. Ова одлу ка, по зако ну, тре ба 
да се доне се до 30. новем бра.

Одмах ваља рећи, како је инфор
ми са ла Миле ва Кова че вић, шефи ца 
Оде ље ња за локал не јав не при хо де, 
про ме не цена, сем у јед ном слу ча ју, 
нема, што зна чи да се ни оба ве зе гра
ђа на неће пове ћа ва ти, већ због амор
ти за ци је, могу бити и нешто мање него 
лане. 

– Еви ден ци ја о кре та њу цена на 
тржи шту се води из свих могу ћих изво
ра који су нам доступ ни и на тај начин 
фор ми ра мо про сеч не цене, које ће 
бити основ за утвр ђи ва ње поре за на 
имо ви ну за наред ну годи ну, како за 
гра ђа не, тако и прав на лица – каже о 
поступ ку Миле ва Кова че вић.

Она је изра зи ла задо вољ ство што се 
у рум ској општи ни наста вља тренд да 
се не иде на корек ци је цена, а једи на 
про ме на се тиче четвр те зоне за гра
ђе вин ско земљи ште зато што је Репу
бли ка ради ла про це ну гра ђе вин ског 
земљи шта по уго во ри ма у који ма је и 
општи на један од уче сни ка у том купо
про дај ном одно су, тако да посто ји оба
ве за да се те цене при ме не. 

– Све је оста ло исто, иако је било 
доста про да је ста но ва, завр ше не су 
згра де и сви су инве сти то ри доста ви

ли цене по који ма су про да ва ли, али је 
оста ло опре де ље ње да се не иде на 
корек ци ју, што ће зна чи ти и сма ње ње 
због амор ти за ци је. Захва љу ју ћи изме
на ма зако на, ми смо иско ри сти ли јед ну 
могућ ност која је и погод ност за гра ђа
не, па смо то укљу чи ли у ову одлу ку, 
а тиче се неиз гра ђе ног гра ђе вин ског 
земљи шта које се кори сти, док се не 
при ве де наме ни, као пољо при вред но 
земљи ште. Стран ка може да при ја ви 
такву ситу а ци ју до 31. јану а ра наред
не годи не, а пла ти ће 60 посто од цене 
пољо при вред ног земљи шта – ука за ла 
је на ову могућ ност Миле ва Кова че вић.

У Оде ље њу за локал не јав не при хо
де се тру де да, и поред чиње ни це да се 
цене не мења ју, оства ре што више при
хо да од поре за на имо ви ну, пре све га 
про ши ре њем базе поре ских обве зни ка, 
те да се обу хва ти што више оних лица 
која су рани је избе га ва ла да при ја ве 
сво ју имо ви ну. 

– На руку нам иде и оза ко ње ње, пого
то во закон ске изме не од 1. јану а ра, 
где је сада пред у слов да би се дошло 
до реше ња о оза ко ње њу, под но ше
ње поре ске при ја ве локал ној поре ској 
адми ни стра ци ји. Ми ради мо све врсте 
про ве ра, а дру го, чисти мо базу пода та
ка пре ма Зако ну о насле ђи ва њу, пре
ба цу је мо дуго ве на нове наслед ни ке, 
тако да то све ути че на пове ћа ње про
цен та напла те. До сада има мо девет 
одсто више напла те у одно су на исти 
пери од прет ход не годи не. То је бит но, 
јер у овој годи ни нисмо има ли напла ту 
еко ло шке так се, него само напла ћу је

мо ста ре дуго ве. И поред тога, наста ви
ли смо тренд пове ћа ња напла те поре
за на имо ви ну и оче ку је мо да ће ове 
годи не бити већа од 300 мили о на дина
ра – иста кла је Миле ва Кова че вић.

Чла но ви Општин ског већа су дали 
и сагла сност Општин ском пра во бра
ни ла штву за закљу чи ва ње ван суд ских 
порав на ња. И овог пута је реч о накна
ди ште те због ује да паса лута ли ца, реч 
је о седам слу ча је ва, али у јед ном је 
забе ле же но и да су пси закла ли овце. 
Миро слав Суче вић из Општин ског 
пра во бра ни ла штва је рекао да је ове 
годи не, до сада, забе ле же но 127 ује
да паса, а про шле је било чак 206, а за 
те наме не је испла ће но 10,6 мили о на 
дина ра.

Чла но ви Општин ског већа су одлу
чи ли и да се Фон ду „Нико ла и Мари
ца Цве јић“ упла ти 100.000 дина ра, као 
помоћ у орга ни зо ва њу 22. међу на род
ног так ми че ња соло пева ча „Нико ла 
Цве јић“, које ће бити одр жа но 29. и 30. 
новем бра. С. Џаку ла

Миле ва Кова че вић

Како је рекла Миле ва Кова че вић, шефи ца Оде
ље ња за локал не јав не при хо де, про ме не цена, 
сем у јед ном слу ча ју, нема, што зна чи да се ни 
оба ве зе гра ђа на неће пове ћа ва ти, већ због амор
ти за ци је, могу бити и нешто мање него лане

РАТ НИ ВОЈ НИ ИНВА ЛИ ДИ

Обе ле же на сла ва Удру же ња
Рум ско Удру же ње рат них вој них 

инва ли да 8. новем бра, обе ле жи
ло је сво ју сла ву, Све тог Дими

три ја. Сече њу и осве ће њу слав ског 
кола ча при су ство ва ли су чла но ви овог 
Удру же ња, гости и све ште ни ци СПЦ, 
док је кум ово го ди шње сла ве био 
Дра го Тешић, пред сед ник ОО Саве
за само стал них син ди ка та Срби је у 
Руми.

Мили ја Вере си ја, пред сед ник УРВИ 
Рума под се тио је да је 8. новем бра, 
пре 26 годи на, и фор ми ра но ово Удру
же ње.

 – За то вре ме је кроз наше Удру

же ње про шло пре ко 250 људи, што 
чла но ва, што поро ди ца палих бора ца 
и рат них вој них инва ли да. У про те кле 
две годи не кроз про је кат Покра јин ског 
секре та ри ја та за соци јал ну поли ти ку 
и демо гра фи ју, али и помоћ рум ске 
општи не смо отво ри ли ову Собу сећа
ња. До сада смо при ку пи ли 75 фото
гра фи ја, од ина че поги ну лих 167 лица, 
за коли ко ми има мо подат ке. Пози вам 
све који су изгу би ли сво је бли жње 
у рато ви ма деве де се тих годи на да 
доне су њихо ву сли ку, ако то већ нису 
ура ди ли, каже Мили ја Вере си ја.

 С. Џ.
Мили ја Вере си ја
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА КРЕ ДИ ТА РАЗ ВОЈ НОГ ФОН ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Траже се кредити
за куповину земље
Пре зен та ци ја кре дит них 

лини ја Раз вој ног фон да 
Вој во ди не, које су наме

ње не реги стро ва ним пољо
при вред ним газдин стви ма, 
прав ним лици ма и пред у зет
ни ци ма, одр жа на је 4. новем
бра у кон фе рен циј ској сали 
Кул тур ног цен тра, у сарад
њи са Општин ском упра вом 
Рума. Пољо при вред ни ци ма 
и пред у зет ни ци ма из рум ске 
и окол них општи на пре зен то
ва но је укуп но 13 кре дит них 
лини ја  седам за пољо при
вред ни ке и шест за прав на 
лица и пред у зет ни ке.

Дејан Сла ву је вић, струч ни 
сарад ник у мар ке тинг слу
жби РФВ, иста као је да је ово 
њихо ва дру га пре зен та ци ја у 
Руми, а да су људи ма нај ин
те ре сант ни је кре дит не лини
је за купо ви ну земљи шта и 
дуго роч ни инве сти ци о ни кре
дит. Он дода је да Раз вој ни 
фонд Вој во ди не није бан ка, 
већ држав на инсти ту ци ја у 
којој је пред сед ник Над зор ног 
одбо ра Игор Миро вић, пред
сед ник Покра јин ске вла де. 

– Схва ти ли смо да је нај
бо ља про мо ци ја кроз непо

сред ни кон такт са људи ма 
на тере ну, па смо оби шли 
све месне зајед ни це и иде мо 
на све мани фе ста ци је. Тако 
сам сва ког тре ћег у месе цу 
и на рум ском ваша ру, али и 
на сва кој бит ној вој во ђан ској 
мани фе ста ци ји. Много иде
ја и суге сти ја чује мо тако на 
лицу места – исти че Сла ву
је вић. 

У РФВ се тру де да се про
це ду ре мак си мал но убр за ју. 
Посто ји добра струч на слу
жба ана ли ти ке, где потен
ци јал ни кори сник кре ди та 

теле фон ски или меј лом, 
кон так ти ра Фонд и на осно
ву пода та ка о газдин ству 
или фир ми, све се ура ди за 
дан. Заин те ре со ва ни доби ја
ју бес плат ну пре ли ми нар ну 
ана ли зу, на осно ву које се 
опре де љу ју коју ће виси ну 
кре ди та да узму и сва даља 
про це ду ра може бити путем 
теле фо на или елек трон ски.  
Потен ци јал ни кори сник кре
ди та само јед ном дола зи у 
Нови Сад, и то на пот пи си ва
ње уго во ра.

Миро слав Лаћа рац, пољо

при вред ник из Мале Реме
те био је на пре зен та ци ји у 
Руми. 

– Бавим се сто чар ством, 
ратар ством и воћар ством. 
Дошао сам да видим које су 
кре дит не лини је за раз вој 
села, да видим да ли могу да 
се нађем у томе. Нај ви ше ме 
зани ма ју кре ди ти за купо ви ну 
пољо при вред ног земљи шта  
инте ре су је ме који је модел, 
јер већи ну земљи шта које 
купу јем, купу јем од сувла сни
ка, па је мало ком пли ко ва но 
када се пра ви уго вор. Нисам 
до сада кори стио кре ди те, 
али суб вен ци је јесам, а кре
ди те сам кори стио од бан ке 
– каже за наше нови не Миро
слав. 

Овај пољо при вред ник има 
око 60 хек та ра свог земљи
шта, а да ли ће бити про ши
ре ња, зави си од деце. 

– Син ми је на факул те ту, 
ако мисли да оста не на селу 
и да ради, про ши ри ва ће мо 
се, ако не, нема потре бе. На 
жалост, сви мла ди раз ми
шља ју да иду „пре ко“ – дода
је Миро слав Лаћа рац.

С. Џаку ла

ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА РУМЕ У ВЕЛИ КОМ РАТУ

Венци за ослободиоце
Пово дом Дана осло бо ђе ња Руме 

у Првом свет ском рату, 6. новем
бра, на спо мен обе леж је поги ну

лим пра во слав ним вој ни ци ма у Вели ком 
рату током 1914. и 1915. годи не вен це су 
поло жи ле деле га ци је локал не само у пра
ве, СУБ НОРа, УРВИ и СПС, а потом су 
све ште ни ци СПЦ одр жа ли помен поги ну
ли ма.

Томи слав Милић, пред сед ник СУБ
НОР а Рума под се тио је да су на овом 
месту на Град ском гро бљу сахра ње на 
43 срп ска и 12 аутро у гар ских вој ни ка 
пра во слав не веро и спо ве сти стра да ла у 
бор ба ма код Леге та. Од тих 55 вој ни ка, 
ни до данас није откри вен иден ти тет 15 
вој ни ка. Бит ка код Леге та је била ката
стро фал на по срп ску вој ску, буду ћи да 
је 2.000 вој ни ка поги ну ло или се уда ви
ло, 4.800 их је заро бље но, а све га 600 
се успе шно вра ти ло на десну оба лу, пре
пли вав ши Саву.

Аустро у гар ска вој ска се крва во осве ти
ла жите љи ма Сре ма, попа ље не су број
не куће, пого то во имућ ни јих поро ди ца, 
док су мушкар ци оте ра ни у лого ре, где 
их је мно го и умр ло. 

Гро бље је обно вље но на ини ци ја ти ву 

Саве за бора ца Руме, обно ву је финан си
ра ла Вла да Срби је из Фон да за обно ву 
срп ских вој нич ких гро ба ља, што је била 
ини ци ја ти ва 2014. годи не, пово дом обе
ле жа ва ња века од почет ка Вели ког рата. 
Про је кат је ура дио Завод за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре Срем ска Митро ви ца, а 

вој нич ко гро бље је доби ло свој сада шњи 
изглед 2016. годи не.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума иста као да се чува сећа ње на 
важне дату ме из Првог свет ског рата, 
посеб но оне који су од зна ча ја за рум ску 
општи ну.  С. Џаку ла

Пола га ње вена ца

Дејан Сла ву је вић Миро слав Лаћа рац
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Ран че ви и при бор
за 48 ром ских сред њо шко ла ца

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“, који финан си ра Европ ска уни
ја, свим ром ским сред њо школ ци ма  из 
рум ске општи не су уру че ни ран че ви и 
школ ски при бор 7. новем бра у Кул тур
ном цен тру, а у орга ни за ци ји општин ског 
Мобил ног тима за инклу зи ју Рома.  

Ран че ве и школ ски при бор доби ло је 
48 сред њо шко ла ца, који поха ђа ју ССШ 
„Бран ко Ради че вић“, Тех нич ку шко лу 
„Милен ко Брзак Уча“ и Пољо при вред ну 
шко лу „Сте ван Петро вић Бри ле“.

Уче ни ци ма се прво обра ти ла покра
јин ска посла ни ца Јеле на Јова но вић која 
је изра зи ла задо вољ ство што у рум ској 
општи ни има педе се так Рома сред њо
шко ла ца. 

– То је вели ки напре дак за ром ску 
наци о нал ну зајед ни цу када је обра зо
ва ње у пита њу. Oбразовање je изу зет но 
важно, јер је то пут да се  иза ђе из зача
ра ног кру га беде и сиро ма штва. Овде 
ђаци доби ја ју, на осно ву ЛАП за Роме, 
бес плат не месеч не кар те и сти пен ди је. 
Рум ска општи на је у самом врху у Вој
во ди ни, када је у пита њу поло жај Рома. 
То потвр ђу је и овај број сред њо шко ла ца, 
a на жалост ми смо јед на од нај не о бра
зо ва ни јих наци о нал них зајед ни ца, рекла 
је посла ни ца Јова но вић, која је дода ла 
да посто ји и мали број Рома који су на 
факул те ти ма.

Јеле на Јова но вић је иста кла да је бит
но да у Руми посто је и педа го шки аси
стен ти који пома жу основ ци ма.

 – Све је то важно, да ром ска деца 
иду и завр ше шко ле, а да потом у сво јој 
стру ци доби ју и посао, ука за ла је Јеле на 
Јова но вић.

Начел ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић је рекао да је поно сан што је 
од самог почет ка, од 2015. годи не када 

је донет ЛАП за Роме, био укљу чен у 
побољ ша ње поло жа ја ром ске наци о нал
не зајед ни це. У том пла ну је дефи ни са но 
шта би тре ба ло ура ди ти до 2020. годи не, 
а с обзи ром на то да је мно го и ура ђе но, 
доку мент је реви ди ран 2017. годи не, уз 
неке нове циље ве. 

 Чиње ни ца да смо данас овде и да 
48 деце поха ђа сред њу шко лу, гово
ри да заи ста има мо резул та те, јер овај 
број деце је пре неко ли ко годи на био 
знат но мањи. То је само део успе ха који 
смо пости гли. Ми смо  јед на од општи
на на чијој тери то ри ји про цен ту ал но 
живи нај ве ћи број при пад ни ка  ром ске 
наци о нал не зајед ни це. Зва нич но, реч 
је о  1.300 лица, међу тим по пода ци ма 
који ма рас по ла жу ром ска удру же ња, тај 
број се кре ће и до  3.000 при пад ни ка  
ром ске наци о нал не зајед ни це. Из буџе

та издва ја мо сред ства за сти му ли са ње 
шко ло ва ња деце,  јер обра зо ва ње јесте 
кључ све га. Сти пен ди ја коју даје мо за 
сред њо школ це и ова акци ја поде ле ђач
ког при бо ра запра во има за циљ да сти
му ли ше децу и пре све га роди те ље,  да 
шаљу децу у шко лу, да стек ну одре ђе но 
обра зо ва ње и да, када завр ше сред њу 
шко лу,  упи шу факул тет или нађу посао 
у стру ци, ука зао је начел ник Љуби шић. 

