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Док вели ки део Срби је бау ља у 
мра ку, углав ном они у сели ма, у 
која, села то јест, тре ба пошто по 

то да се вра те сви мла ди који су из 
њих побе гли гла вом без обзи ра, у 
Бео гра ду је весе ло и раз и гра но. Наи
ме, укљу че на је ново го ди шња расве
та. Ко није видео бео град ску ново го
ди шњу расве ту, пој ма нема шта су 
стил и еле ган ци ја. Не, није то као на 
шабач ком ваша ру, то је мно го, мно го 
горе. Али, то је ствар Бео гра ђа на и 
оних који се тако осе ћа ју. Ми про вин
ци јал ци може мо само да сања мо све
тла веле гра да, а док сања мо мно ги од 
нас при жељ ку ју обич ну улич ну расве
ту. При жељ ку ју је и мно ги у Бео гра ду, 
да буде мо искре ни. Не живи се само 
на поте зу од Сла ви је до Кале мег да на. 
Има Бео град сво је тај не које вешто 
кри је.

То са ново го ди шњом расве том баш 
ника кве везе нема са живо том, сем 
можда за оне који су расве ту про да ли 
град ским чел ни ци ма, али мени је било 
зани мљи во пре све га, зато што је тај 
дога ђај запра во озна чио ско ри крај још 
јед не годи не. Да ли ми ула ском у 2020. 
годи ну ула зи мо у тре ћу деце ни ју 21. 
века? Или ће се то деси ти тек кад уђе

мо у 2021.? У сва ком слу ча ју тро ши се 
и овај век, мало по мало. И шта ће овај 
век лепо га доне ти чове чан ству? Кажу 
да је 20. век био нај го ри, али мислим 
да има наде за песи ми сте. Како је 
почео, 21. се неће дати свом прет ход
ни ку. Веру јем бес крај но и непо ко ле
бљи во у људ ско зло и увек типу јем на 
њега, али мислим да ће у 21. веку и 
при ро да мало при до да ти сигур ном и 
ута ба ном путу људ ске врсте у про паст. 
Док смо се кери ли по пла не ти, кери ли 
смо се. И вала при лич но смо је урни
са ли. Сад ће мало она да нам вра ти. А 
ми смо, људи уоп ште но, гадо ви сами 
по себи, те тако сам сигур на у ту 
синер ги ју и црну будућ ност гене ра ци ја 
које дола зе.

Сад ће неко рећи, па где, побо гу, оде 
ти? Од ново го ди шње расве те до про
па сти пла не те? Мисли те да је то дуг 
пут? Раз ми сли те мало. Није то баш 
тако немо гу ће пове за ти. 

Питам се какве при че ће се при ча ти 
у 21. веку? Иде о ло ги је су одав но 
мртве. Чак је и Фуку ја мин „крај исто ри
је“ мртав. Шта ће пре жи ве ти кад су све 
при че испри ча не, још у Библи ји. Има 
ли ичег новог под небе ском капом? 
Или су нове су само нове годи не?

И шта ће овај век
лепо га доне ти

чове чан ству? Кажу да је 
20. век био нај го ри,
али мислим да има
наде за песи ми сте.

Како је почео, 21. се неће 
дати свом прет ход ни ку. 

Веру јем бес крај но
и непо ко ле бљи во

у људ ско зло и увек
типу јем на њега, 

али мислим да ће
у 21. веку и при ро да

мало при до да ти сигур ном 
и ута ба ном путу људ ске 

врсте у про паст
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У четвр так, 14. новем бра, на Кеју 
је одр жа на пока зна вежба поста
вља ња мобил них пане ла за 

одбра ну од попла ва, коју су изве ли 
рад ни ци Водо при вред ног пред у зе ћа 
„Сава“. Рани је тог дана, у Град ској кући 
изво ђа чи радо ва су при ка за ли карак те
ри сти ке мобил них пане ла, који су један 
од нај са вре ме ни јих начи на одбра не од 
попла ва. Тиме је про је кат поста вља ња 
пане ла зва нич но и окон чан. На пока
зној вежби при су ство вао је гра до на
чел ник Срем ске Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер са оста лим чел ни ци ма гра да, 
чла но ви Шта ба за одбра ну од попла ва 
из 2014. годи не са тада шњим гра до
на чел ни ком Бра ни сла вом Неди мо ви
ћем, а акту ел ним мини стром пољо при
вре де; чла но ви цивил не зашти те и 
Митров ча ни. 

Након под се ћа ња на одбра ну од 
попла ва у мају 2014. годи не Бра ни слав 
Неди мо вић је иста као да сада Срем
ска Митро ви ца не тре ба да стра ху је од 
изливања реке Саве. 

– Ми смо има ли тежак посао 2014. 
годи не зато што је посто јао ста ри 
систем кад је реч о одбра ни од попла
ва, јер је вој ска увек била при сут на у 
тим ситу а ци ја ма седам де се тих и осам
де се тих годи на. Мислим да ће буду
ћим гене ра ци ја ма, које буду води ле 

овај град бити мно го лак ше, уко ли ко 
дође до слич них ситу а ци ја. Ми ради мо 
про је кат како да зашти ти мо и мачван
ску стра ну реке Саве, али исто тако и 
про је кат како мобил ном опре мом да 
реши мо про блем било где да се јави. 
Та опре ма је 70 цен ти ме та ра висо ка, и 
може се поста ви ти и на кана ле. Пане
ли могу да се поста ве у крат ком року, 
за неких три до чети ри сата. Мини стар