Пре месец дана орга ни зо ван је и оби
ла зак ром ских насе ља како би се утвр ди
ло пра во ста ње и одре ди ли даљи прав ци 
актив но сти, у окви ру новог ЛАП за Роме.

Душан Љуби шић је под се тио и на 
европ ске про јек те који су реа ли зо ва ни 
у рум ској општи ни, чији основ ни циљ је 
био укљу чи ва ње ром ске деце у сред њо
школ ско обра зо ва ње и запо шља ва ње 
Рома. 

Јеле на Јова но вић, Душан Љуби шић и Дани је ла Тадић

Ром ски сред њо школ ци
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ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ

За пет про је ка та
36,5 мили о на дина ра

У рум ској општи ни је окон чан пети 
циклус пар ти ци па тив ног буџе ти
ра ња, који је запо чео као пилот 

про је кат, али је наста вљен да се реа
ли зу је по чему је општи на про гла ше на 
и за при мер добре прак се у овој обла
сти ути ца ја гра ђа на на кре и ра ње 
буџе та. Како сазна је мо у Тиму за пар
ти ци па тив но буџе ти ра ње, овај пети 
циклус је пре ма шио оче ки ва ња, тако 
да је забе ле жен рекор дан број гра ђа
на који су узе ли уче шће у пред ла га њу 
про је ка та и гла са њу, али и по виси ни 
сред ста ва која ће бити издво је на за 
финан си ра ње пет про јект них иде ја 
које ће бити увр ште не у одлу ку о 
општин ском буџе ту за 2020. годи ну. 
Тако ђе, про је кат има и нај ве ћи тери
то ри јал ни обу хват до сада, буду ћи да 
ће се пет про је ка та са нај ви ше гла со
ва реа ли зо ва ти на више лока ци ја у 
гра ду, као и у 12 села рум ске општи не.

Током окто бра за пону ђе не про јек те 
је гла са ло 3.531 гра ђа нин, што је за 
500 више него про шле, а чак за 1.000 
гра ђа на више него 2017. годи не. За 
реа ли за ци ју про јект них иде ја биће 
издво је но око 36,5 мили о на дина ра 
што је до сада нај ви ше отка ко рум ска 
општи на реа ли зу је про це се пар ти ци
па тив ног буџе ти ра ња. Када је реч о 
град ским про јек ти ма, из буџе та ће у 
наред ној годи ни бити финан си ра ни 
радо ви на уре ђе њу дво ри шта врти ћа 
у објек ту „Цен тар“ које ће потом бити 

опре мље но моби ли ја ром. Дру ги је 
про је кат опре ма ња моби ли ја ром 
дечи јих игра ли шта на углу ули ца Гро
бљан ске и Желе знич ке, у насе љи ма 
„Игра ли ште“ и „Дете ли на“ код Дома 
здра вља, као и у Малом пар ку.

У сели ма ће бити финан си ра но 
поста вља ње орма ри ћа за ђаке у Пла
ти че ву, Путин ци ма, Клен ку, Гра бов ци
ма, Никин ци ма и Хрт ков ци ма, а то је 
ујед но и про је кат који је добио нај ви
ше, 2.218 гла со ва. Дру ги је про је кат 
поста вља ња моби ли ја ра на дечи јим 
игра ли шти ма у Гра бов ци ма, Павлов
ци ма, Вито јев ци ма и Сте ја нов ци ма, 
док је трећи изград ња пешач ко – 
бици кли стич ке ста зе Доњи Петров ци 
– Путин ци. Има ју ћи у виду да се ради 
о обим ни јим радо ви ма који зах те ва ју 
и зна чај на сред ства овај про је кат ће 
се реа ли зо ва ти фазно. 

 Уче шће гра ђа на у изра ди буџе та је 
обе леж је раз ви је ни јих и напред них 
демо крат ских дру шта ва, захва љу је мо 
сви ма који су уче ство ва ли у овом про
це су, као и меди ји ма који су о томе 
изве шта ва ли, рекли су чла но ви Тима 
за пар ти ци па тив но буџе ти ра ње.

Под се ти мо, до сада је из буџе та за 
реа ли за ци ју при хва ће них пред ло га 
гра ђа на издво је но око 60 мили о на 
дина ра, што са сада опре де ље них 
36,5 мили о на се при бли жа ва цифри 
од 100 мили о на дина ра.

 С. Џ.

Тим за пар ти ци па тив но буџе ти ра ње

 Гле да мо да све оно што Европ ска 
уни ја из сво јих фон до ва даје за Роме 
испра ти мо и уче ству је мо у тим про јек
ти ма, закљу чио је Љуби шић.

Дани је ла Тадић, коор ди на тор ка  за 
ром ска пита ња у рум ској општи ни, иста
кла је зна чај посто ја ња Мобил ног тима 
који се састо ји од пред став ни ка Цен тра 
за соци јал ни рад, Наци о нал не слу жбе 
за запо шља ва ње, Удру же ња Рома и 
коор ди на тор ке за ром ска пита ња . 

 Укљу че ни су и педа го шки аси стен
ти који су зна чај ни на тере ну. Про је кат 
инклу зи је тра је годи ну дана и обу хва та 
соци јал ну и здрав стве ну зашти ту, обра
зо ва ње и ста но ва ње. Један од важни јих 
актив но сти је обра зо ва ње. Ово је под
сти цај за наше сред њо школ це, под
сти цај за њихо во уче ње. Дру ги важан 
про је кат који је у току је испи ти ва ње 
насе ља „Ваша ри ште“ које ће кори сти
ти за буду ће про јек те. Важна је и ради
о ни ца коју реа ли зу је мо са Цен тром за 
соци јал ни рад на тере ну, спре ча ва ње 
мало лет нич ких бра ко ва. Диже мо свест 
девој чи ца ма и деча ци ма да не сту па ју  
тако рано у брак, али  и о зна ча ју шко
ло ва ња и обра зо ва ња – рекла је коор
ди на тор ка Тадић.

Доде ли ран че ва и школ ског при бо
ра је при су тво вао и Милош Нико лић, 
дирек тор Кан це ла ри је за инклу зи ју 
Рома АП Вој во ди не. Он је иста као да је 
рет кост виде ти толи ко ром ских сред њо
шко ла ца на јед ном месту.

  Ми упра во потен ци ра мо  зна чај 
даљег  обра зо ва ња ром ске деце, те да 
кроз шко ло ва ње нађу сво је место у дру
штву, рекао је Милош Нико лић.

Петар Јова нов је уче ник дру гог раз ре
да Тех нич ке шко ле, и то одли чан. Али 
он је и европ ски првак у сава те бок су, 
као и нај у спе шни ји рум ски спор ти ста у 
кате го ри ји кадет про шле годи не.

 Уче ник сам сме ра елек тро тех ни
чар рачу на ра. Увек су ме инте ре со ва ли 
ком пју те ри  па сам желео да про ши рим 
сво је зна ње. Можда ћу после сред ње 
шко ле упи са ти и факул тет. Мно го тре
ни рам, али се све може пости ћи када се 
жели. Две годи не доби јам и општин ску 
сти пен ди ју и заи ста ми то пуно зна чи   
рекао је Петар Јова нов.

С. Џаку ла

Петар Јова нов

Током окто бра за пону ђе не про јек те је гла са ло 3.531 
гра ђа нин, што је за 500 више него про шле, а чак за 
1.000 гра ђа на више него 2017. годи не. За реа ли за ци ју 
про јект них иде ја биће издво је но око 36,5 мили о на 
дина ра
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ФЕСТИ ВАЛ ТАМ БУ РА ШКИХ ОРКЕ СТА РА

Побед ник Субо тич ки
там бу ра шки орке стар

Међу на род ни фести вал там бу ра
шких орке ста ра одр жан је 10. 
новем бра у рум ском Кул тур ном 

цен тру „Бра на Црн че вић“. На четвр том 
по реду фести ва лу уче ство ва ло је пет 
там бу ра шких орке ста ра: Вели ки там бу
ра шки орке стар ХКПД „Мати ја Губец“ и 
Град ски там бу ра шки орке стар „Бран ко 
Ради че вић“ из гра да дома ћи на, потом 
ТО Опћи не Семељ ци из Хрват ске, Там
бу ра шка шко ла „Бато рек“ из Оси јека, као 
и Субо тич ки там бу ра шки орке стар. Ван 
кон ку рен ци је, пред рум ском публи ком 
је насту пио Деч ји субо тич ки там бу ра шки 
орке стар. Насту пе так ми ча ра је оце њи
вао струч ни жири који су чини ли про фе
со ри Сло бо дан Ата нац ко вић и Здрав ко 
Рани са вље вић из Бео гра да, Дра го слав 
Крсма но вић из Шида и Тихо мир Рано га
јец из Оси је ка. 

Нај у спе шни ји је био Субо тич ки там бу
ра шки орке стар који је осво јио и Гран при 
ово го ди шњег фести ва ла, који је потвр
дио и овај пут, изу зет ним насту пом свој 
ква ли тет. Злат не пла ке те су осво ји ли и 
Там бу ра шка шко ла „Бато рек“ из Оси је
ка, ГТО „Бран ко Ради че вић“ Рума и ТО 
Опћи не Семељ ци. Брон за на пла ке та 
при па ла је дру гом рум ском там бу ра шком 
орке стру, ХКПД „Мати ај Губец“ из Руме.

Фести вал је зва нич но отво рио Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО Рума који је 
под се тио да је Рума град там бу ре и да 
има неко ли ко там бу ра шких орке ста ра. 

– Увек са пажњом про пра ти мо овај 
Фести вал, зато што се одви ја под покро
ви тељ ством наше Општи не. Фести вал 
Руми и Румља ни ма вра ћа тако што нам 
омо гу ћа ва изван ред не насту пе орке ста
ра који уче ству ју у так ми чар ком делу. 
Мислим да је то фина спо на која посто ји 
изме ђу Руме и фести ва ла там бу ра шких 
орке ста ра која тра је деце ни ја ма и сигу

ран сам да ће тако бити и у деце ни ја ма 
које сле де, пре све га зато што је фести
вал пока зао сво ју витал ност. Било је ту 
успо на и падо ва, али се пока за ло да у 
орга ни за ци ји уче ству ју људи који ма је 
ста ло до афир ма ци је там бу ра шке музи
ке, а на послед њем месту им је само про
мо ци ја и рекла ми ра ње поје ди них уче
сни ка фести ва ла. Докле год буде тако, 
фести вал ће тра ја ти и има ти нашу подр
шку, пору чио је Сте ван Кова че вић.

Под се ти мо Фести вал там бу ра шких 
орке ста ра је посто јао пре ко две деце
ни је а издво јио се из Фести ва ла музич
ких дру шта ва Вој во ди не који се у Руми 
орга ни зу је од 1963. годи не. Ово је четвр
ти пут да се одр жа ва као међу на род ни 
фести вал.

Сло бо дан Ата нац ко вић, члан жири ја 

је ука зао да жири посеб но води рачу на о 
томе да ансам бли буду ком плет но саста
вље ни од људи који су ама те ри, да има ју 
одго ва ра ју ћи избор про гра ма, одго ва ра
ју ћи број инстру ме на та, да су попу ње не 
све део ни це стан дард ног там бу ра шког 
орке стра и да су оства ри ли изве стан или 
висок домет у свом музи ци ра њу.

– Рума је пре сто ни ца там бу ра шког 
покре та и тра ди ци ја која се у Руми одр
жа ва је импре сив на и тре ба је него ва ти 
као и све дру ге тра ди ци је, пого то ву оне 
које се одви ја ју у доме ну кул ту ре, која је 
све мање под пажњом финан си је ра. И 
ова мани фе ста ци ја се мучи, али опста је, 
захва љу ју ћи огр ом ном енту зи ја зму мла
дих музи ча ра и енту зи ја зму умет нич ких 
руко во ди ла ца који воде рачу на о њихо
вом узра ста њу и сазре ва њу. Надам се да 
ће фести вал у Руми дуго тра ја ти, рекао 
је про фе сор Сло бо дан Ата нац ко вић.

Фра њо Бата рек, дирек тор Там бу ра
шке шко ле „Бата рек“ из Оси је ка је рекао 
да им је ово дру ги наступ на рум ском 
фести ва лу.

– У Руми сам био без број пута, Рума 
има сја јан орке стар и сјај ну тра ди ци ју. 
Жао ми је што овде нису још два орке
стра која су отпа ла, ина че би био нај ја
чи фести вал на овим про сто ри ма што се 
тиче ква ли те та. Поку пи ли смо са ових 
про сто ра наше Панон ске низи је нај бо ље 
орке стре и оно што вре ди, тако да је ово 
заи ста пре сти жни фести вал, рекао је за 
наше нови не Фра њо Бата рек.

Орга ни за то ри фести ва ла су били рум
ски Кул тур ни цен тар „Бра на Црн че вић” и 
Савез там бу ра шких дру шта ва Вој во ди
не, а фести вал је одр жан под покро ви
тељ ством Општи не Рума и Покра јин ског 
секре та ри ја та за кул ту ру, јав но инфор ми
са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма.

С. Џаку ла
Сте ван Кова че вић отва ра фести вал

ГТО „Бран ко Ради че вић“
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ЗАВР ШЕН ПРО ЈЕ КАТ „ИНВЕ СТИ РА ТИ У МЛА ДЕ ЕВР О ПЕ“

Млади Португалци
обавили праксу у Руми
Рум ско удру же ње „Стил мла дих“ је 

парт нер на про јек ту „Инве сти ра ти у 
мла де Евр о пе“ шко ле „Агру па мен

то Де Есцо лас Де Бар це лос“ из Пор ту га
ла, кроз про грам „Ера смус+“. Десет уче
ни ка ове шко ле, узра ста од 16 до 19 
годи на, бора вило је у Руми од 1. окто бра 
до 9. новем бра, како би уса вр ши ли сво је 
зна ње, посма тра ју ћи наста ву и оба вља
ју ћи струч ну прак су, сва ко у сво јој обла
сти рада. Два уче ни ка су се при пре ма ла 
за спорт, две уче ни це за позив меди цин
ске сестре, две уче ни це за позив вас пи
та ча и чети ри уче ни ка у ИТ обла сти. 

Поред ових десет мла дих Пор ту га ла
ца, још два уче ни ка ИТ про фи ла, кроз 
про грам „Ера смус ПРО“, ће у Руми бора
ви ти и струч но се уса вр ша ва ти шест 
месе ци, закључ но са 29. фебру а ром 
наред не годи не.

– Удру же ње „Стил мла дих“ пре по зна то 
је као добар парт нер на про јек ту, са пуно 
иску ства око реа ли за ци је омла дин ских 
раз ме на и импле мен та ци је европ ских 
про је ка та. Уче ни ци по пред ло же ном пла
ну реа ли зу ју сво ју обу ку, током које има ју 
при ли ку да про ђу ком пле тан циклус уче
ња и рада, сва ко из сво је стру ке. Све 
нау че но у Срби ји, пре не ће по поврат ку 
сво јим вршња ци ма и про фе со ри ма у 
Бар це ло су – каже Ива на Стан ко вић, 
коор ди на тор ка про јек та из Удру же ња 
„Стил мла дих“. 

Ово Удру же ње је доби ло сред ства од 
шко ле из Бар це ло са за покри ва ње тро
шко ве сме шта ја, хра не, борав ка, као и 
струч ног уса вр ша ва ња мла дих Пор ту га
ла ца. Шко ла „Бран ко Ради че вић“, ове 

годи не је доби ла про је кат, где рум ски 
уче ни ци одла зе у Ита ли ју по истом про
гра му. 

– Про је кат је вео ма добро и успе шно 
реа ли зо ван. Уче ни ци су задо вољ ни, али 
и мен то ри, вла сни ци ком па ни ја. Они 
има ју добро зна ње, а и овде су мно го 
нау чи ли. Сме шта ј, орга ни за ци ја, кул ту
ро ло шке посе те, као и кому ни ка ци ја са 
нашим учен ци ма била је одлич на. 
Послед ња неде ља про јек та је била за 
ева лу а ци ју и доде лу дипло ма ради сер
ти фи ка та, као и доде ла захвал ни ца они
ма који су уче ство ва ли у про јек ту – исти
че Ива на Стан ко вић.

Сарад ни ци на овом про јек ту су Цен тар 
Нових Тех но ло ги ја Рума, Меди цин ска 
шко ла „Дра ги ња Ник шић“, Тех нич ка шко
ла „Милен ко Брзак Уча“, ССШ „Бран ко 
Ради че вић“, Општи на Рума, Дом здра
вља, УПВО „Поле та рац“, Герон то ло шки 
цен тар „Срем“, Удру же ње „Мост“, Спорт
ски савез Рума, Вила „Хит“ и ресто ран 
„Вој во ди на“. 

Уче ни ци из Пор ту га ла викен дом су 
кори сти ли при ли ку да боље упо зна ју 
Срби ју,  тако да су посе ти ли Бео град, 
Нови Сад, Срем ску Митро ви цу, мана сти
ре на Фру шкој гори, али се и дру жи ли са 
сво јим вршња ци ма из Руме. 

Да је про је кат реа ли зо ван успе шно и 
да из Руме и Срби је носе пози тив на 
иску ства, потвр ђу ју и мла ди из Бар це ло
са.

Андре Сил ва има 15 годи на и струч ну 
прак су и зна ње је уса вр ша вао из спор та.

– Имао сам прак су у шко ли, као и 
спорт ским сала ма. Допа ло ми се овде, 

дру жио сам са при ја те љи ма, људи су се 
тру ди ли да нам заи ста помог ну. Што се 
тиче рада у шко ла ма и усло ва за тре ни
ра ње, то је ско ро исто као и код нас – 
каже Андре.

Седам на е сто го ди шњи Бра у лио Кан ди
до нам је изнео сво је ути ске.

– Учи ли смо како да ради мо ВЕБ стра
ни це и пре зен та ци је. Радио сам и у ЦНТ, 
добри су и доста сам нау чио. Рума је 
јед но лепо место, волим што сам био 
овде, људи су љуба зни и при јат ни – 
рекао нам је Бра у лио, који је пра тио рад 
у сред њим шко ла ма „Бран ко Ради че вић“ 
и „Милен ко Брзак Уча“, а прак су у ЦНТ.

Буду ћа меди цин ска сестра, а можда 
и лекар, Ана Сил ва има ла је тео
риј ски и струч ни део уса вр ша ва ња 

у срем ско ми тро вач кој Меди цин ској шко
ли и Дому здра вља Рума. 

– Ради ла сам сво ју струч ну прак су са 
док то ри ма и меди цин ским сестра ма. 
Има раз ли ка, три ја жа је дру га чи ја, здрав
стве ни систем је дру га чи ји, мада мислим 
да су оба систе ма добра. Надам се да ћу 
упи са ти сту ди је меди ци не. Што се тиче 
дома ћи на, људи су заи ста вео ма при ја
тељ ски рас по ло же ни и заи ста су добро 
бри ну ли о нама – рекла нам је Ана Сил
ва.

Ова кви про гра ми су сва ка ко зна чај ни 
за мла де људе, да упо зна ју дру ге сре ди
не и виде коли ко се обра зов ни систем и 
прак са у поје ди ним обла сти ма, раз ли ку ју 
у дру гим земља ма. У окви ру овог про гра
ма, струч но зна ње ће тако сти ца ти и уче
ни ци ССШ „Бран ко Ради че вић“ у шко ла
ма и ком па ни ја ма у Ита ли ји. С. Џаку ла

Мла ди Пор ту гал ци на прак си у Руми

Пројекат: „РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА“ финансира се из буџета Општине Рума. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ, МИТАР МИЛИН КО ВИЋ, ПОТ ПИ САО УГО ВО РЕ
О СТИ ПЕН ДИ РА ЊУ НАЈ БО ЉИХ СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА У ОПШТИ НИ

При зна ње за зна ње
Општи на Бео чин у школ

ској 2019/2020 годи ни 
сти пен ди ра ће 10 нај

у спе шни јих сред њо шко ла ца. 
При год на све ча ност пот пи
си ва ња одр жа на је у сали 
Скуп шти не општи не Бео чин. 
Уго во ре је 7. новем бра у име 
општи не Бео чин пот пи сао 
пред сед ник општи не Бео чин 
Митар Милин ко вић.

Пред сед ник Милин ко
вић је чести тао уче ни ци ма 
на одлич ним резул та ти ма 
и поже лео још пуно успе
ха и одлич них резул та та у 
даљем шко ло ва њу. Одлу ком 
коми си је за доде лу сти пен
ди ја уче ни ци ма стипендијa 
за школ ску 2019/2020.годи ну, 
месеч но ће изно си ти 7.000 
дина ра.

Добит ни ци сти пен ди ја су 
Мили ца Тамај ка из Бео чи на, 
уче ни ца дру гог раз ре да Гим
на зи је „Све то зар Мар ко вић“ 
из Новог Сада, Сте ван Јако
по вић из Бео чи на, уче ник 
тре ћег раз ре да ССШ „Бори
слав Михај ло вић Михиз“ из 
Ири га, Ђор ђе Ивко вић из 
Чере ви ћа, уче ник четвр тог 
раз ре да Елек тро тех нич ке 

шко ле „Михај ло Пупин“ из 
Новог Сада, Нико ла Стој ко
вић из Бано што ра, уче ник 
четвр тог раз ре да Гим на зи је 
„Јован Јова но вић Змај“ из 
Новог Сада, Нико ла Симић 
из Бео чи на, уче ник четвр
тог раз ре да Елек тро тех нич
ке шко ле „Михај ло Пупин“ 
Нови Сад, Ната ша Рад из 
Бео чи на, уче ни ца четвр тог 

АКЦИ ЈА ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Без бед ност деце
у сао бра ћа ју
Да је бри га о нај мла ђим 

сугра ђа ни ма оба ве за  
локал не само у пра ве, 

пока за ло се 4. новем бра 
у  у зајед нич кој акци ји коју 
је орга ни зо ва ла Општи
на Бео чин у сарад њи са 
Инсти ту том за без бед ност 
сао бра ћа ја из Новог Сада, 
а уз тех нич ку помоћ Дома 

здра вља „Др Душан Савић 
 Дода“ Бео чин, Ватро га сне 
бри га де Бео чин и Поли циј
ске ста ни це Бео чин.

Деца из пред школ ске 
уста но ве „Љуба Стан ко
вић“ и ђаци прва ци Основ
не шко ле „Јован Грчић 
Милен ко“ има ли су при ли ку 
да нау че основ на пра ви ла 
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раз ре да Гим на зи је „Иси до ра 
Секу лић“ Нови Сад, Вла да на 
Тамај ка из Бео чи на, уче ни ца 
четвр тог раз ре да Гим на зи је 
„Све то зар Мар ко вић“ Нови 
Сад, Тама ра Мак си мо вић из 
Бео чи на уче ни ца дру гог раз
ре да Сред ње меди цин ске 
шко ле „7. април“ Нови Сад, 
Јова на Никол чић из Сусе
ка, уче ни ца тре ћег раз ре да 
ССШ „Др Ради вој Ува лић“ 
из Бач ке Палан ке и Лазар 
Кова че вић из Сусе ка, уче ник 
првог раз ре да Срп ске пра во
слав не бого сло ви је Све тог 
Арсе ни ја, Срем ски Кар лов
ци.

која допри но се њихо вој 
без бед но сти, као и да на 
испра ван начин помог
ну себи и дру ги ма ако се 
нађу у ситу а ци ји угро же не 
без бед но сти. Сарад ни ци 
Инсти ту та за без бед ност 
сао бра ћа ја посеб ну пажњу 
нај мла ђим сугра ђа ни ма 
скре ну ли су на пра вил ну 
упо тре бу аутоседи шта, 
као и на нај че шће гре шке 
при ли ком пре ла ска ули
це. На импро ви зо ва ним 
рас кр сни ца ма и уз помоћ 
дечи јих сема фо ра, мали 
Бео чин ци су се обу чи ли за 
пра ви лан пре ла зак пре ко 
пешач ког пре ла за и без

бед но уче шће у сао бра
ћа ју.

Уз помоћ тзв. „пија них 
нао ча ра“ виде ли су како 
алко хол ути че на свест и 
пона ша ње људи у сао бра
ћа ју.

На оста лим дело ви
ма поли го на деци су се 
пред ста ви ли при пад ни ци 
Ватро га сноспа си лач ке 
бри га де из Бео чи на, поли
циј ске ста ни це Бео чин 
и Дома здра вља, где су 
у директ ном кон так ту са 
децом при пад ни ци ових 
слу жби пред ста ви ли сво ју 
уло гу у дру штву и пре вен
ци ји сао бра ћај них незго да.

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Усво јен пред лог
буџе та за 2020. годи ну

Кра јем окто бра одр
жа не су две сед ни це 
Општин ског већа Бео

чин који ма је пред се да
вао пред сед ник Општи не и 
Већа Митар Милин ко вић. 
Већ ни ци су усво ји ли пред
лог одлу ке о изра ди пла на 
детаљ не регу ла ци је повр
шин ског копа „Фили ја ла“ у 
ката стар ској општи ни Бео
чин и пред лог одлу ке о 
доно ше њу пла на детаљ не 
регу ла ци је уре ђе ња рад
нич ких „Коло ни ја“ у Бео чи ну.  
Раз ма тра на је ини ци ја ти ва 
Дома здра вља „Др Душан 
Савић Дода“ за изда ва ње 
послов ног про сто ра Апо те
ке Дома здра вља у закуп, 
а усво јен је и пред лог о 

фор ми ра њу рад не гру пе за 
ски да ње усе ва са пољо при
вред ног земљи шта у држав
ној сво ји ни које се нала зе на 
тери то ри ји општи не Бео чин. 
Тако ђе, раз ма тран је зах тев 
Сек то ра за ван ред не ситу
а ци је, Ватро га сно спа си
лач ког оде ље ња Бео чин за 
набав ку опре ме и инве сти
ци о но одр жа ва ње објек та 
тог оде ље ња за 2020.годи
ну. Чла но ви Општин ског 
већа су усво ји ли пред лог 
закључ ка о дава њу сагла
сно сти на план и про грам 
зим ске слу жбе за 2019/2020. 
годи ну, као и пред лог реше
ња о име но ва њу Општин
ског шта ба за пра ће ње рада 
зим ске слу жбе. 

Јед на од важни ји тача ка 
је био и изве штај о извр ше
њу буџе та општи не Бео чин 
за првих девет месе ци ове 
годи не. Пред лог је усво јен, 
а усво јен је и нацрт одлу ке 
о буџе ту општи не Бео чин 
за 2020. годи ну, као и пред
лог про гра ма оту ђе ња ида
ва ње у закуп гра ђе вин ског 
земљи шта у јав ној сво ји ни 
општи не Бео чин за наред ну 
годи ну. Пре ма нацр ту одлу
ке буџе ту, за 2020. годи ну 
пла ни ра ни су при хо ди од 
533 мили о на дина ра, рас хо
ди од 572 мили о на, а буџет
ски дефи цит од 39 мили о
на биће покри вен нај ве ћим 
делом из неу тро ше них сред
ста ва из 2019. годи не.
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ЗАПО ЧЕ ТИ РАДО ВИ НА УРЕ ЂЕ ЊУ ЦЕН ТРА ПЕЋИ НА ЦА 

Ускоро нови изглед трга

Кра јем про шле неде ље поче ли су 
радо ви на уре ђе њу трга испред 
Хра ма Све тог Нико ле у Пећин

ци ма. У окви ру ових радо ва ком плет
на бетон ска под ло га биће заме ње на 
беха то ном, на тргу ће бити поста вље
на фон та на, нова расве та, жар ди ње
ре са цве ћем и клу пе, а биће заса ђе
но и дрве ће. Ујед но, биће укло ње на и 
огра да око цркве, па ће цео про стор 
испред ње поста ти јед на цели на.

–Трг је зами шљен тако да буде 
украс цен тра Пећи на ца и при јат но 
место за одмор и дру же ње мешта
на. Пећин ци су, као адми ни стра тив
ни цен тар, често прво што посе ти о
ци наше општи не има ју при ли ку да 
виде и на осно ву чега ства ра ју први 
ути сак о нама. Зато локал на само у

пра ва већ годи на ма ула же у уре ђе ње 
насе ља. До сада смо завр ши ли уре
ђе ње спо ља шњо сти Кул тур ног цен
тра, изгра ди ли нови паро хиј ски дом, 
рекон стру и са ли прву згра ду Дома 
здра вља и згра ду пред школ ске уста
но ве. Ста ру пија цу смо укло ни ли са 
про сто ра иза Хра ма Све тог Нико ле 
и пре се ли ли је на нову кому нал но 
опре мље ну лока ци ју. Уре ди ли смо и 
пут не поја се ве у ули ца ма Сло бо да
на Баји ћа и Јове Негу ше ви ћа, чиме 
смо оспо со би ли и додат ни пар кинг у 
цен тру насе ља. Све то је допри не ло 
да Пећин ци данас изгле да ју знат но 
уре ђе ни је него пре само неко ли ко 
годи на. То, нарав но, није крај. Чека 
нас још мно го посла у Пећин ци ма, а 
дина ми ка радо ва ће пре све га зави

си ти од при ли ва сред ста ва, изја вио 
је пред сед ник Општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић који је 8. новем бра 
оби шао радо ве.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни
це Пећин ци Злат ко Јови чић, који је 
зајед но са Трбо ви ћем оби шао радо
ве, нагла сио је да је уре ђе ње трга још 
један пока за тељ да локал на само
у пра ва има раз у ме ва ња за потре бе 
гра ђа на Пећи на ца и пору чио да ће 
нови про стор, када буде завр шен, 
слу жи ти на понос свим Пећин ча ни ма. 

Укуп на вред ност радо ва је 21,5 
мили о на дина ра, од чега је 10 мили о
на издво ји ло Мини стар ство држав не 
упра ве и локал не само у пра ве, док је 
оста так обез бе ди ла Општи на Пећин
ци из буџет ских сред ста ва.

Почело уређење трга

ФОЛ КЛОР НО ДРУ ШТВО „ИЗВОР ДОЊИ ТОВАР НИК“

У Бре ста чу као код куће
Фол клор но дру штво „Извор Доњи 

Товар ник“ одр жа ло је 3. новем
бра цело ве чер њи кон церт пред 

пре пу ном салом бре стач ког Дома кул
ту ре. Ово је четвр ти кон церт Изво ра у 
Бре ста чу у послед ње чети ри годи не, 
па се сло бод но може рећи да насту пи 
овог фол клор ног дру штва пред бре
стач ком публи ком поста ју тра ди ци ја.

Ово га пута оба ансам бла – деч ји и 
изво ђач ки, пред ста ви ла су се са 10 
коре о гра фи ја, а деч ји ансамбл је оди
грао и две нове коре о гра фи је – Срем и 
Вла шке игре, све то под буд ним оком 

умет нич ког руко во ди о ца Вла ди ми ра 
Бар на ка. Одзив публи ке је био оче ки
ва но добар, а насту пи мла дих фол кло
ра ша су награ ђе ни бур ним апла у зи ма.

– Наше дру штво оку пља 70 игра ча 
из осам насе ља пећи нач ке општи не, а 
међу њима је и 11 одлич них игра ча из 
Бре ста ча. Бре стач ка публи ка нас увек 
добро доче ка и овде се већ осе ћа мо 
као код куће, рекла нам је пред сед ни
ца Изво ра Дани је ла Бар нак.