ство пољо при вре де ради про је кат на 
још неко ли ко тача ка у Репу бли ци Срби
ји да се зашти те водо то ко ви, насе
ља поред водо то ко ва, изме ђу оста лог 
мачван ска стра на је у окви ру тог про
јек та. Виси на пане ла може да дости же 
до метар и два де сет цен ти ме та ра. Ми 
смо има ли нај ви ши ниво водо ста ја 863 
цен ти ме та ра, а на овај начин се бра
ни мо и до 1000 цен ти ме та ра, рекао је 

Бра ни слав Неди мо вић Миро слав Јокић

ОДР ЖА НА ПОКА ЗНА ВЕЖБА ПОСТА ВЉА ЊА МОБИЛ НИХ ПАНЕ ЛА

Да се не понови
2014. година

Ми смо има ли тежак посао 2014. годи не зато што је посто јао ста ри систем кад 
је реч о одбра ни од попла ва, јер је вој ска увек била при сут на у тим ситу а ци ја ма 
седам де се тих и осам де се тих годи на. Мислим да ће буду ћим гене ра ци ја ма, које 
буду води ле овај град бити мно го лак ше, уко ли ко дође до слич них ситу а ци ја, 
рекао је Бранислав Неди мо вић
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Неди мо вић, који је додао да ће Скуп
шти ни гра да упу ти ти пред лог да шета
ли ште на кеју носи име Слав ка Дубље
ви ћа, недав но пре ми ну лог дирек то ра 
ВП „Сава“ јер је дао вели ки допри нос 
у току овог про јек та, али и 2014. годи не 
када се Срем ска Митро ви ца бра ни ла 
од набу ја ле реке Саве. 

Рекон струк ци ја дела Кеја у дужи ни 
од 1.057 мета ра обу хва ти ла је набав
ку мобил них пане ла од дур алу ми ни
ју ма, поста вља ње мон та жних сту бо ва 
за пане ле, изгра ђе на је хала у коју ће 
се скла ди шти ти мобил на опре ма про
тив попла ва. Ура ђе не су тар тан и нове 
беха тон ста зе, уре ђе на је оба ло у твр да 
и поста вљен је нов моби ли јар.

Миро слав Јокић, начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну рекао је при ли ком оби ла ска 
Кеја да ће Град Срем ска Митро ви ца 
у наред ном пери о ду уло жи ти знат на 
сред ства у обу ку и опре му Цивил не 
зашти те.

– То зна чи да ћемо наред ним месе
ци ма и годи на ма ула га ти пре све га у 
еду ка ци ју и опре му при пад ни ка Цивил
не одбра не и зашти те, како би смо што 
спрем ни је доче ка ли евен ту ал не нове 
иза зо ве које река Сава собом носи, 
обја снио је Јокић.

Вред ност овог про јек та је око мили он  
и три сто ти не хиља да евра, а сред ства 
је обез бе ди ло Мини стар ство пољо при
вре де и Свет ска бан ка. 

З. Попо вић

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ АМБА СА ДЕ СЛО ВЕ НИ ЈЕ
У ПОСЕ ТИ СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Боља сарад ња
у обра зо ва њу и спор ту

У сре ду, 13. новем бра, пред став
ни ци Амба са де Сло ве ни је су 
посе ти ли Срем ску Митро ви цу и 

том при ли ком је у Град ској кући одр
жан саста нак са пред став ни ци ма 
локал них вла сти. На састан ку су 
изло же ни при вред ни и  тури стич ки 
потен ци јал Срем ске Митро ви це. 

– Tоком овог састан ка отво ри ће мо 
више тема, и то пре све га, у доме ну 
раз во ја спор та и обра зо ва ња. Сло ве
ни ја је све више при сут на у тури стич
ком и при вред ном сми слу у нашој 
земљи. Теме обра зо ва ња су врло зна
чај не. Сло ве нач ки моде ли дуал ног 
обра зо ва ња могу бити добар при мер 
прак се за наш обра зов ни систем у 
Срби ји. У нашем гра ду већ посто је 
бес плат ни кур се ви словеначког јези
ка, а при мет но је да све већи број 
тури ста из Сло ве ни је дола зи у наш 
град, одно сно у Срби ју. На тај начин се 
упо зна ју са кул тур ноисто риј ском 
башти ном и насле ђем, ови састан ци 
су добра при ли ка да напра ви мо 
додат ну про мо ци ју Срем ске Митро ви

це  и чита вог реги о на. С нама је и 
поча сни кон зул госпо дин Рај ко Марић, 
тако да оче ку је мо да након овог 
састан ка доби је мо бене фи те за наш 
град и цео реги он, рекао је пред сед
ник Скуп шти не гра да Томи слав Јан ко
вић.

При вре ме ни отправ ник посло ва 
Амба са де Сло ве ни је у Бео гра ду 
Роман Вај кслер овом при ли ком је 
изја вио да је реч је о уоби ча је ним 
посе та ма које реа ли зу је Амба са да 
Сло ве ни је у раз ли чи тим реги о ни ма 
Срби је. 

– Срем ска Митро ви ца је логи чан 
ода бир, јер је један од нај ва жни јих 
гра до ва у Вој во ди ни, али је на путу 
изме ђу Бео гра да и Сло ве ни је, па нам 
је и са те стра не  логич на дести на ци
ја. Изу зет но нам је дра го што смо 
овде како бисмо успо ста ви ли одно се 
и нову врсту сарад ње, коју до сада 
нисмо раз ви ли. Надам се да ћемо на 
састан ку наћи зајед нич ке тач ке буду
ће сарад ње, казао је Роман Вај кслер. 