Улаз је био бес пла тан, а у сали је 
била поста вље на кути ја за дона ци је. 
Сред ства при ку пље на од дона ци ја, по 

речи ма Бар на ко ве, биће упо тре бље на 
за купо ви ну основ них сред ста ва која 
су дру штву нео п ход на за госто ва ња у 
ино стран ству, која им пред сто је наред
не годи не.

– Оно што већ сада зна мо је да ћемо 
наред не годи не поно во, по тре ћи пут, 
госто ва ти у Бугар ској, али нам се отва
ра ју и нове при ли ке, па смо тре нут но у 
пре го во ри ма за још јед но госто ва ње у 
ино стран ству. Наш изво ђач ки ансамбл 
већ има при пре мље не чети ри нове 
коре о гра фи је, међу који ма и Срем, 
за коју су нам потреб не нове ношње, 
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СУСРЕ ТИ СЕЛА СРБИ ЈЕ

Шима нов ци ма дру га награ да
У кате го ри ји села изме ђу 3.000 

и 5.000 ста нов ни ка, Шима нов
ци су про гла ше ни за дру го нај у

спе шни је село у Срби ји, на финал ној 
мани фе ста ци ји Сусре ти села Срби је, 
које је одр жа но 2. новем бра, у Лозо
ви ку. Орга ни за тор так ми че ња је Кул
тур нопро свет на зајед ни ца Срби је, 
а пре ма про по зи ци ја ма так ми че ња 
оце њи ван је уку пан ква ли тет живо та у 
сели ма од уре ђе но сти, пре ко инфра
струк ту ре, до кул тур ног живо та у селу. 

Како нам је рекао пред сед ник Саве
та месне зајед ни це Шима нов ци Алек
сан дар Ман дић, ово село је доста 
напре до ва ло у послед њих неко ли ко 
годи на.

– Оно на шта смо вео ма поно сни то 
је да у нашем насе љу прак тич но нема 
неза по сле них, што је истак ну то и на 
самој цере мо ни ји уру че ња награ да, 

јер стал но се раз ви ја мо, из годи не у 
годи ну раз ви ја се инду стриј ска зона, 
где број не свет ске ком па ни је отва ра ју 
сво је пого не или пред став ни штва, и ми 
се нада мо да ту неће мо ста ти са раз
во јем. Инфра струк ту ра је на завид ном 
нивоу у одно су на већи ну села у Срби
ји. Мало је села која се могу похва
ли ти кана ли за ци јом и пре чи ста чом 
отпад них вода, гасо во дом, уре ђе ном 
пут ном инфра струк ту ром и фабри ком 
воде. Све то умно го ме допри но си ква
ли тет ни јем живо ту сва ког Шима нов
ча ни на. Ова мани фе ста ци ја била је 
и при ли ка да раз ме ни мо иску ства у 
циљу што успе шни јег даљег раз во ја. С 
тим у вези, пред ло жи ли смо да наше 
ловач ко дру штво и кул тур но  умет
нич ко дру штво успо ста ве сарад њу са 
дру штви ма из Лозо ви ка и Лаза ре ва из 
Бана та, да госту ју јед ни код дру гих, да 

уче јед ни од дру гих, али првен стве но 
да се дру же, јер то је можда и циљ ове 
мани фе ста ци је, рекао је Ман дић.

На финал ној мани фе ста ци ји Сусре
ти села Срби је награ ђе но је 16 села из 
13 општи на и гра до ва у пет кате го ри ја 
пре ма бро ју ста нов ни ка, а у све у куп
ном пла сма ну за нај у спе шни је село у 
Срби ји про гла шен је дома ћин мани фе
ста ци је Лозо вик.

Тако ђе, доде ље не су и Злат не меда
ље Кул тур но  про свет не зајед ни це 
Срби је за допри нос све у куп ном раз во
ју села које је доби ло 10 удру же ња гра
ђа на и 18 поје ди на ца из 20 општи на, а 
међу добит ни ци ма злат не меда ље за 
поје ди нач ни допри нос ква ли тет ни јем 
живо ту на селу били су и чла но ви КУД 
„Искон“ из Шима но ва ца за 10 годи на 
успе шног рада и за ани ми ра ње пре ко 
200 чла но ва дру штва.

Са доде ле награ да

како бисмо могли на пра ви начин да 
их пред ста ви мо публи ци, наја ви ла је 
Бар нак.

Вече фол кло ра су сво ји ма насту пи
ма упот пу ни ли Боја на Ради во је вић, 
сту дент ки ња Факул те та музич ке умет
но сти у Бео гра ду, која је има ла зајед
нич ки наступ са сту ден том Пра во слав
но бого слов ског факул те та Недељ ком 
Анђе ли ћем, као и мла ди бре стач ки 
соли ста на хар мо ни ци Алек са Јови
чић.

Тех нич ку подр шку је, као и увек, 
обез бе дио Кул тур ни цен тар Пећин ци, 
а вред не мај ке фол кло ра ша из Бре
ста ча и Доњег Товар ни ка при пре ми ле 
су послу же ње за све уче сни ке про гра
ма.

Кон церт у Бре ста чу

Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Општине Пећинци. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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АКЦИЈА ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ И ОШ „СИМЕ ОН АРА НИЦ КИ“

Деца на поли го ну без бед но сти

Поли гон ска наста ва из обла сти без
бед но сти сао бра ћа ја орга ни зо ва
на је у нај мла ђој основ ној шко ли у 

ста ро па зо вач кој општи ни у сарад њи са 
Поли циј ском ста ни цом у Ста рој Пазо ви.

Каква је уло га деце пеша ка у сао ба
ћа ју, како тре ба да се пона ша ју деца 
бици кли сти, које су опа сно сти упо тре бе 
мобил ног теле фо на код деце пеша ка и 
у току вожње само су неке од вежби које 
су демон стри ра ли уче ни ци осмог раз ре
да Основ не шко ле „Симе он Ара ниц ки“ у 
Ста рој Пазо ви за ђаке нижих раз ре да у 
сарад њи са поли циј ским слу жбе ни ци ма 
у Ста рој Пазо ви.

Дирек тор ка ове основ не шко ле Сла
ђа на Бур саћ иста кла је зна чај ова
квих тема за децу у нај ра ни јем узра
сту и нагла си ла да шко ла подр жа ва 
све актив но сти које се не одно се само 
на без бед ност деце у сао бра ћа ју, већ 
итоком борав ка у шко ли и на путу од 
шко ле до куће. 

Начел ник Поли циј ске ста ни це у Ста
рој Пазо ви Зоран Лазић при су ство вао 
је поли гон ској наста ви и иста као да ће 
поли циј ски  слу жбе ни ци  увек бити на 
рас по ла га њу сво јим гра ђа ни ма, пре 
све га деци – буду ћим воза чи ма. Лазић 
исти че да је пре вен твни рад поли ци

је јед на од зна чај ни јих актив но сти којој 
посве ћу ју вели ку пажњу, а поред без
бед но сти деце у сао бра ћа ју, орга ни зу
ју су И дру га пре да ва ња на тему пре
вен ци је нар ко ма ни је, алко хо ли зма и 
слично.

Уче ни ци ма шко ле демон стри ра не 
су наве де не ситу а ци је с акцен том и на 
опа сно сти које вре ба ју при ли ком игре 
на повр ши ни поред коло во за, а закљу
чак ове поли гон ске наста ве је да деца 
зна ју пра ви ла, али их сла бо при ме њу ју. 
Над ле жни исти чу да ће ове актив но сти 
бити орга ни зо ва не и у оста лим шко ла
ма на тери то ри ји општи не.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Мање случајева паље ња стр њи ке
Ско ро хиља ду њива запа ље но је у три 

срем ске општи не за само десет дана у 
прет ход ном пери о ду пока зу ју пода ци 
Мини стар ства пољо при вре де Репу бли
ке Срби је и Инсти ту та „Био сенс“ који на 
про сто ру Вој во ди не тести ра ју систем 
помо ћу којег ће пре ко сате ли та моћи 
да про на ђу оне који су пали ли стр ни ку 
на пољо при вред ним земљи шти ма. Нај
ви ше запа ље них пар це ла било је на 
тери то ри ји гра да Срем ска Митро ви ца, 
али и у рум ској и пећи нач кој општи ни, 
а 13 осо ба од почет ка годи не изгу би ло 
је живот у пожа ри ма иза зва них ватром у 
њиви широм Срби је. Како би се ста ло на 
пут паље њу стр ни шта, сва ко го иза зо ве 
ватру на пар це ли убу ду ће ће бити сни
мљен пре ко сате ли та. У ста ро па зо вач
кој општи ни у прет ход ном пери о ду било 
је мање паље ви на у одно су на лане, а 
зада так шест пољо чу ва ра у овом делу 

Сре ма да уко ли ко затек ну лице које 
пали жетве не остат ке, сачи не запи сник и 
фото гра фи шу терен уз прет ход ну интер
вен ци ју ватро га са ца. Плат фор ма помо
ћу које ће се откри ва ти пожа ри на пољо
при вред ним пар це ла ма биће у функ ци ји 

од наред не годи не и биће пове за на са 
пољо чу вар ским слу жба ма, исти чу у 
ресор ном мини стар ству. Тре нут но је у 
току тести ра ње систе ма који је помо ћу 
сате ли та омо гу ћио про на ла зак оних који 
су ове годи не пали ли стр ни ку. С. С.
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ПОЗО РИ ШНЕ ЛОВО РИ КЕ

Нај бо ља пред ста ва 
из Пив ни ца

Про гла ше њем побед ни ка и уру че
њем награ да нај бо љим позо ри шти ма 
и поје дин ци ма у Ста рој Пазо ви је про
шле неде ље завр шен 50. Фести вал 
позо ри шног ства ра ла штва вој во ђан
ских Сло ва ка, „Позо ри шне Лово ри ке“. 
Прва награ да, Злат на пла ке та, која је 
исто вре ме но и при зна ње Наци о нал ног 
саве та Сло ва ка у Срби ји, при па ла је 
позо ри шној пред ста ви „Шта си видео, 
ниси видео“ аутор ке и режи сер ке Ката
ри не Миши ко ве Хиз тин ге ро ве. Пред
ста ву је на ово го ди шњим Лово ри ка ма 
извео ансамбл Ама тер ског позо ри шта 
Јан ко Чеман из Пив ни ца. Дру го место 
при па ло је чла но ви ма ама тер ског 
позо ри шта Кул тур ног цен тра Кисач за 
пред ста ву „У држав ном инте ре су“, док 
су брон за ну пла ке ту осво ји ли ама те
ри из Арад ца за пред ста ву „Заби јач
ка“. На смо три је уче ство ва ло је осам 
пред ста ва из седам гра до ва, Арад
ца, Бач ког Петров ца, Киса ча, Лали ћа, 
Новог Сада, Вој ло ви це и Пив ни ца. 
Побед ник ово го ди шње смо тре сте као 
је пра во уче шћа на јед ном од нај ве ћих 
позо ри шних фести ва ла у Сло вач кој 
репу бли ци „Сцен ска жетва“ .

 Д. Г.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Дово љан
број вак ци на 

Више од 72 одсто, од укуп но обез
бе ђе них 286.800 доза вак ци не про тив 
гри па, потро ше но је до 1. новем бра, 
одно сно за две неде ље од почет ка 
зашти те нај у гро же ни јих кате го ри ја ста
нов ни штва о тро шку оси гу ра ња. Дому 
здра вља „Др Јован Јова но вић Змај“ у 
Ста рој Пазо ви сре ди ном окто бра испо
ру че но је 2.150 доза вак ци на про тив 
сезон ског гри па што је око 40 посто 

више него про шле сезо не. Први талас 
вак ци на ци је про тив гри па је про шао и 
одзив гра ђа на је био јако добар, потвр
дио је за М Нови не др Душко Кол џић, 
епи де ми о лог Дома здра вља. Кол џић је 
иста као да сезо на гри па још није поче
ла и да доступ них доза има, те да је 
потреб но да осо бе које желе да се вак
ци ни шу, јаве свом иза бра ном лека ру. 
 Д. Г.
ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Богат про грам
у новем бру

Цен тар за кул ту ру Ста ра Пазо ва и у 
прет по след њем месе цу 2019. годи не 
публи ци пре по ру чу је неко ли ко фил мо
ва, позо ри шних пред ста ва, изло жби и 
музич ких про гра ма. Почет ком месе ца 
деца из Поле тар ца у Новој и Ста рој 
Пазо ви одгле да ла су балет ску пред
ста ву „Зла то ко са“, док ће 19. новем бра 
уче ни ци основ них шко ла има ти при ли
ке да виде „Вилин ску кочи ју“ Кру ше
вач ког позо ри шта. Попу лар на глу ми ца 
Анђел ка Прпић кра јем месе ца доно си 
публи ци моно дра му „Шта ме сна ђе“, 
док ће АП Мир ко Тата ло вић Ћира у 
Ста рој Пазо ви 30. новем бра изве сти 
хума ни тар ну пред ста ву с циљем при
ку пља ња сред ста ва за купо ви ну ЦТГ 
апа ра та у локал ном Дому здра вља. 
Тра ди ци о нал ни фести вал сло вач ких 
песа ма „Рас пе ва ни Срем“ ове годи
не беле жи сво је 20. изда ње и биће 
одр жан 24. новем бра у Позо ри шној 
сали уз уче шће број них интер пре та
то ра сло вач ке народ не песме. У холу 
Позо ри шне сале током овог месе ца 
биће одр жан и циклус камер не музи
ке, изло жба фото гра фи ја и про мо ци ја 
књи га. У Гале ри ји „Мира Брт ка“ у Ста
рој Пазо ви у току је изло жба фото гра
фи ја мла де умет ни це Ива не Костић из 
Бео гра да, као и при ка зи ва ње фил ма 
„Еки па“ у локал ним био ско пи ма. Д. Г.

ЕКО НОМ СКА ШКО ЛА

Дан шко ле 
За Митров дан у Позо ри шној Сали у 

Ста рој Пазо ви Еко ном ско – трго вин
ска шко ла „Вук Кара џић“ је све ча ном 
при ред бом обе ле жи ла свој дан који 
је ујед но и Дан про свет них рад ни ка. У 
позо ри шној Сали оку пи ли су се ђаци, 
про фе со ри и при ја те љи шко ле која 
од 1956. годи не шко лу је кадро ве еко
ном ске стру ке. На почет ку су доде ље
не захвал ни це сви ма који су у про те

клом пери о ду помо гли рад шко ле, од 
пред став ни ка општи не Ста ра Пазо ва, 
Покра јин ских секре та ри ја та, При вред
не комо ре, Јав них пред у зе ћа и уста но
ва па до парт нер ских шко ла и меди ја. 
У при год ном про гра му ђаци су са про
фе со ри ма при пре ми ли крат ки драм
ски при каз у збор ни ци, про чи та ни су 
награ ђе ни лите рар ни радо ви уче ни ка 
а школ ски хор је уз орке стар при пре
мио неко ли ко извед би.  М. Л.

САО БРА ЋАЈ

Тежак удес 
Црна ста ти сти ка сао бра ћај них 

несре ћа на путе ви ма Сре ма наста
вље на је про шле неде ље када се 
дого ди ла сао бра ћај на несре ћа на путу 
изме ђу Ста ре и Нове Пазо ве код скла
ди шта „Еме зе та“. Дошло је до директ
ног чео ног суда ра Опел Век тре којом је 
упра вља ла жен ска осо ба од 40 годи на 
и Опел Астре којом је упра вљао мла
дић 20ак годи на ста ро сти. Ауто мо бил 
којим је упра вљао мла дић је пот пу но 
уни штен и ватро га сци су били при ну
ђе ни да интер ве ни шу. Оба уче сни ка 
ове сао бра ћај ке су хит но меди цин ски 
збри ну ти. Поред ватро га сне бри га де 
на лице места су иза шли и при пад ни ци 
Сао бра ћај не поли ци је који врше уви
ђај. Сао бра ћај изме ђу Ста ре и Нове 
Пазо ве је неко вре ме био бло ки ран.
 М. Л.

БИБЛИ О ТЕ КА

Црти це
из про шло сти

Пре да ва ње под нази вом „Пазо вач ка 
општи на – црти це из нај ста ри је про
шло сти“ одр жа но у ста ро па зо вач кој 
Народ ној библи о те ци „Доси теј Обра
до вић“ у сарад њи са Тури стич ком 
орга ни за ци јом општи не Ста ра Пазо ва. 
Како су изгле да ла насе ља ста ро па зо
вач ке општи не у сред њом веку само 
је јед но од пита ња које покре ће пре
да ва ње музеј ског савет ни ка у Зави чај
ном музе ју у Руми Ђор ђа Бошко ви ћа 
који је пред ста ро па зо вач ком публи ком 
пред ста вио црти це из нај ста ри је про
шло сти овог под не бља. Интер ак тив но 
пре да ва ње иза зва ло је инте ре со ва ње 
публи ке, а поред иску сних исто ри ча
ра и истра жи ва ча, при су ство ва ли су и 
уче ни ци ста ро па зо вач ке Гим на зи је.

 С. С.
Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде“ финансира се из буџета Општине Стара Пазова. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СНЕ ЖА НА КОВА ЧЕ ВИЋ, ДИЗАЈ НЕР КА ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Шеши ри су мала умет нич ка дела

Људи су носи ли капе, одно сно 
шеши ре од дав ни на, прво бит но 
како би се  зашти ти ли од вре

мен ских непо го да. Вре ме ном, шешир је 
постао неза о бли а зан мод ни детаљ како 
мушка ра ца, тако и жена. Нека да су били 
сим бол дру штве ног ста ту са, а злат но 
доба овог мод ног дета ља почи ње у 15. 
веку. У прво вре ме су се са јед но став ним, 
а затим са све киће ни јим и ком плек сни
јим шеши ри ма на гла ви поја вљи ва ле 
само бога те даме, да би касни је све при
пад ни це нежни јег пола оба ве зно покри
ва ле косу. Вре ме ном су наста ли разни 
типо ви шеши ра, како за даме и за жене и 
за мушкар це. Сне жа на Кова че вић из 
Срем ске Митро ви це већ шест годи на 
руч но пра ви шеши ре и једи на је која то 
ради у нај ве ћем гра ду у Сре му. И сама је 
љуби тељ овог мод ног дета ља, и каже да 
њена колек ци ја шеши ра није нима ло 
скорм на. Сне жа на је живи при мер тврд
ње струч ња ка да сва ко ко жели да буде 
сре ћан, мора да зави ри у сво је уну тра
шње биће и поч не да ради оно што заи
ста воли и пре ма чему има истин ску 
страст. Од мале на, Сне жа на је пока зи вла 
тале нат за црта ње и сли ка ње, међу тим, 
мај ка јој није дозво ли ла да упи ше сту ди је 
Ликов не ака де ми је, и тако Сне жа на почи
ње да се бави меди ци ном.

–Завр ши ла сам Вишу меди цин ску шко
лу и 15 годи на ради ла као виши ренд ген
ски тех ни чар у бол ни ци у Зему ну. Касни
је, живот ме је одвео због љуба ви у Бер
лин и ту сам са супру гом Дра га ном живе
ла до 2011. годи не када дола зи мо у 
Митор ви цу. Јед ном при ли ком, затре бао 
ми је шешир за један костим и дошла сам 
на иде ју да га сама напра вим. То су неки 
моји поче ци. Ја сам напо кон у при ли ци 
да радим оно што волим и то ми доно си 
мир и сре ћу. На жалост, мно ги људи у 
нашој земљи не могу то да оства ре, јер 
се боре за сво ју егзи стен ци ју. За мене су 

шеши ри пра ва мала умет нич ка дела, 
гово ри Сне жа на, која дода је да се мода 
ноше ња шеши ра изгу би ла.

–Међу тим све до ци смо да се исто ри ја 
пона вља, тако да сам сигур на да ће се и 
ноше ње шеши ра вра ти ти у моду. Мислим 
да ће све више људи уви де ти њего ву 
прак тич ну свр ху, али и да шешир при кри
ва наше мане и улеп ша ва нас, каже Сне
жа на.

Први шешир је напра ви ла за себе, а 
касни је је Сне жа на уви де ла да се у изра
ди шеши ра про на ла зи и тако је реши ла 
да се посве ти томе.

–Вре ме ном сам поче ла више да се 
еду ку јем и да још више пра вим шеши ре. 
Назва ла сам их Ројал шеши ри, јер жена 
која их носи тре ба да се осе ћа као кра
љи ца. У Митро ви ци има неко ли ко жена 
које носе шеши ре, иако то, хај де да 
кажем није у трен ду. Мно ге жене има ју 
страх и одби ја ју да их носе. Не знам 

зашто је то тако, каже наша саго вор ни ца.
У Сне жа ни ној ради о ни ци се нала зе 

разни шеши ри: од фасци на то ра, пре ко 
цилин да ра до тепе лу ка, који је био део 
срп ске моде град ских дама у 19. веку.

–Сво ју прву изло жбу сам има ла упра во 
у Срем ској Митро ви ци и то су били неки 
моји први поче ци. Касни је сам изла га ла у 
окви ру сли кар ске изло жбе јед ног мог 
при ја те ља у кући Ђуре Јак ши ћа у Ска
дар ли ји.То ми је, хај де да кажем, дало 
ветар у леђа, наво ди Сне жа на, која дода
је да је у овом послу само у ка, али да јој 
је мно го помо гао при ја тељ Дра ган Сми
ља нић.

–Дра ган је изла гао у ино стран ству, и 
врло је познат у све ту моде. Сара ђи вао је 
са позна тим кре а то ри ма као што је Сте
фан Ђоко вић, Мари ја Шабић, Звон ко 
Мар ко вић. Њего ви фасци на то ри су пра
ва умет нич ка дела, тако да сам у окви ру 
јед не њего ве изло жбе и ја изло жи ла сво

Жене нај че шће тра же фасци на то ре и токе

Сне жа на Кова че вић Ројал шеше ри Сне жа не Кова че вић
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је шеши ре и то ми је мно го зна чи ло. 
Затим, Музеј из Митро ви це ми је омо гу
ћио да изла же мо и на Сај му ста рих зана
та у Бугар ској, али и током Ноћи музе ја. 
Ради ла сам и кру не за пред ста ву „Моћ не 
жене љуба вљу збо ре“ Мир ја не Мар ко
вић, сви ти дога ђа ји ми мно го зна че, јер 
то гово ри да неко види и пре по зна је мој 
рад и труд, исти че Сне жа на.

Она наво ди да јој је потреб но око 
седам дана да напра ви један шешир, али 
да све зави си од типа шеши ра који се 
пра ви.

– До сада сам напра ви ла изме ђу 50 и 
70 шеши ра. За неке све ча не при ли ке, 
када носи те неку вечер њу све ча ну хаљи
ну нај че шће се носе кок телшеши ри, 
одно сно фасци на то ри. Из мом иску ства, 
Митров чан ке су заин те ре со ва не за 
шеши ре. Нај че шће код мене жене доне су 
неки мате ри јал од којег желе да напра
вим шешир, али и хаљи ну коју ће носи ти 
за неку при ли ку. И тада одлу чи мо шта ћу 
пра ви ти, можда неки  фасци на тор од чип
ке, фар ба ног пера, са цир ко ни ма или 
нешто дру го, каже Сне жа на.

Међу тим, она дода је да се у Срби ји не 
цени руч ни рад, а вели ка кон ку рен ци ја су 
и про из во ди из Кине.

–Али, ја знам какве су жене. Оне кад 
нешто желе, спрем не су да за то пла те 
вели ку цену, без обзи ра на све оста ло. А 
пред но сти руч ног рада у одно су на 
масов ну про из вод њу је аутен тич ност, 
доби ја те комад оде ће или нечег слич ног 
који су напра вље ни само за вас, каже 
Сне жа на.

Брен ди ра ње је сле де ћи корак који Сне
жа на пла ни ра да ура ди, јер на тај начин 
сво је шеши ре може да изла же у ино
стран ству. 

–Енер ги ју да наста вим даље ово да 
радим даје ми ути сак да се то жена ма 
допа да. Жена када бира шешир тре ба ло 
би да гле да да он одго ва ра њеном лицу, 
али и да њиме истак не сво ју лепо ту и 
доби је црту еле ган ци је и екс тра ва ган ци
је, саве ту је Сне жа на, која дода је да је за 
њу нај леп ши шешир тифа ни.  

Сне жа нин сан јесте да се јед ном при
ли ком на митро вач ком Хипо дро му оку пе 
сви људи који се баве овим послом, орга
ни зу је так ми че ње за нај леп ши шешир, да 
дизај не ри раз ме не иску ства, а Митров ча
ни ужи ва ју у лепо ти. З. Попо вић

Шешир мора да одговара лицу

ШИД СКА БИБЛИ О ТЕ КА: ИЗЛО ЖБА „СТА ЗА МА ЖИВО ТА”

Нествар ни свет 
енка у сти ке

Љиља на Јова но вић је про
фе сор у пен зи ји, али сво је 
пен зи о нер ске дане „тро ши” 

ства ра ју ћи нествар не сли ке, рађе не 
нео бич ном и не баш довољ но позна
том тех ни ком  енка у сти ком. У сали 
Народ не библи о те ке „Симе он Пишче
вић”, у уто рак, 5. новем бра отво ре на је 
њена 11. по реду само стал на изло жба, 
под сим бо лич ним насло вом „Ста за ма 
живо та”. У при јат ном амби јен ту, Шиђа
ни су могли да ужи ва ју у рап со ди ји 
боја и откри ва ју нови свет сли кар ства.

Свој сли кар ски пут Љиља на Јова но
вић  почи ње 1991. годи не, а сли ка ла 
је тем пе ра ма, лавир тушем, гва шем, 

уљем, пасте лом, вошта ним боја ма и  
у јед ном тре нут ку откри ла енка у сти ку. 
Изло же не су сли ке, наста ле од 1995. 
годи не до сада, а послед њу изло жбу 
је има ла 2014. годи не. Посе ти о ци су 
могли да виде око 80 радо ва које је 
сли кар ка иза бра ла за ову постав ку, а 
углав ном су то сли ке наста ле тех ни
ком енка у сти ка, за које је доби ла број
не похва ле.

– Ради се о спе ци фич ној тех ни ци, 
која се ради спе ци јал ном пеглом за 
енка у сти ку. Та мала пегла се окре не, 
на повр ши ну пегле се нано си вошта на 
боја и пеглом се сли ка. За изра ду јед
не сли ке потро шим један до два сата 
– при ча Љиља на.

Сли ке не про да је, јер нема заин те
ре со ва них. Уче ство ва ла је на мно гим 
изло жба ма, где обич но доби је изу зет
не похва ле за свој рад. Не кри је да се 
заљу би ла у енка у сти ку, мада јој мно ги 
суге ри шу да ради и неке дру ге тех ни
ке. Љиља на нам је рекла и о иде ја ма 
за сли ке. 

– Иде је про на ла зим у живо ту. Зато 
сам ову изло жбу и назва ла „Ста за ма 
живо та”. У живо ту је час облач но, час 
сун ча но, има лепих и ружних тре ну та
ка. Али, нажа лост, живот оти че – каже 
сли кар ка.

Аутор ка је изла га ла и на колек тив
ним изло жба ма у Мађар ској, Руму ни
ји, Хрват ској, Босни и Хер це го ви ни. 
Добит ник је награ де за живот но дело 
„Филип Вишњић” за 2018. годи ну.

Изло жба је отво ре на до 15. новем
бра. Д. Попов

Љиља на Јова но вић 

Детаљ са изло жбе
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (1)
МИЛИ ЦА СТО ЈА ДИ НО ВИЋ СРП КИ ЊА 

Врд нич ка вила

Пише: Др Сне жа на Булат

Све ште ни ци су често осу ђи ва ли њеног оца што допу шта кћер ки да пише песме. 
Тако је јед ном при ли ком, Јосиф Раја чић посе тио поро ди цу Сто ја ди но вић, а отац 
Васи ли је је једва доче као да се похва ли сво јом кћер ком и њеним изван ред ним лите
рар ним спо соб но сти ма. Но, Раја чић је само поди гао обр ву и сар ка стич но упи тао 
Мили цу: „А знаш ли да куваш и да кра ве музеш“?

Мили ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња, рође на је 
1830. годи не у срем

ском селу, Буков цу, у поро ди
ци све ште ни ка Васи ли ја. 
Иако је Мили чи но шко ло ва
ње било неу ред но, даро ви та 
девој чи ца је лако усва ја ла 
зна ња. О свом детињ ству 
Срп ки ња је писа ла: „Ја сам 
дете била у Вара ди ну на вос
пи та ни ју у оно вре ме кад сам 
писа ти поче ла, а никад се 
нисам детин ски игра ла, већ 
кад су се дру га деца игра ла, 
или шета ла, ја сам само ћу 
тра жи ла да читам и пишем. 
После мога детин ства дели ли 
се моји дани на посло ве 
кућан ске и чита ње и писа ње, 
овом су биле ноћи и све ча ни 
дани посве ће ни, а ника квог 
дру штва ни уве се ле ња није 
мла дост тела, као и данас. Ја 
то нисам оти ми це чини ла, 
него и сама не зна ју ћи наго ну 
духа сље до ва ла, то све до че 
моје погу бље не песме од 
којих се поне што опо ми њем, 
да нисам зна ла цени ти, нити 
мисли ла да ће тко цени ти, 
као што је сва око ли на на 
мене зија ла да то за мене 
није, јер је мој отац сиро ма 
све ште ник, и тако сам мно го 
пре тр пи ла...“ 

Прве песме Мили ца је обја
ви ла у „Серб ском народ ном 
листу“, а потом и у мно гим 
истак ну тим часо пи си ма. О 
поче ци ма свог пева ња кази
ва ла је: „Ја сам моје песме 
поче ла пје ва ти још кад нисам 
зна ла ни писа ти дру го до на 
плај ва зан про пис, и прва је 
пје сма поста ла баш при мота
њу кон ца, коли ко се опо ми
њем, и та је пје сма сачу ва на, 
за њом је сље до ва ло још ал’ 
тих сви ју нема“. Мили ца је 
брзо сте кла велик број обо
жа ва те ља, међу тим, било је 
и оних који нису одо бра ва ли 
њено сти хо тво ре ње. Све ште
ни ци су често осу ђи ва ли 
њеног оца што допу шта кћер
ки да пише песме. Тако је 
јед ном при ли ком, Јосиф Раја
чић посе тио поро ди цу Сто ја

ди но вић, а отац Васи ли је је 
једва доче као да се похва ли 
сво јом кћер ком и њеним 
изван ред ним лите рар ним 
спо соб но сти ма. Но, Раја чић 
је само поди гао обр ву и сар
ка стич но упи тао Мили цу: „А 
знаш ли да куваш и да кра ве 
музеш“?

Упр кос тешким усло ви ма, 
Мили ца успе ва да оста ви 
сна жан печат у срп ској књи
жев но сти. Родо љу би ве песме 
пред ста вља ју нај ве ћи део 
њеног песнич ког опу са. Још у 
детињ ству, Мили ца је са 
посеб ним оду ше вље њем 
слу ша ла мај чи но кази ва ње 
народ них срп ских песа ма, 
при че о херо ји ма и јуна ци ма 

срп ске епи ке. Народ на књи
жев ност поста је Мили чи на 
оми ље на лите ра ту ра. „Када 
су кре ну ле народ не повор ке 
из Фру шке горе у Вуко вар, где 
се дигла буна 1848. годи не, 
Мили ца је желе ла да, у оде лу 
од три народ не боје, пође са 
омла дин ским про тест ним 
повор ка ма, са црве ном мара
мом на гла ви, али ју је отац 
од тога одвра тио. Чита ју ћи 
Шиле ро ву ЈованкуОрлеанку, 
када је има ла два де сет годи
на, заве то ва ла се да ће са 
гита ром у руци оти ћи у срп ски 
логор и песмом рас па љи ва ти 
гнев и хра брост срп ских 
бора ца“.Када је реч о Мили
чи ном родо љу бљу, довољ но 

је под се ти ти на њен спор са 
вели ким Њего шем: „Ја се 
срдим на нашег вели ког 
песни ка Њего ша, што је казао 
да се не пита ко се како 
крсти, но чија му крв ца гре је 
прси. Нема од тога ништа: ко 
се како крсти, она ко му дишу 
и прси, то нас бар иску ство 
учи“. Писа ла је и песме 
интим ни јег карак те ра, које се 
издва ја ју као знат но успе ли је. 