З. Попо вић

Саста нак пред став ни ка Амба са де Сло ве ни је и локал не само у пра ве

Сло ве ни ја је све више при сут на у тури стич ком и при
вред ном сми слу у нашој земљи. Теме обра зо ва ња су 
врло зна чај не. Сло ве нач ки моде ли дуал ног обра зо ва
ња могу бити добар при мер прак се за наш обра зов ни 
систем у Срби ји. У нашем гра ду већ посто је бес плат ни 
кур се ви словеначког јези ка, а при мет но је да све већи 
број тури ста из Сло ве ни је дола зи у наш град, одно сно 
у Срби ју, рекао је пред сед ник Скуп шти не гра да Томи
слав Јан ко вић

Медијски пројекат „Инфраструктура основ економског 
развоја: Митровица, велико градилиште“ реализује се

уз финансијску подршку Града Сремска Митровица.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МИНИ СТРИ ЗОРАН ЂОР ЂЕ ВИЋ И ЗЛА ТИ БОР ЛОН ЧАР ПОСЕ ТИ ЛИ СРЕМ СКУ
МИТРО ВИ ЦУ

Обно вље на згра да ПИО фон да

Радо ви на рекон струк ци ји згра де су изно си ли 109.770.000 дина ра. Финан си ра ла су 
га оба мини стар ства, и то 60 про це на та сред ста ва је обез бе ди ло Мини стар ство рада, 
а 40 про це на та сред ста ва је издво ји ло Мини стар ство здра вља. Овај обје кат је врло 
важан за гра ђа не Срем ске Митро ви це и око ли не, јер овде има 58 хиља да кори сни ка 
и 95 хиља да оси гу ра ни ка. Сма трам да ће рад у овој згра ди бити ква ли тет ни ји. Нама 
је жеља да убу ду ће сви објек ти у Срби ји изгле да ју као и овај, рекао је мини стар за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на пита ња Зоран Ђорђевић

Зоран Ђор ђе вић, мини
стар за рад, запо шља
ва ње, борач ка и соци

јал на пита ња, и Зла ти бор 
Лон чар, мини стар здра вља, 

посе ти ли су у сре ду, 13. 
новем бра Сресмку Митро
ви цу. Повод посе те је био 
завр ше так рекон струк ци је 
згра де у којој су сме ште ни 

Репу блич ки фонд за пен зи о
но  и инва лид ско оси гу ра ње 
и Репу блич ки фонд за 
здрав стве но оси гу ра ње у 
Срем ској Митро ви ци. Након 

састан ка у Град ској кући, 
ком су при су ство ва ли гра
до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер, пред сед ник Скуп
шти не гра да Томи слав Јан
ко вић, заме ни ца гра до на
чел ни ка Све тла на Мило ва
но вић, као и мини стар 
пољо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић. Мини стри Зла
ти бор Лон чар и Зоран Ђор
ђе вић су са пред став ни ци
ма град ске вла сти, дирек то
ри ма фон до ва Зора ном 
Бере жни јем и Моми ром 
Гаји ћем, дирек то ром Опште 
бол ни це Жив ком Врце љом 
и Миро сла вом Шево, дирек
тор ком Дома здра вља, оби
шли рено ви ра ну згра ду у 
цен тру Срем ске Митро ви це.

Зоран Ђор ђе вић је том 
при ли ком навео да је рекон
струк ци ја згра де ПИО фон
да и Фон да здрав стве ног 
оси гу ра ња зајед нич ки про
је кат Мини стар ства рада и 
Мини стар ства здра вља. 

Оби ла зак рекон стру и са не згра де ПИО фон да и Фон да за здрав стве но оси гу ра ње

Саста нак у Град ској кући
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– Радо ви на рекон струк
ци ји згра де су изно си ли 
109.770.000 дина ра. Финан
си ра ла су га оба мини стар
ства, и то 60 про це на та 
сред ста ва је обез бе ди ло 
Мини стар ство рада, а 40 
про це на та сред ста ва је 
издво ји ло Мини стар ство 
здра вља. Овај обје кат је 
врло важан за гра ђа не 
Срем ске Митро ви це и око
ли не, јер овде има 58 хиља
да кори сни ка и 95 хиља да 
оси гу ра ни ка. Сма трам да 
ће рад у овој згра ди бити 
ква ли тет ни ји. Нама је жеља 
да убу ду ће сви објек ти у 
Срби ји изгле да ју као и овај, 
и већ сада пра ви мо пла но
ве на који начин ће оба 
фон да ради ти зајед нич ки, 
рекао је Ђор ђе вић.

Зла ти бор Лон чар је иста
као да ће рекон струк ци јом 
згра де ПИО фон да и Фон да 
за здрав стве но оси гу ра ње 
има ти више стру ку корист. 

– Ова згра да дати ра из 
1959. годи не и од тада 
ништа на њој није рађе но. 
Про па да ла је и про ки шња
ва ла, јед но став но, није 
била функ ци о нал на. 
Мислим да је рекон струк ци
ја овог објек та била наша 
оба ве за. Мора мо да раз ми
шља мо и даље о ова квим 
ства ри ма, да ова кве објек те 
напра ви мо широм Срби је. 
Сма трам да ће рад овде 
бити ква ли тет ни ји и ефи ка
сни ји, навео је Зла ти бор 
Лон чар, који је поже лео 
запо сле ни ма мно го успе ха 
у даљем раду.

Вла ди мир Сана дер је 
изја вио да ће сада сви кори
сни ци услу га ПИО фон да и 
Фон да за здрав стве но оси
гу ра ње моћи лак ше да 
оства ре сво ја пра ва

– Локал на само у пра ва је 
свој услу жни цен тар већ 
одав но фор ми ра ла, мислим 
да ће две шал тер ске сале, 
које су овде ура ђе не, допри
не ти да сви кори сни ци лак
ше оства ру ју сво ја пра ва, 
како у обла сти пен зи ја, тако 
у обла сти здрав стве ног оси
гу ра ња и то је оно што је 
бит но. Нарав но, важно је и 
да се ула же у град и да се 
обна вља ју репу блич ки 
објек ти на тери то ри ји гра
да. Поред јед не функ ци о
нал не згра де, сада има мо и 
лепу фаса ду у цен трал ној 
град ској ули ци. Хва ла сви
ма они ма који су допри не ли 
да се ова кав један обје кат 
уре ди, изја вио је Сана дер.

З. Попо вић

ЛЕПА БРЕ НА ОДР ЖА ЛА КОН ЦЕРТ НА ТРГУ ЋИРЕ МИЛЕ КИ ЋА

Вели ки број Митров ча на 
ужи вао у позна тим нота ма

Кон церт Лепе Бре не 
одр жан је на Тргу Ћире 
Миле ки ћа, у уто рак 12. 

новем бра пред вели ким 
бро јем Митров ча на. Кон
цер ту је прет хо ди ла кон фе
рен ци ји за меди је одр жа на 
у Град ској кући. Гра до на
чел ник Срем ске Митро ви це 
је том при ли ком иста као да 
је Лепа Бре на покло ни ла 
Митров ча ни ма кон церт и 
да за тај дога ђај Град није 
издво јио сред ства. Тако ђе, 
на кон фе рен ци ји за штам пу 
Вла ди мир Сана дер и Лепа 
Бре на су пот пи са ли уго вор 
од дона ци ји, којим Лепа 
Бре на покла ња кон церт гра
ђа ни ма Срем ске Митро ви
це. 

– Упра во због тога што је 
кон церт пот пу но бес пла тан, 
заи ста смо захвал ни Лепој 
Бре ни, нашој вели кој умет
ни ци. Мислим да не тре ба 
да кажем ништа мно го о 
Лепој Бре ни, с обзи ром на 
то да је она, пре све га за 
мене лич но нај ве ћа зве зда 
која је икад била у Срем
ској Митро ви ици. Њене 
песме знају све гене ра ци
је, а њен рад траје већ дуги 
низ годи на и мислим да ће 
Лепу Брену тешко ико пре
ва зи ћи и у будућ но сти. Још 
јед ном се захва љу јем Лепој 
Бре ни што је Митров ча ни ма 
упри ли чи ла кон церт и ја се 
надам да ћемо има ти још 
при ли ке да сара ђу је мо, да 

се виђа мо у Митро ви ци и да 
ћете у будућ но сти још пева
ти за Митров ча не, рекао је 
Сана дер. 

Лепа Бре на је на кон фе
рен ци ји за меди је иста кла 
да јој је задо вољ ство што 
насту па у Срем ској Мир то
ви ци након дужег вре ме на. 

– Раду је ме што сам 
поно во у Срем ској Митро
ви ци и заи ста се искре но 
надам да ћете ме од сада 
мало чешће пози ва ти, да 
се мно го више дру жи мо и 
да нарав но, ако тре ба и да 
сара ђу је мо. Мени је дра
го што вече ра шњи кон церт 
почи ње у девет на ест сати, 
зато што тако има ју при ли
ку да дођу и они нај мла ђи 
љуби те љи моје музи ке, јер, 
као што зна те, моја публи ка 
је ста ро сти „од 7 до 77 годи
на“, изја ви ла је Бре на, која 
је дода ла да је са супру гом 
Сло бо да номБобом Живо
ји но ви ћем купи ла земљи
ште у Диво шу, како би на 
том месту сагра ди ли вина
ри ју. Пре ма њеним речи ма, 
жеља им је да раз ви ју бренд 
срп ског вина, то јест вина са 
под руч ја Срем ске Митро ви
це. 

Публи ка је зајед но са 
Лепом Бре ном пева ла њене 
вели ке хито ве осам де се тих 
годи на до дана шњих дана, 
а кон церт је тра јао око два 
сата. З. Попо вић

Пот пи сан уго вор којим Лепа Бре на
покла ња кон церт Митров ча ни ма

Лепа Бре на одр жа ла кон церт пред вели ким бро јем Митров ча на
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ДР МИРО СЛА ВА ШЕВО, В. Д. ДИРЕК ТО РА ДОМА ЗДРА ВЉА 

Одр жа ти финан сиј ску
ста бил ност је велики иза зов

Др Миро сла ва Шево је врши лац 
дужно сти дирек то ра Дома здра вља 
дру гу годи ну заре дом. Током про шле, 
али за ову годи ну др Шево као нај ве
ћи про блем с којим се ово пред у зе ће 
сусре ће наво ди одр жа ва ње финан сиј
ске ста бил но сти. 

–У усло ви ма пове ћа них потре ба за 
здрав стве ном зашти том ста нов ни штва, 
пого то во у сео ским сре ди на ма, одр жа
ва ње финан сиј ске ста бил но сти у Дому 
здра вља је вели ки иза зов. Тако ђе, 
вели ки послов ни иза зов је било и ула
га ње у даљу адап та ци ју и раз вој здрав
стве них амбу лан ти, ула га ње у опре му, 
а да при том испо шту је мо финан сиј ски 
план пред ви ђен почет ком годи не, обја
шња ва др Миро сла ва Шево.