Родо љу бље и патри о ти зам 
Мили ца није испо ља ва ла 
само у пое зи ји. Расла је 
Мили ца као мла до дрво Фру
шке горе, отхра ње на росом 
неба и све жим дахом земље, 
док је у њеној два на е стој 
годи ни отац није одвео у 
Петро ва ра дин како би нау чи
ла немач ки језик. У пан си о ну 
Ката ри не Клу шак, мла дој, 
патри от ски оду ше вље ној и 
пое зи ји скло ној девој ци, 
нане то је доста бола. Гово ри
ли су јој: „ти си врло даро ви
та, ште та што си од рац ке 
поро ди це“. Док је Мили ца 
жало сно при ча ла о про па лом 
срп ском цар ству, јед на Неми
ца јој је упу ти ла гор ке речи: 
„Зар су и Цига ни има ли 
цара?“ Мла да девој ка са пле
ме ни тим болом и само по у
зда њем, одго во ри ла је: „Зар 
није доста што је мој народ 
изгу био само стал ност, дво
стру ки је бол што је изгу био и 
пошто ва ње све та. Ја се поно
сим сво јом народ но шћу“. 
Мили ца Сто ја ди но вић је 
воле ла Срби ју „то мало число 
у сло бо ди“, тај „одлом од 
вели ког цар ства“, земљу где 
„сло бод но дрво цве та“ дра го
це ну зало гу боље будућ но сти 
народ не. Када је 1861. отпо
че ло бом бар до ва ње Бео гра
да, она је као кри ли ма доле
те ла у Бео град и из варо ши 
по којој су лежа ла мртва тела 
и где је ваздух мири сао на 
барут, Мили ца је испи си ва ла 
редо ве упу ће не Ђор ђу Рај ко
ви ћу: „Нисам могла срцу одо
ле ти, да не видим вој ни ке 
срп ске, и не могу вам речи ма 
пред ста ви ти како ми је било 
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кад сам их виде ла. На сва кој 
бари ка ди по њих педе сет, у 
сва ком видим јуна ке из воје
ва ња Ђор ђе вог и Мило ше вог, 
тако сва ком из очи ју гово ри 
оду ше вље ње и жеља уда ри
ти се што пре са косов ским 
вра гом. Ја сам цео дан у Бео
гра ду била и про ве ла сам га 
само у оби ла же њу бари ка да 
и у гле да њу рат ни ка оних. 
Кад сам уве че пола зи ла 
чисто бих пла ка ла, што одла
зи ти морам“ (Знаменити
Срби у збивању, казивању и
анегдотама). Како би скре
ну ла пажњу свет ске јав но сти 
на дога ђа је који су заде си ли 
воље ну Срби ју, хра бра Мили
ца ће писа ти изве шта је са 
рат них бари ка да: „Из зрач не 
дуби не сока ка изви ру дола
зе ћи ова мо, ка вра ти ма око 
којих седи мо, све нови и нови 
нао ру жа ни добро вољ ци, и 
људи и жене, као да изви ру 
из слав не про шло сти, кроз 
коју се увек за сло бо ду воје
ва ло. Како који стиг не до 
бари ка де, зау зи ма буси ју, 
ништа не пита ју ћи: наме шта 
пушке, ски да тор бу, гле да пут 
зиди на тур ске твр ђа ве и тек 
када види да није од потре бе 
у оном истом пуца ти и кла ти 
се с Тур ци ма, окре ће се пола
ко и он ка ватри, седа, при па
љу је чибук и почи ње раз гле
да ти дру го ве“. 

Мили чи на пожр тво ва ност, 
пле ме ни тост, њена лепо та и 
сти хо ви које је запи си ва ла, 
нису оста ли неза па же ни. 
Шта ви ше, у ову вечнуљубав
ницусрпства, били су заљу
бље ни Ђор ђе Рај ко вић и 
Лудвиг Франкл. Иван Мажу
ра нић је морао да дође и 
види лепу врдничкувилу. 16. 
маја 1851. годи не сусре ла се 
са Њего шем који је био оду
ше вљен њеном поја вом: „Ја 
пое та, она пое та, да није сам 
калу ђер, ето кне ги ње Црној 
Гори!“ Пре ма наво ди ма 
Андре Гаври ло ви ћа, Мили ца 
је била заљу бље на у Љубу 
Нена до ви ћа, кога често поми
ње у свом Дневнику. Сво ју 
жељу да пође за њега саоп
шти ла је јед ној ста рој госпо
ђи. Госпо ђа се при хва ти ла 
про во даџ лу ка и после неко
ли ко дана је поче ла да гово ри 

Нена до ви ћу о томе. Љуба се 
ста де врпо љи ти и тра жи ти 
начи на како да захва ли на 
пону ди, кад госпо ђа рече: „...
то ће бити кра сан пар људи 
– ви памет ни – она памет на“. 
Љуби сину мисао па похи та: 
„Али госпо ђо, где сте виде ли 
да су дво је памет них кућу 
ску ћи ли?“ Kао што је позна то 
Љуба је остао нео же њен, а 
Мили ца неу да та. Нена до вић 
јој је посве тио песму Једној
Српкињи, а Мили ца му је 
узвра ти ла ОдзивомСрпкиње
ЉубомируП.Ненадовићу.

Мили ца Сто ја ди но вић Срп
ки ња није хте ла да се уда је 
„љуби ла је само срп ство“. 
Посто ја ла је при ли ка да се 
уда за јед ног Нем ца али то 
није желе ла. На јед но писмо 
тога про си о ца одго во ри ла је: 
„Не могу, не смем Вас љуби
ти“. Вук ће је без у спе шно 
наго ва ра ти: „Не пуштај те Ви 
тога Њем ца ако му не нала
зи те дру ге мане осим што 
није Србин. Ја сам се оже нио 
Њеми цом, но за то ни за јед
ну дла ку није сам мање 
постао Србин него што сам 
при је био или што бих био да 
сам узео макар какву Срп ки
њу, а Ви још може те при до би
ти нову заслу гу у срп ству ако 
мужа сво га којом сре ћом 
наго во ри те, те при ми наш 
закон“. О овом слу ча ју је 
Мили ца писа ла Љубо ми ру 
Нена до ви ћу: „... После су ми 
(Нем ци при ја те љи у Бечу) да 
им сна будем, али моје срп
ско срце није могло на тај 
пред лог при ста ти јер нема 
овај свет ни титу ла ни бла га, 
за које бих ја отпад ни ца од 
мог рода била, па ма моја 
будућ ност како сумор но у 

моме наро ду била, као што 
ће и бити“ (ЗнаменитиСрби
у збивању, казивању и анег
дотама). Ђор ђе Рај ко вић 
исти че: „Коли ко јој је родо љу
бље оми ли ло, коли ко је мрзе
ла на дух туђин ски, — о томе 
има мо при ме ра још из оних 
дана њеног бавље ња у Вара
ди ну. Неки знан ци њези них 
роди те ља, Ново са ђа ни, дођу 
јед ном у Вара дин њеној вас
пи та чи ци с мол бом да је 
пусти к њихо вим ћер ка ма у 
Нови Сад на јед но пра знич но 
после под не. Кће ри дома тога 
сазва ше још неко ли ко дру га
ри ца. Мили ца, одмах у кру гу 
тих назо виСрп ки ња запа зи 
како их је одна ро дио уплив 
туђег вас пи та ња, чему су 
доста кри ве и њихо ве мате
ре. Сутра дан је она у Вара ди
ну сво јим сла вен ским при ја
те љи ма и при ја те љи ца ма 
при по ве да ла како је у Н. 
Саду чула где Срп ки ње гово
ре: ’Кад на бетрах ту јем одмах 
могу шли со ва ти да је унге
бил дет’. (Кад га погле дам, 
одмах могу закљу чи ти да је 
нео бра зо ван). Ови изја ви ше 
да ће то у чешке нови не ста
ви ти на уте ху бра ћи сво јој 
како нису они само тако 
несрећ ни да се њихо ве лепо
ти це изне ве ра ва ју сво ме 
наро ду и јези ку, кад су ево и 
бра ћа Срби те несре ће“.

Кнез Миха и ло je Мили ци 
био више но заштит ник, био 
јој је при ја тељ. Изу зет но је 
пошто вао Мили цу као песни
ки њу. Кнез је даро вао њеном 
нај мла ђем бра ту сти пен ди ју, 
исту ону, коју су при ма ли 
Људе вит Штур, Бран ко Ради
че вић и Све то зар Миле тић. 
Кне ги ња Јули ја ће Мили ци 

покло ни ти „злат ни украс за 
прси, са ликом пресв. кне ги
ње Јули је“, те ће запи са ти: 
„Љубе зна Мили це! Ваш књи
жев ни рад сте као Вам је у 
срп ској лите ра ту ри лепо име 
и у срп ском чита ју ћем све ту 
одлич но ува же ње. При зна ва
ју ћи и цене ћи Ваш труд на 
пољу срп ске лите ра ту ре и 
желе ћи да и убу ду ће сваг да 
оста не те оду ше вље ни на 
напре дак и душев ни раз ви так 
наше га наро да, шаљем Вам 
један спо мен као знак моје 
бла го на кло но сти“ (Гикић 
Петро вић).

Сте че на сла ва није дуго 
тра ја ла. Воље на и сла вље на 
Мили ца, брзо је забо ра вље
на. Живе ла је у Бео гра ду, 
сама, неза шти ће на и сиро ма
шна. У жељи да се барем на 
крат ко изву че из нема шти не, 
Мили ца ће поку ша ти да про
да брош кне ги ње Јули је. Про
фе сор Јован Бошко вић је 
брош пре дао Народ ном музе
ју, али пре го во ри око испла те 
били су пре ду ги. Мили ца није 
доче ка ла надок на ду, пре ми
ну ла је 25. јула, 1878. годи не. 
Новац је иско ри шћен за њену 
сахра ну и испла ту зао ста лих 
дуго ва. 

Као што би рекла Ани ца 
Савић Ребац: „Тре ба ло је да 
се поја ви, да про го во ри, па 
да ишче зне међу сестрин
ским ста бли ма у фру шко гор
ским шума ма, да и даље, као 
што је чини ла у мла до сти, 
зајед но са њима доче ку је 
сун це са исто ка и испра ћа га 
до запа да. И они који су је 
зна ли у чари ма њене мла до
сти oпope и озбиљ не, као 
беч ки књи жев ник Франкл, и 
они који су је виђа ли тек као 
сло мље ну душу, као др 
Милан Савић, гово ре о њој из 
оча ра на срца и са искре ним 
пије те том. И као што је се 
сећа мо данас, уве ре ни смо 
да неће ни у будућ но сти бити 
забо ра вље на дир љи ва сли ка 
девој ке која ина у гу ри ше књи
жев ни рад жена у нашој новој 
књи жев но сти. Она је сва ка ко 
дубо ко слу ти ла сво ју тешку и 
чуд ну суд би ну“. 

Фото: Диги тал на
Библи о те ка Мати це срп ске

Пре ма наво ди ма Андре Гаври ло ви ћа, Мили ца је била заљу
бље на у Љубу Нена до ви ћа, кога често поми ње у свом Дневни
ку. Сво ју жељу да пође за њега саоп шти ла је јед ној ста рој 
госпо ђи. Госпо ђа се при хва ти ла про во даџ лу ка и после неко ли
ко дана је поче ла да гово ри Нена до ви ћу о томе. Љуба се ста де 
врпо љи ти и тра жи ти начи на како да захва ли на пону ди, кад 
госпо ђа рече: „...то ће бити кра сан пар људи – ви памет ни – она 
памет на“. Љуби сину мисао па похи та: „Али госпо ђо, где сте 
виде ли да су дво је памет них кућу ску ћи ли?“

Сте че на сла ва није дуго тра ја ла. Воље на и сла вље на Мили ца, 
брзо је забо ра вље на. Живе ла је у Бео гра ду, сама, неза шти ће на 
и сиро ма шна. У жељи да се барем на крат ко изву че из нема шти
не, Мили ца ће поку ша ти да про да брош кне ги ње Јули је. Про фе
сор Јован Бошко вић је брош пре дао Народ ном музе ју, али пре
го во ри око испла те били су пре ду ги. Мили ца није доче ка ла 
надок на ду, пре ми ну ла је 25. јула, 1878. годи не. Новац је иско ри
шћен за њену сахра ну и испла ту зао ста лих дуго ва. 
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САЈАМ КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ НА СЕЛУ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

Мла ди за мла де
У Кул тур ном цен тру 

Пећин ци, у петак 8. 
новем бра, тоно ви ма из 

позна тих Дизни је вих црта них 
фил мо ва у интер пре та ци ји 
Ири не Арсе ни је вић из Шима
но ва ца и квар те та „Мае стре“ 
из Срем ске Митро ви це, запо
чео је Кон церт деч је музи ке 
чиме је све ча но отво рен дру ги 
Сајам кул ту ре мла дих на селу. 
Сајам по дру ги пут орга ни зу
је пећи нач ки Кул тур ни цен тар 
под покро ви тељ ством Општи
не Пећин ци и Мини стар ства 
кул ту ре и инфор ми са ња Репу
бли ке Срби је.

Током новем бра, на сце ни 
Кул тур ног цен тра сме њи ва
ће се мла ди и тален то ва ни 
пред став ни ци сво је гене ра
ци је из општи не Пећин ци, а 
како нам је рекао Дејан Жива
но вић, помоћ ник пред сед ни ка 
Општи не, ова мани фе ста ци ја 
је сво је вр сна про мо ци ја шаре
но ли ке лепе зе успе шних мла
дих људи, који сво јим при ме
ром могу бити узор не само 
сво јим вршња ци ма, него и 
гене ра ци ја ма које дола зе.

– Пећи нач ка локал на само
у пра ва подр жа ва пре све га 
Кул тур ни цен тар као пер ја ни
цу нашег кул тур ног иден ти
те та. С обзи ром на то да су 
актив но сти Кул тур ног цен тра 
ори јен ти са не пре све га ка 
нашим нај мла ђим сугра ђа ни
ма и мла дим људи ма, да им 
пру жа ју при ли ку да се иска

жу и дока жу у сво јој сре ди ни 
и да на тај начин раз ви ју свој 
тале нат, ми смо спрем ни да 
подр жи мо сва ку мани фе ста
ци ју коју орга ни зу је ова уста
но ва, јер је упра во то при ли ка 
да наши нај мла ђи сугра ђа ни 
изра зе свој иден ти тет, потен
ци јал и сво је кре а тив не спо
соб но сти, рекао је Жива но
вић.

Уз мае страл не „Мае стре“ 
током сат вре ме на кон цер
та, салом Кул тур ног цен тра 
одзва њао је фан та сти чан 
глас мла де Ири не Арсе ни је
вић, која је још јед ном при ка
за ла пећи нач кој публи ци свој 
несум њи ви музич ки тале нат. 
Сце ну Кул тур ног цен тра, уз 

зани мљи ву сце но гра фи ју, при
ла го ђе ну нај мла ђи ма, упот пу
ни ли су и зва нич ни про мо те ри 
ово го ди шњег „Сај ма кул ту
ре мла дих на селу“ сту ден ти 
Мари ја Колак из Шима но ва ца 
и Јован Чикић из Пећи на ца, а 
по речи ма Сло бо да на Стан ко
ви ћа, Кул тур ни цен тар увек и 
на прво место ста вља мла де 
људе.

– Наш циљ је да оку пи мо 
сву децу са тери то ри је наше 
општи не у овом хра му кул ту
ре, да им пру жи мо разно вр
сне сек ци је, да их усме ри мо 
и пру жи мо им при ли ку да се 
од нај ра ни јих дана баве музи
ком, игром, песмом, глу мом 
или пое зи јом. Зато је про грам 

ово го ди шњег Сај ма зами
шљен упра во као колаж свих 
тале на та са тери то ри је наше 
општи не, мла дих људи који 
желе да пока жу свој тале нат. 
Оно што тре ба да нагла си мо 
јесте да ово го ди шњи Сајам 
пру жа посе ти о ци ма могућ ност 
да сва ког пет ка и субо те ужи
ва ју у раз ли чи тим садр жа ји
ма, а потру ди ли смо се и да 
садр жај при ла го ди мо не само 
мла ди ма, него и они ма који се 
тако осе ћа ју, изја вио је Стан
ко вић.

Седам на е сто го ди шња Ири
на Арсе ни је вић, пева њем се 
бави од сво је пете годи не, 
поха ђа Ака де ми ју заба ве и 
умет но сти „О&М“, позајм љу је 

НОВЕМБАРСКЕ СВЕЧАНОСТИ
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Уличне трке
Тра ди ци о нал не 57. Улич

не трке одр жа не су 6. 
новем бра, у окви ру 

Новем бар ских дана. Орга ни
за то ри су  Град Срем ска 
Митро ви ца, Атлет ски ста ди он 
„Срем“ и атлет ски клу бо ви 
„Сремׅ“ и „Сир ми јум“. У трка
ма су уче ство ва ла деца пред
школ ског, основ но школ ског и 
сред њо школ ског узра ста, као 
и запо сле ни у Казне но 
поправ ном заво ду, пред став
ни ци вој ска, поли ци је, ватро
га сци и рекре а тив ци. Мани
фе ста ци ју је зва нич но отво
рио заме ник начел ни ка Град
ске упра ве за кул ту ру, обра зо
ва ње и спорт Зоран Мишче
вић.

– Ова, сада већ, тра ди ци о
нал на мани фе ста ци ја посве

ће на је атле ти ча ру Мило ва ну 
Лаза ре ви ћу Ћази, који је 
оста вио вели ки траг, како и 
митро вач кој, тако и у срп ској 
атле ти ци. Одр жа ва ње улич
них трка нај пре ука зу је на 
добру сарад њу Атлет ског ста
ди о на „Срем“, атлет ских клу
бо ва „Срем“ и „Сир ми јум“ и 
митро вач ке судиј ске орга ни
за ци је. Сма трам да је ово 
јед на од зна чај ни јих мани фе
ста ци ја, која ће помо ћи 
нашем гра ду да још више кре
не путем спор та, јер ће касни
је и деца која се так ми че моћи 
да поста ну  атле ти ча ри па и 
шам пи о ни, рекао је Мишче
вић.

Дирек тор Атлет ског ста ди о
на „Срем“ Дарко Гавриловић 
овом при ли ком је навео да је 

на ово го ди шњим улич ним 
трка ма уче ство ва ло пре ко 
200 так ми ча ра. 

– Зва нич но, посто ји 18 трка, 
а од про шле годи не је уве ден 
и дуа тлон – вожња бици клом 

и трча ње, који води Алек сан
дар Гаври ло вић, мемо ри јал ни 
тур нр који је посве ћен атле ти
ча ру Мило ва ну Лаза ре ви ћу, 
тако да укуп но има мо 20 трка. 
Овај дога ђај је у ства ри про

Почео Сајам кул ту ре
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глас јуна ци ма црта них фил мо
ва, а како каже, упра во на сце
ни Кул тур ног цен тра Пећин ци 
запо че ла је сво је прве кора ке. 

„Дра го ми је да могу да 
насту пам са див ним квар те
том какав су Мае стре и да 
насту пам пред нашим мали
ша ни ма са песма ма из Дизни
је вих црта ћа. Захвал на сам 
Општи ни Пећин ци и Кул тур
ном цен тру на пози ву да уче
ству јем на овој мани фе ста
ци ји, јер сва ки наступ мно го 
зна чи, сти чу се нова иску ства, 
а мени је увек дра го да насту
пам на овој сце ни, каза ла је 
Ири на.

Током седам сајам ских 
вече ри, од 8. до 29. новем
бра у сали Кул тур ног цен
тра, публи ка ће ужи ва ти у 
деч јој, духов ној, кла сич ној и 
рок музи ци, као и песнич ким, 
позо ри шним и филм ским про
гра ми ма, док ће пра те ћи про
гра ми бити орга ни зо ва ни у 
сарад њи са Днев ним борав
ком за децу и мла де са смет
ња ма у раз во ју у Субо ти шту.

Мани фе ста ци ју „Сајам кул
ту ре мла дих на селу” Кул
тур ни цен тар орга ни зу је у 
сарад њи са пећи нач ком ПУ 
„Вла да Обра до вић Каме ни“, 
ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ 
Пећин ци, ОШ „Душан Јер
ко вић Уча“ Шима нов ци, ОШ 
„Душан Вука со вић Дио ген“ 
Купи но во, СТШ „Милен ко Вер
кић Неша“ Пећин ци, пећи нач
ком Народ ном библи о те ком, 
Удру же њем мла дих акти ви ста 
Пећин ци, Архи је реј ским наме
сни штвом пећи нач ким и пећи
нач ким Цен тром за соци јал ни 
рад.

мо ци ја спор та и здра вог начи
на живо та, али је важно да и 
роди те љи и настав ни ци схва
те коли ко је важно да се деца 
од малих ногу баве спор том, 
навео је Гаври ло вић.  З. П.

Будућ ност – Колу ба ра 0:0; 
Дина мо – Рад нич ки 1923 1:0; 
Гра фи чар – Траyал 3:1; Кабел 
– Мета лац 3:1; Сме де ре во 1924 
– ОФК Бач ка 0:1; Земун – Зла
ти бор 1:1; Нови Пазар – ОФК 
Жар ко во 2:4; Рад нич ки Пирот – 
Син ђе лић 1:0. 

Рума: Први Мај – Омладинац 
0:1; Панчево: Железничар – 
Раднички (З) 3:2; Пригревица: 
Братство 1946 – Борац 3:0; 
Банатско Велико Село: 
Козара – Раднички 1912 2:1; 
Панчево: Динамо 1945 – 
Раднички (СМ) 3:0; Бечеј: ОФК 
Бечеј 1918 – Бачка 1901 1:1; 
Перлез: Војводина 1928 – 
Хајдук 1912 3:1; Вршац: ОФК 
Вршац – Дунав 6:1. 

01. Железничар 13 11 2 0 24:6 35
02. Бачка 1901 13 9 3 1 24:12 30
03. Радн. (З) 13 8 2 3 24:11 26
04. ОФК Вршац 13 7 1 5 23:19 22
05. Динамо 13 6 2 5 23:14 20
06. Раднички 13 5 5 3 22:14 20
07. Братство 13 6 2 5 19:13 20
08. ОФК Бечеј 13 5 3 5 22:19 18
09. Омладинац 13 3 7 3 10:9 16
10. Војводина 13 4 4 5 15:21 16
11. Први Мај 13 5 0 8 12:16 15
12. Радн. (СМ) 13 4 3 6 14:20 15
13. Борац 13 4 2 7 15:26 14
14. Козара 13 3 3 7 11:22 12
15. Хајдук 1912 13 3 0 10 12:25 9
16. Дунав 13 1 1 11 13:36 4

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

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Бачки Јарак: Младост (БЈ) – 
Југовић 4:3; Белегиш: Подуна-
вац – Борац 1:1; Беочин: Цемент 
– Сремац 2:0; Нови Сад: Мла-
дост (НС) – Црвена Звезда 2:0; 
Доњи Товарник: Слобода – 
Јадран 3:3; Мачванска Митро
вица: Подриње – Слога (Е) 1:1; 
Стара Пазова: Јединство – Хај-
дук 3:1; Нова Пазова: Раднички 
– Слога (Т) 2:1. 

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

01. Раднички 13 8 2 3 21:9 26
02. Доњи Срем 13 7 4 2 21:8 25
03. Будућност 13 6 6 1 27:16 24
04. Љуково 13 7 2 4 28:24 23
05. Партизан 13 7 1 5 25:11 22
06. Доњи Петр. 13 5 3 5 18:15 18
07. Железнич. 13 5 3 5 20:22 18
08. ПСК 13 5 3 5 12:17 18
09. Рудар 13 4 5 4 18:23 17
10. Митрос 13 4 4 5 17:24 16
11. Хајдук (Б) 13 4 4 5 10:17 16
12. Напредак 13 4 3 6 18:21 15
13. Борац (М) 13 4 2 7 10:18 14
14. Хајдук (В) 13 3 3 7 17:24 12
15. ЛСК 13 3 3 7 12:22 12
16. Борац (К) 13 3 2 8 19:22 11

01. Борац 13 9 3 1 26:5 30
02. Подриње 13 9 2 2 32:9 29
03. Млад. (НС) 13 9 2 2 31:9 29
04. Слога (Е) 13 8 2 3 24:11 26
05. Хајдук 13 8 0 5 18:15 24
06. Јединство 13 7 2 4 21:17 23
07. Млад. (БЈ) 13 7 0 6 26:24 21
08. Цемент 13 6 2 5 14:17 20
09. Раднички 13 5 3 5 17:17 18
10. Подунавац 13 5 2 6 17:17 17
11. Слога (Т) 13 4 3 6 14:16 15
12. Сремац 13 4 1 8 11:25 13
13. Ц. Звезда 13 2 3 8 9:22 9
14. Југовић 13 2 2 9 17:28 8
15. Слобода 13 2 2 9 14:34 8
16. Јадран 13 1 3 9 13:38 6

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Кабел 18 9 6 3 22:14 33
02. Златибор 18 9 6 3 17:11 33
03. Графичар 18 9 5 4 26:16 32
04. Металац 18 9 3 6 25:21 30
05. Колубара 18 8 4 6 18:14 28
06. ОФК Бачка 18 8 4 6 21:20 28
07. Радн. (П) 18 8 3 7 21:18 27
08. Динамо 18 7 5 6 20:16 26
09. Нови Пазар 18 7 4 7 20:18 25
10. Смедерево 18 8 1 9 18:26 25
11. ОФК Жарк. 18 6 6 6 20:18 24
12. Синђелић 18 6 4 8 20:26 22
13. Траyал 18 4 8 6 15:20 20
14. Раднички 18 5 4 9 14:17 19
15. Земун 18 3 6 9 13:19 15
16. Будућност 18 1 5 12 10:26 8

01. Ц. Звезда 15 13 1 1 34:11 40
02. Војводина 16 10 3 3 29:15 33
03. Чукарички 15 10 3 2 20:11 33
04. Партизан 15 10 2 3 35:9 32
05. ТСК 16 8 5 3 28:17 29
06. Вождовац 16 7 5 4 29:23 26
07. Раднички 15 8 1 6 20:19 25
08. Младост 16 6 4 6 16:19 22
09. Спартак ЖК 16 7 0 9 17:25 21
10. Ј. Матис 16 5 5 6 23:24 20
11. Напредак 16 5 3 8 20:22 18
12. Пролетер 15 4 4 7 13:20 16
13. Радник 15 4 3 8 15:24 15
14. Рад 16 3 2 11 12:31 11
15. Инђија 16 2 1 13 11:31 7
16. Мачва 16 0 4 12 7:28 4

Жарковац: Напредак – 
Младост 4:2; Ириг: Раднички – 
Крушедол 5:0; Обреж: Граничар 
– Шумар 4:2; Хртковци: 
Хртковци – Полет 1:1; 
Чортановци: ЧСК – Срем 1:2; 
Брестач: ОФК Брестач – Дунав 
3:0; Добринци: Сремац (До) – 
Сремац (Дч) 2:1. 

01. Сремац (До) 12 10 1 1 28:13 31
02. Срем 12 8 3 1 21:6 27
03. ЧСК 12 7 1 4 27:14 22
04. ОФК Брест. 11 6 1 4 26:14 19
05. Раднички 11 6 1 4 20:14 19
06. Напредак 12 5 4 3 15:11 19
07. Хртковци 12 5 3 4 15:16 18
08. Граничар 12 5 2 5 22:21 17
09. Дунав 12 4 3 5 19:20 15
10. Полет 11 3 2 6 18:29 11
11. Шумар 12 3 2 7 13:25 11
12. Сремац (Дч) 11 3 1 7 19:16 10
13. Крушедол 12 3 1 8 16:30 10
14. Младост 12 1 1 10 10:40 4

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Рума: Фрушка Гора – 
Граничар – неодиграно; Бикић 
До: ОФК Бикић – Словен 1:1; 
Беркасово: Сремац – 
Фрушкогорац 4:0; Равње: Зека 
Буљубаша – Слога (Ч) – 
неодиграно; Вогањ: Слова (В) 
– Једнота 2:0; Шашинци: 
Слобода – Обилић 1993 0:4; 
Сремска  Митровица : 
Трговачки – БСК 1:4. 

01. БСК 12 9 1 2 31:12 28
02. Сремац 12 8 1 3 35:15 25
03. Фрушкогор. 12 7 2 3 27:18 23
04. Зека Буљ. 11 6 2 3 22:18 20
05. Словен 12 4 7 1 24:9 19
06. Обилић 12 6 1 5 28:19 19
07. ОФК Бикић 12 4 6 2 29:18 18
08. Ф. Гора 11 5 1 5 26:18 16
09. Слова (В) 12 4 4 4 10:10 16
10. Граничар 11 3 3 5 15:15 12
11. Једнота 12 3 2 7 11:29 11
12. Слобода 12 3 2 7 11:31 11
13. Трговачки 12 2 2 8 21:33 8
14. Слога (Ч) 11 1 0 10 7:52 3

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Краљевци: Јединство (К) – 
Граничар 2:0; Никинци: Полет 
– Борац 1:5; Платичево: 
Јединство (П) – Фрушкогорац 
6:2 (прекид 62′); Јединство (Р) 
је било слободно. 

01. Једин. (П) 9 8 1 0 31:3 25
02. Једин. (Р) 7 5 1 1 24:12 16
03. Једин. (К) 8 5 0 3 21:18 15
04. Фрушког. 8 4 0 4 22:25 12
05. Борац 8 3 0 5 11:16 9
06. Граничар 9 2 0 7 15:23 6
07. Полет 9 1 0 8 9:36 3

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1
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MRTAV
UGAO

Ели та и они дру ги

Ако пита те нави ја че Пар ти за на и 
Црве не зве зде, спорт ска неде
ља за нама би тре ба ла што пре 

да се забо ра ви. Било да су игра ли 
фуд бал или кошар ку, и један и дру ги 
тим су се у Евро пи про ве ли као боси 
по трњу.

Неде ља је поче ла пора зом кошар ка
ша Пар ти за на пред дома ћом публи
ком. Вене ци ја је била боља и нане ла 
Бео гра ђа ни ма први пораз у Евро ку пу. 
Пораз који не боли мно го, али је био 
само наго ве штај сумор не неде ље за 
срп ске клу бо ве.

Дан касни је, фуд ба ле ри Зве зде су 
доби ли по уши ма од Тотен хе ма. Енгле
зи су дошли у Бео град по три бода и ту 
се сва при ча о евен ту ал ном изне на ђе
њу завр ша ва. Било је наго ве шта ја да 
неће доћи у нај бо љем саста ву, да 
неће игра ти неки од нај бо љих игра ча, 
али мрка капа за Зве зди не нави ја че.