Вели ки про блем са којим се суо ча ва 
Дом здра вља и ове годи не, али и здрав
ство у Срби ји на гло бал ном пла ну, јесте 
одла зак струч ног кадра. Др Шево наво
ди да је сарад ња и подр шка локал не 
само у пра ве по том пита њу добра. 

– Када гово ри мо о недо стат ку кадро
ва, у сарад њи са локал ном само у пра
вом успе ли смо да нађе мо нај бо љи 
модус како овај про блем не би пого дио 
ни ста нов ни шво, ни здрав стве ни систем. 
Тако ђе, про шле годи не по Кадров ском 
пла ну је сма њен и број сто ма то ло га, али 
је менаџ мент Дома здра вља оце нио да 
тај број није дово љан да пру жи ком плет
ну сто ма то ло шку зашти ту ста нов ни штву 
па смо се одлу чи ли да запо сли мо дово

љан број сто ма то ло га како би се тај 
План испу нио, и пре ма пока за те љи ма, 
ова одлу ка се пока за ла у пот пу но сти 
исправ ном, гово ри др Шево и дода је да 
је Дом здра вља у фебру а ру ове годи не 
остао без Слу жбе физи кал не меди ци не, 
која је при по је на Општој бол ни ци.  

Дирек тор ка Дома здра вља је наве ла 
да је ове годи не чети ри лека ра посла то 
на спе ци ја ли за ци ју. 

 – Сва ке годи не шаље мо док то ре 
на спе ци ја ли за ци је на осно ву Пла на 

струч ног уса вр ша ва ња, тако је и ове 
годи не посла то два док то ра на спе ци ја
ли за ци ју Опште меди ци не, један лекар 
на спе ци ја ли за ци ју Ургент не меди ци
не и један лекар на спе ци ја ли за ци ју из 
Гине ко ло ги је. 

Један од вели ких про бле ма, који се 
одно си на ста ње обје ка та Дома здра
вља јесте згра да Хит не помо ћи. Дирек
тор ка Дома здра вља др Миро сла ва 
Шево наво ди да ће тај про блем у наред
ном пери о ду бити решен.

– У скло пу рекон струк ци је Опште бол
ни це Пла ном је пред ви ђе но реше ње 
овог про бле ма, а сред ства за изград њу 
објек та Хит не помо ћие биће издо вје
на из Фон да за капи тал не инве сти ци је 
Вла де Репу бли ке Срби је, рекла је др 
Шево.

Др Миро сла ва Шево наво ди да је 
мно го ура ђе но у инфра струк ту ри сео
ских амбу лан ти.

– У теку ћој годи ни рекон стру и са не 
су амбу лан те у Кузми ну, Мар тин ци ма, 
Мачван ској Митро ви ци, Дис пан зе ру на 
Сави, Раден ко ви ћу, и у току је изград ња 
нове амбу лан те у Шашин ци ма.

При о ри тет у даљем посло ва њу Дома 
здра вља др Шево исти че  уна пре ђе ње 
здрав стве не зашти те ста нов ни штва.

 – Поред тога, при о ри тет је и пред
ност у дава њу зна ча ја пре вен тив них 
пре гле да као и наста вак пози тив ног 
трен да који је успо ста вљен у прет ход не 
две годи не.

др Миро сла ва Шево

ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Лекар ска сла ва
У орга ни за ци ји срем

ско ми тро вач ке подру
жни це Дру штва лека

ра Вој во ди не, у капе ли 
Све тог Козме и Дамја на у 
кру гу Опште бол ни це, обе ле
же на је лекар ска сла ва, чита
њем моли тве, осве ће њем и 
реза њем слав ског кола ча. 
Обред су слу жи ли духов ни
ци про то је ре ји ста вро фо ри 
Пан те ли ја Павло вић, Саво 
Раки та и Гво зден Арам ба шић 
и про то на ме сник Љубо мир 
Вола ре вић и том при ли ком, 
лека ри ма здрав стве них уста
но ва, у дану који сла ви њихо
ву про фе си ју, поже ле ли да 
божан ским даром, зна њем 
и моћи ма лече људе, а сва
ком лека ру добро здра вље, 
јер раде ћи овај частан посао, 
доно се спас у лече њу и изле
че њу људи.

Овом све ча ном чину, поред 
дирек то ра Опште бол ни це др 
Жив ка Врце ља, при су ство

ва ли су лека ри, фар ма це у ти 
и здрав стве ни рад ни ци свих 
здрав стве них уста но ва из 
Срем ске Митро ви це и Шида. 
Дома ћин сла ве ове годи не 
је Слу жба за интер ни стич ке 
гра не меди ци не и начел ни
ца др Гор да на Митић, која је, 
поздра вља ју ћи госте наве ла, 
да се у див ној атмос фе ри про
сла вља еснаф ска сла ва, са 
неиз ме ње ном жељом да кроз 
про фе си ју којом се као лека
ри баве, пока жу хума ност и 
сва ко днев но пома жу они
ма који ма је лекар ска помоћ 
потреб на, и тако посто је и 
оста ју достој ни наста вља чи 
лекар ских вешти на Козме и 
Дамја на. 

За сле де ћу годи ну, сла ву је 
пре у зе ла Слу жба гине ко ло ги
је и аку шер ства.