У мору кре тен ских вести и тек сто ва 
пред овај дуел у Лиги шам пи о на, 
издво јио бих оне који су се одно си ли 
на Тотен хе мо ву веде ту и тре нут но нај
бо љег игра ча, Коре ј ца Сона. Наи ме, 
мно ги меди ји су твр ди ли да Сон није 
спре ман пси хич ки за наступ у Бео гра
ду, јер је неко ли ко дана пре тога, 
после њего вог стар та, један играч 
Евер то на завр шио са сло мље ном 
ногом. Каква буда ла шти на. Мали 
Коре ја ц се толи ко потре сао да је Зве
зди морао да ста ви два кома да да се 
сми ри. Тре ба му ипак ода ти при зна ње 
на фер пле ју, јер се небро ја но пута, па 
и у Бео гра ду, изви нио коле ги из Евер

то на за поги бе љан старт.
Црве на зве зда је дожи ве ла ново 

пони же ње и ово га пута при ми ла чети
ри гола од Енгле за. Еви дент но је да 
бео грд ски клуб нема шта да тра жи у 
клин чу са бога тим и над моћ ни јим 
рива ли ма попут Тотен хе ма и Бајер на. 
Може мо сад при ча ти о так ти ци и фор
ма ци ји, али јед но став но, нема више 
сми сла. Про тив ник је у физич ком и 
тех нич ком сми слу за кла су јачи.

Дан касни је, били смо све до ци још 
два пора за бео град ских клу бо ва. 
Кошар ка ши Зве зде су доче ка ли Реал 
Мадрид и нада ли се чуду. Све што су 
доби ли могло би да ста не у јед ну реч 
коју не желим да напи шем.

Били су црве но – бели егал са Шпан
ци ма све до послед ње четвр ти не, а 
онда је усле ди ла рафал на паљ ба 
Мадри ђа на и седам трој ки у зад њој 
део ни ци. Нави ја чи срп ског клу ба су 
отег ну тих вили ца само могли да 
посма тра ју суро ву реал ност.

Фуд ба ле ри Пар ти за на су истог дана 
госто ва ли у Ман че сте ру. Ако је ико 
веро вао да Пар ти зан може да изне на
ди рас па лог Јунај те да, те вече ри је 
дожи вео тужно отре жње ње. Иза шли 
су Енгле зи у нај ја чем саста ву и пре га
зи ли Бео гра ђа не са 3:0. Не тако лош 
резул тат, с обзи ром на то да је наш 
тим могао да при ми још неко ли ко 
кома да.

Побед ник вече ри је ипак осве до че ни 
гро бар Пеђа Страј нић, коме се ука за
ла при ли ка да отпу ту је у Ман че стер и 
да са вас ко ли ком ауди ен ци јом поде ли 

сво ју импре си о ни ра ност енгле ским 
клу бом. Могли смо од Страј не чути ко 
је Алекс Фер гу сон, као и пода так да је 
баш он, лич но, наго во рио функ ци о не
ра Саву Мило ше ви ћа да уђе у тре нер
ски посао, јер је ваљ да био оду ше
вљен њего вом поја вом, или шта већ. 
Само нек је теби добро Страј на.

Видев ши све што се изде ша ва ло 
прет ход не неде ље, може мо доћи до 
неких закљу ча ка. Пре све га, нијед ном 
нашем клу бу није место у елит ном так
ми че њу, било да је реч о кошар ци или 
фуд ба лу. На при ме ру Црве не зве зде 
се може виде ти како клуб губи иден ти
тет јер поку ша ва да се мери са јачи ма 
и бога ти ји ма од себе. Про ме ни ла се 
струк ту ра људи који дола зе на утак ми
це, нема више гро мо гла сног нави ја ња 
и пакле не атмос фе ре. На кра ју кра је
ва, то је нешто што се мора деси ти ако 
жели те да игра те у ели ти.

Ни са Пар ти за ном није ништа 
боља ситу а ци ја и из пора за 
попут оних у Ман че сте ру се види 

сва немоћ нашег фуд ба ла. У кошар ци 
је ситу а ци ја боља и за сада, црно – 
бели добро гура ју кроз Евро куп.

Реал ност је таква да је нашим клу
бо ви ма пре ми ја да уоп ште игра ју у 
Евро пи, а таквих ће при ли ка, по све му 
суде ћи, бити све мање. Тре ба игра ти 
са себи рав ни ма, барем ће нави ја чи 
на тај начин бити уз свој клуб, а ста ди
о ни и спорт ске дво ра не бити испу ње
ни до послед њег места. Ели ту тре ба 
оста ви ти за бога те, нама тамо није 
место.
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ОВАН: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и има те 
зани мљи ве иде је које 
делу ју врло под сти

цај но на вашу око ли ну. Вашу 
добит ну ком би на ци ју пред ста
вља спој лепих и кори сних ства
ри у раз ли чи тим прав ци ма. Осе
ћа те емо тив ни занос и инспи ри
са ни сте да учи ни те нешто 
посеб но како бисте усре ћи ли 
воље ну осо бу. Осло ни те се на 
сво ју инту и ци ју. 

БИК: Нај бо ље реше
ње је да се опре де ли
те за опци ју која омо
гу ћа ва напре до ва ње 

на послов ној лестви ци на раз ли
чи тим ниво и ма. Потру ди те се да 
буде те пажљи ви са ула га њем 
нов ца. Импо ну је вам нечи ја 
пажња и ком пли мен ти, нови 
сусре ти на вас делу ју врло под
сти цај но. Дожи вља ва те нову 
емо тив ну бли скост у одно су са 
парт не ром. 

БЛИ ЗАН ЦИ: При лич
но сте се запе тља ли 
у неке послов но – 
финан сиј ске дого во

ре и сада вам није лако да из 
све га тога и иза ђе те на добар 
начин или као побед ник. На кра
ју, ипак мора те одлу чи ти до чега 
вам је више ста ло, да ли до 
морал не сатис фак ци је или до 
нов ча ног добит ка. Ком про мис 
какав бисте желе ли није могу ће 
оства ри ти . 

РАК: Напра ви ли сте 
добру послов ну про
це ну и захва љу ју ћи 
разним вешти на ма 

које кори сти те у пре го ва ра њу 
успе ва те да оства ри те све сво је 
пла но ве. Ипак угле дај те се на 
јед ну осо бу из свог окру же ња 
која може да вам помог не при ли
ком реша ва ња нов ча них пита ња. 
Про ла зи те кроз раз ли чи те фазе 
емо тив ног рас по ло же ња.

ЛАВ: Пре да но ради
те на свим зада ци ма 
које има те и даје те 
добар при мер сво јим 

сарад ни ци ма. Око ли на вас ува
жа ва и неко је спре ман да вас 
награ ди за ваше посеб не спо
соб но сти. Нај бо ље је да се удру
жи те са бли ским при ја те љи ма у 
спро во ђе њу неких дуго роч них 
пла но ва. Не жели те да доне се те 
неку исхи тре ну одлу ку или да 
погре шном реак ци јом изне ве ри
те нечи ја осе ћа ња.  

ДЕВИ ЦА: Делу је те 
актив но на раз ли чи
тим стра на ма и тра
жи те нај бо ља реше

ња за све теку ће про бле ме који 
посто је у одно су са сарад ни ци
ма. Захва љу ју ћи нечи јим 
инструк ци ја ма на јед но ста ван 
начин сада може те да зао кру жи
те и неке нов ча не оба ве зе, због 
којих сте бри ну ли у про те клом 
пери о ду. Про ве ри те на вре ме 
сво је емо тив не сум ње. 

ВАГА: То што су око 
вас добре послов не 
пону де не зна чи, да 
завр ши одлу ку тре ба 

доно си ти на пре чац или без кон
сул та ци је са поу зда ним парт не
ри ма. Због нечи јег раз у ме ва ња 
сва ки погре шан потез може те 
испра ви ти лако и без мате ри јал
ног губит ка, али поште ди те себе 
од непо треб не тен зи је. Осе ћа те 
да нешто није она ко као што при
жељ ку је те.

ШКОР ПИ ЈА: Касно је 
да кори гу је те сво је 
послов но – финан сиј
ске про пу сте или да 

мења те запо че ту стра те ги ју у 
дого во ру са сарад ни ци ма. Досто
јан стве но и без суви шних пита
ња при хва ти те кри ти ку која сти
же на вашу адре су. Уко ли ко вам 
је ста ло да се вра ти те на пре ђа
шњу пози ци ју, саче кај те пого дан 
тре ну так и нечи ји позив. 

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
врло енер гич но у 
сусре ту са сарад ни
ци ма и поста вља те 

неке нове зах те ве са који ма 
жели те да уна пре ди те сво је про
фе си о нал но иску ство или зајед
нич ки успех. Потреб но је да има
те јасну инту и тив ну пер цеп ци ју 
или широ ке види ке у сва ком 
погле ду. Љубав не раз ми ри це 
при хва та те као про ла зну фазу. 
Осло ни те се на свој завод нич ки 
шарм. 

ЈАРАЦ: Има те јасне 
иде је, тако да се у 
сусре ту са сарад ни
ци ма не устру ча ва те 

да мења те посто ја ће стан дар де 
или нека утвр ђе на пра ви ла. 
Већи на вас подр жа ва у актив но
сти ма које сте запо че ли, али за 
узврат од вас оче ку ју и неке 
додат не гаран ци је. Поне кад не 
раз у ме те парт не ро ве мани ре или 
заго нет но пона ша ње, тако да се 
рас пра вља те тако да се рас пра
вља те око нева жних стра на. 

ВОДО ЛИ ЈА: Ско ро 
све што чини те има 
пози ти ван пре фикс и 
наи ла зи на вели ко 

одо бра ва ње у кру гу ваших 
сарад ни ка. У при лог вам иду раз
не ситу а ци је на послов ној сце ни, 
тако да са пар добрих поте за 
може те за крат ко вре ме успе шно 
да испу ни те све сво је пла ни ра не 
актив но сти. Потреб но је да пока
же те више дис кре ци је у свом 
љубав ном живо ту. 

РИБЕ: Нала зи те се у 
фази кре а тив ног 
успо на и ста ло вам је 
да уна пре ди те 

послов ни поло жај. Важно је да 
се опро ба те за савре ме не иде је 
у начи ну изра жа ва ња. Неко вам 
даје добар при мер на који начин 
тре ба да посту па те. У љубав ном 
одно су ужи ва те у раз ли чи тим 
ситу а ци ја ма. Парт нер осва ја сву 
вашу пажњу и накло ност. 

VREMEPLOV
13. но вем бар

1813. У Ње гу ши ма ро ђен 
Пе тар II Пе тро вић Ње гош, 
цр но гор ски вла ди ка, фи ло зоф 
и др жав ник, ве ли ки еп ски 
пе сник, аутор слав ног драм ско 
 еп ског де ла „Гор ски ви је нац“. 
Као др жав ник по ста вио те ме
ље мо дер не цр но гор ске др жа
ве, уста но вио из вр шну власт и 
Се нат, ор га ни зо вао су до ве, 
увео по ре зе. 

14. но вем бар
2001. Пет др жа ва  на след ни ца 
СФРЈ по сти гле до го вор о 
по чет ку при пре ма за рас по де
лу 74,5 ми ли о на до ла ра у зла
ту као пр ве ра те укуп не зо став
шти не од око две ми ли јар де 
до ла ра. 

15. но вем бар
1492. Шпан ски мо ре пло вац 
Кри сто фер Ко лум бо на пра вио 
пр ву бе ле шку о упо тре би ду ва
на ме ђу аме рич ким Ин ди јан ци
ма. 
1920. У Же не ви одр жа на пр ва 
скуп шти на Ли ге на ро да. 

16. но вем бар
1914. По че ла Ко лу бар ска бит
ка, нај ве ћа ко ју је срп ска вој ска 
во ди ла у Пр вом свет ском ра ту. 
Бит ка за вр ше на 15. де цем бра 
по бе дом срп ске вој ске над 
аустро у гар ским тру па ма под 
ко ман дом ге не ра ла По ћо ре ка, 
ко ји је био при си љен да се 
по ву че из Ср би је. 

17. но вем бар
1800. Кон грес САД се пр ви пут 
са стао у но вој пре сто ни ци, 
Ва шинг то ну, а пред сед ник САД 
Џон Адамс по стао пр ви ста нар 
објек та ка сни је на зва ног Бе ла 
ку ћа. 
1989. У јед ној од нај ве ћих 
ру дар ских не сре ћа у Ср би ји, у 
ја ми „Мо ра ва“ aлек си нач ких 
руд ни ка угља, по ги ну ло 90 
ру да ра. 

18. но вем бар
1910. У Мек си ку из би ла се љач
ка ре во лу ци ја. Во ђе би ли Пан
чо Ви ла и Еми лио За па та. 
То ком ре во лу ци је, до 1917, 
по ги ну ло ви ше од ми ли он 
љу ди. 
1991. По сле 86 да на оп са де, 
при пад ни ци Ју го сло вен ске 
на род не ар ми је ушли у раз ру
шен Ву ко вар. У бор ба ма с 
хр ват ским сна га ма по ги ну ло 
ви ше хи ља да љу ди, ме ђу 
њи ма ве ли ки број ци ви ла. Од 
45.000 пред рат них ста нов ни ка, 
око 10.000, ко ли ко је оста ло у 
гра ду, иза шло из по дру ма 
по сле го то во три ме се ца. 

19. но вем бар
1828. У 31. го ди ни од ти фу са је 
умро аустриј ски ком по зи тор 
Франц Пе тер Шу берт
1996. Оку пља њем 35.000 
љу ди у Ни шу су по че ли про те
сти због фал си фи ко ва ња 
из бор них ре зул та та дру гог кру
га ло кал них из бо ра у Ср би ји, 
на ко ји ма је по бе ди ла ко а ли ци
ја „За јед но“

HOROSKOP

Сре да, 13. новем бар
(31. окто бар)

Све ти апо сто ли Ста хи је, Ампли
је, Урван и дру ги с њима

Четвр так, 14. (1) новем бар 
Све ти Козма и Дамјан – Вра че
ви

Петак, 15. (2) новем бар 
Све ти муче ни ци Акин дин, Пига
си је и дру ги с њима

Субо та, 16. (3) новем бар 
Обна вља ње хра ма Све тог 
вели ко му че ни ка Геор ги ја – 
Ђур ђиц

Неде ља, 17. (4) новем бар 
Преп. Јоа ни ки је Вели ки; Св. 
све ште но му че ник Никан дар
Поне де љак, 18. (5) новем бар 
Пре по доб но му чи ни ци Галак ти
он и Епи сти ма

Уто рак, 19. (6) новем бар 
Све ти Павле Испо вед ник; Пре
по доб ни Вар ла ам Хутин ски

Crkveni
kalendar

• Онај који води меч ку – 
само је корак испред.
• Зец је типи чан при мер: 
што је брзо – то је и кусо.
• Круг сум њи вих се толи
ко сузио да је угро жен и 
сам цен тар. 

Шушка вац 
колач

Састој ци: чети ри јаја, 200 гра
ма шеће ра, 100 мили ли та ра уља; 
200 гра ма бра шна + јед на каши ка; 
каши ка какаа; пола пра шка за 
пеци во; 100 гра ма сувог гро жђа, 
100 гра ма млеч не чоко ла де, 50 
гра ма лешни ка.

При пре ма: Уму ти ти жуман ца 
са 100 гра ма шеће ра, па дода ти 
мле ко, уље, какао, бра шно, пра
шак за пеци во и све изјед на чи ти. 
Сипа ти у под ма зан плех и пећи на 
200 сте пе ни Цел зи ју са око 15 
мину та. Уму ти ти белан ца са 
остат ком шеће ра, дода ти суво 
гро жђе и јед ну каши ку бра шна па 
изме ша ти. На пече ни бисквит раз
ли ти масу па посу ти лешник и 
вра ти ти у рер ну. Сма њи ти топло ту 
на 180 сте пе ни Цел зи ју са и пећи 
још 25 мину та. Пре ли ти чоко ла
дом и оста ви ти да се охла ди.