Заштит ни ци лека ра, Све ти 
Козма и Дамјан су бра ћа по 
телу и духу, поре клом из Ази
је, од мај ке хри шћан ке и оца 

незна бо шца. Пошто су рано 
оста ли без оца, мај ка је уло
жи ла вели ки труд и вре ме да 
их вас пи та ва у хри шћан ском 
духу. Поред тога, учи ли су 
се и разним лека ри ја ма, па 
како „бада ва при ма ше, тако 
и бада ва дава ше“. Због тога 
су их назва ли без сре бр ни ци, 
јер нису узи ма ли новац док 

су вида ли боле сне, и у исто 
вре ме шири ли хри шћан ство. 
Резул та ти њихо вог лече ња 
били су импре сив ни, зачу
ђу ју ћи, често исце ли тељ ски. 
Због тога су их сма тра ли све
ци ма.

У нашем наро ду, Све ти 
Вра чи су заштит ни ци лекар
ске про фе си је.

Обе ле же на лекар ска сла ва 
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ПРО ЈЕК АТ „КАРИ ЈЕР НИ ИНФО – ЦЕН ТАР – МЛА ДИ ПРЕД У ЗЕТ НИК 2019“

Вели ко интересовање мла дих

Завр шна кон фе рен ци ја у 
окви ру про јек та „Кари
јер ни инфоцен тар  мла

ди пред у зет ник 2019“ одр жа на 
је 14. новем бра у Град ској 
кући. Циљ про јек та јесте да се 
мла ди ма да што више инфор
ма ци ја о кари је ри, о томе како 
напра ви ти добар бизнис, како 
води ти фир му и који про бле
ми се јавља ју у току тог про це
са. Биља на Матић из Кан це
ла ри је за мла де овом при ли
ком је наве ла да је вео ма 
задо вољ на реа ли за ци јом про
јек та. 

– При пре ми ли смо зани
мљи ве саго вор ни ке, са нама 
је про фе сор са Факул те та тех
нич ких нау ка у Новом Саду 
Вла ди мир Тодо ро вић, архи
тек та Жељ ко Бари чић, глав ни 
уред ник Спорт ског жур на ла 
Пре драг Сарић, пред у зет ни ца 
Неве на Вор гу ца, удру же ње 
„Сир ми ум злат но руно“, уче

нич ка ком па ни ја Меди цин ске 
шко ле „Дра ги ња Ник шић“ 
„Дол че Роса“. Кроз про је кат је 
про шло 200 мла дих. Ове 
годи не је про је кат подр жао и 
Покра јин ски секре та ри јат за 
спорт и омла ди ну, а од про
шле и Мини стар ство омла ди
не, рекла је Биља на Матић, 
која је дода ла да су мла ди 
Митров ча ни вео ма заин те ре
со ва ни за овај про је кат, јер 
могу да доби ју све инфор ма
ци је које их инте ре су ју у вези 
са кари је ром или тржи штем 
рада. 

Сла ви ца Лабу до вић, руко
во ди лац Гру пе за сарад њу са 
удру же њи ма и кан це ла ри ја ма 
за мла де при Мини стар ству 
омла ди не и спор та, иста кла је 
да је неза по сле ност нај ве ћи 
про блем са који ма се мла ди у 
Срби ји сусре ћу.

– Када се реши про блем 
неза по сле но сти мла дих, онда 

се отва ра могућ ност реша ва
ња и оста лих про бле ма. Због 
тога Мини стар ство омла ди не 
и спор та ско ро поло ви ну свог 
буџе та даје на финан си ра ње 
про гра ма и про је ка та који ма 
се ства ра ју усло ви за пове ћа
ње запо шљи во сти мла дих, и у 
том сми слу смо ове годи не 
подр жа ли про је кат „Кари јер ни 
инфоцен тар  мла ди пред у
зет ник 2019“. Иде ја  о „Кари
јер ном инфоцен та ру је наста
ла у сарад њи Мини стар ства 
омла ди не и спор та и немач ке 
аген ци је за сарад њу – ГИЗ. 
Про је кат сва ке годи не оку пи 
око 200 мла дих завр шних 
годи на сред њих шко ла у 
Срем ској Митро ви ци. Мини
стар ство омла ди не и спор та је 
финан си ра ло око 200 про је ка
та који исто има ју за тему 
пове ћа ње запо шљи во сти 
мла дих, сти ца ње нових зна ња 
и ком пе тен ци ја. Захва љу ју ћи 

њима, од 2014. годи не па све 
до данас запо сле но је 1200 
мла дих,  ско ро 2000 мла дих је 
про шло струч не прак се, а 
пре ко 20 хиља да мла дих је 
било на раз ли чи тим обу ка ма, 
који ма се доби ја ју ком пе тен це 
за боље пози ци о ни ра ње на 
тржи шту рада, изја ви ла је 
Сла ви ца Лабу до вић.

Један од уче сни ка на кон
фе рен ци ји је био и Вла ди мир 
Тодо ро вић са Факул те та тех
нич ких нау ка Уни вер зи те та у 
Новом Саду и коор ди на тор 
про јек та „Лабо ра то ри ја иде ја“.

– На овој кон фе рен ци ји 
жели мо да пока же мо шта то 
Уни вер зи тет у Новом Саду 
ради на пољу под сти ца ња 
пред у зет ни штва и ино ва тив
но сти код сту де на та. То је 
про је кат Европ ске коми си је, 
још од 2013. годи не, чији је 
циљ био нај пре да ство ри 
про стор у коме ће сту ден ти 
има ти при ли ку да са про фе со
ри ма, аси стен ти ма и мен то ри
ма раде на раз во ју сво јих иде
ја и да пре сти ца ња дипло ме 
стек ну вешти не које би касни
је могле да изра сту у посло ва
ње. Има мо неко ли ко успе
шних при ме ра који су наста ли 
из „Лабо ра то ри је иде ја“, а 
неко ли ко сту де на та су дру ге 
ком па ни је пре по зна ле, и они 
сада раде у тим фир ма ма. 
Кона чан наш циљ јесте да 
ства ра мо услу гу, то јест “про
из вод“ у „Лабо ра то ри ји“ и да 
након тога сту ден ти иду даље 
у свет посло ва ња, навео је 
Тодо ро вић. З. Попо вић

Биља на Матић Вла ди мир Тодо ро вић Сла ви ца Лабу до вић

Кон фе рен ци ја „Мла ди пред у зет ник 2019“ оку пи ла вели ки број мла дих Митров ча на
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ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Кон курс ликов них радо ва
Изло жба ликов них радо ва уче ни ка 

основ них шко ла, на тему „Кроз кре
а тив ност се изра зи, шта је кул ту ра 

одла га ња отпа да ти нам пока жи“ биће отво
ре на за посе ти о це од 18. до 23. новем бра 
у Музе ју Сре ма. Струч ни жири, Милан Кар
даш и Све тла на Суба шић, доне ће одлу ку о 
три нај у спе шни ја рада 22. новем бра, када 
ће и бити доде ље не награ де шко ла ма. 

Циљ про јек та, који реа ли зу је ЈКП „Кому
на ли је“ уз подр шку Град ске упра ве за обра
зо ва ње, кул ту ру и омла ди ну Гра да Срем ска 
Митро ви ца, јесте допри не ти раз во ју све сти 
о зна ча ју збри ња ва ња и пра вил ног одла
га ња отпа да, кроз ликов но изра жа ва ње и 
ука зи ва ње на пра вил не и кул тур не нави ке 
посту па ња отпа дом. 

Ками он ЈКП „Кому на ли је“ биће брен ди ран 
са два нај бо ља рада, што ће посла ти свим 
сугра ђа ни ма јасну пору ку  нај мла ђи и те 
како раз ми шља ју о нашој живот ној сре ди ни. Радо ви уче ни ка 

Оба ве ште ње 
за поре ске 
обве зни ке

Град ска упра ва за буџет и 
локал ни еко ном ски раз вој оба
ве шта ва поре ске обве зни ке 
да је четвр ти квар тал поре за 
на имо ви ну доспео за пла ћа
ње 14.11. новем бра. Како би 
упо зна ла поре ске обве зни ке о 
ста њу оба ве за по осно ву поре
за на имо ви ну и олак ша ла и 
појед но ста ви ла изми ри ва ње 
истих Град ска упра ва за буџет 
и локал ни еко ном ски раз вој ће 
поре ским обве зни ци ма који 
има ју оба ве за пре ко 2.000,00 
дина ра, на кућ ну адре су доста
ви ти налог за упла ту (уплат ни
цу) са ста њем укуп ног поре
ског дуга на дан 31 децем бра. 
Бла го вре ме ним изми ри ва
њем поре ског дуга избе га ва 
се обра чун закон ске кама те и 
дру гих додат них тро шко ва.

За поре ске обве зни ке који 
изми ре поре ске оба ве зе и 
спо ред на поре ска дава ња 
закључ но са 31. децем бром 
теку ће годи не, Град ска упра ва 
за буџет и локал ни еко ном ски 
раз вој сагла сно Одлу ци Скуп
шти не гра да, отпи са ће 10 про
це на та од заду же ња за 2019. 
годи ну при ли ком акон та ци о ног 
заду же ња 15. фебру а ра 2020. 
годи не. Ово пра во не оства ру ју 
они поре ски обве зни ци који ма 
је одо бре но одла га ње пла ћа
ња дуго ва ног поре за (репро
грам).

Поре ски обве зни ци који 
нису доби ли реше ња о утвр
ђи ва њу поре за на имо ви ну за 
2019. годи ну могу их пре у зе ти 
у Град ској упра ви за буџет и 
локал ни еко ном ски раз вој – 
Слу жби напла те при хо да, Све
тог Дими три ја број 8, кан це ла
ри је 15, 16, 17 у при зе мљу и 35 
на првом спра ту.

Поет ско вече
У сре ду, 13. новем бра у 

Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“, 
одр жа но је поет скомузич ко 
вече, посве ће но хумо ру и 
љуба ви „Ја сад уста јем и 
идем“. Сти хо ве, по избо ру Хај
ру ди на Дур ма но ви ћа гово ри ли 
су Душан ка Аној чић, Латин ка 
Перу но вић, Мил ка Позна но
вић, Јова на Ста ни ву ко вић, 
Ана ста си ја Марин, Звон ко Бед
нар и Алек сан дар Крста јић. 

У музич ком делу про гра ма 
уче ство ва ли су Љуби ца Јова
но вић (вио ли на), Мар ко Нешић 
(кла вир ска прат ња), Ста ни сла
ва Вор тић и Алек сан дар Цига
но вић (вокал ни соли сти) и Хај
ру дин Дур ма но вић (гита ра и 
вокал).

ГОСТО ВА ЊЕ БАЊА ЛУЧ КОГ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

„Зло чин и казна“
за Митров ча не

Народ но позо ри ште Репу бли ке Срп ске 
пред ста ви ло се срем ско ми тро вач кој 
публи ци изво ђе њем пред ста ве „Зло

чин и казна” у окви ру Новем бар ских дана 
14. новем бра. Како је важно да кон так ти 
изме ђу инсти ту ци ја кул ту ре буду уче ста ли 
и да умет ни ци раз ме њу ју иску ства Позо
ри ште „Добри ца Милу ти но вић” ће већ 21. 
новем бра 2019. годи не са пред ста вом „Тамо 
дале ко” у режи ји Миро сла ва Вен ке госто ва
ти у Бања Луци на сце ни Народ ног позо ри
шта Репу бли ке Срп ске.

Јеле на Јан ко вић, дирек то ри ца Позо ри
шта „Добри ца Милу ти но вић” рекла је да 
Митров ча ни има ју при ли ку да после дужег 
вре ме на погле да ју пред ста ву Народ ног 
позо ри шта, а задо вољ ство је веће због 
кома да који обра ђу је вели ко дело Досто јев
ског  „Зло чин и казна”.

– Изво ђе ње ова кве пред ста ва ути че јед
ног дана и на повра так чита њу вели ке лите
ра ту ре, којој при па да ју дела Досто јев ског. 
Вео ма сам срећ на због вече ра шњих гости
ју, а дода ла бих да смо коле га Вла ди мир 
Бала шћак и ја два пута госто ва ли у Руси ји 
са пред ста вом коју смо ура ди ли по моти ви
ма рома на „Зло чин и казна” и осво ји ли смо 
награ де, изја ви ла је дирек то ри ца митро вач
ког Позо ри шта Јеле на Јан ко вић.

Реди тељ пред та ве „Зло чин и казна“ 
Душан Петро вић каже да му је, посег нув ши 
за делом вели ког кла си ка, жеља била да на 
сце ну доне се један свет који нам је по мно
го чему сли чан, свет пони же них и увре ђе
них људи, скло них поср ну ћу и спрем них на 
зло чин, али који, за раз ли ку од већи не слич
них данас, још има ју савест која их мучи и 
кажња ва.

„Зло чин и казна“ у извед би бања луч ког Народ ног позо ри шта
(face bo ok Pozo riš te Dobri ca Milu ti no vić)
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Инспек то ри за рад Оде ље ња у Срем ској Митро ви ци Д. Т. (64) и С. Г. (62) у неде љу 
17. новем бра лише ни су сло бо де због сум ње да су зло у по тре би ли слу жбе ни поло жај 
и при ми ли мито, каже се у саопштењу Мини стар ства за рад

Инспек то ри за рад Оде ље ња у Срем ској Митро ви ци Д. Т. 
(64) и С. Г. (62) у неде љу 17. новем бра лише ни су сло
бо де због сум ње да су зло у по тре би ли слу жбе ни поло

жај и при ми ли мито, каже се у саопштењу Мини стар ства за 
рад. 

Д. Т. је одре ђен при твор до 30 дана, док је С. Г. одре ђе но 
поли циј ско задр жа ва ње до 48 сати. 

По завр шет ку истра жног поступ ка Инспек то рат за рад и 
Мини стар ство за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња пред у зе ће мере из сво је над ле жно сти.

Мини стар за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на пита
ња Зоран Ђор ђе вић позвао је над ле жне да детаљ но испи та ју 
слу чај како би се ста ло на пут крше њу зако на. Он је у саоп
ште њу за меди је рекао сле де ће:

– Наста ви ће мо са опсе жним кон тро ла ма и неће мо дозво ли
ти да било ко крши закон. Инспек то рат за рад је у прет ход ном 
пери о ду оства рио добре резул та те у бор би про тив рада на 
црно, над зор и су врше ни по прин ци пу рота ци је, а уну тра шње 
кон тро ле наста ви ће мо још интен зив ни је да спро во ди мо. Сва
ко ко крши закон мора да буде нај ри го ро зни је кажњен.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ДОМУ ЗДРА ВЉА „ДР ДРА ГАН ФУН ДУК“

Корист и за паци јен те и за лека ре
Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук“ 

у Пећин ци ма завр шио је умре
жа ва ње посто је ћег ренд ген апа

ра та, што ће, по речи ма дирек то ри це 
Дубрав ке Цвет ко вић Мићић, омо гу ћи
ти лека ри ма ове уста но ве, за које је то 
пред ви ђе но, да виде сни мак истог тре
нут ка када се ура ди.

– Завр ши ли смо ком плет ну диги та
ли за ци ју и умре жа ва ње у окви ру наше 
уста но ве, што је вели ка пред ност и за 
паци јен те и за лека ре. Паци јен ти више 
не мора ју да носе сним ке са собом, 
већ само ЦД уко ли ко им је потреб но за 
неку дру гу здрав стве ну уста но ву, иста
кла је Цвет ко вић Мићић.

Диги та ли за ци ја РТГ апа ра та у пећи
нач ком Дому здра вља је само јед на од 
погод но сти за паци јен те, а како каже 
дирек то ри ца Цвет ко вић Мићић, вели ка 
пред ност биће и конач но умре жа ва ње 
ове уста но ве са уста но ва ма секун дар
ног и тер ци јар ног нивоа, које спро во ди 
Мини стар ство здра вља.

– Ми смо са наше стра не ура ди ли 

све што је нео п ход но за даље умре жа
ва ње и сада чека мо да бол ни це ура де 
шта је потреб но, како би се умре жа ва
ње завр ши ло, што ће, сва ка ко, нај ви ше 

зна чи ти паци јен ти ма, јер неће мора ти 
да носе изве шта је на кон трол не пре
гле де са собом у бол ни це – рекла је 
Цвет ко вић Мићић.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ухап ше ни инспек то ри
због примања мита

Завр ше на диги та ли за ци ја РТГ апа ра та
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РАДОВИ У УЛИ ЦИ ПЕТЕ ФИ ШАН ДО РА У НИКИН ЦИ МА

Дочекали асфалт

После при прем них радо ва, 12. 
новем бра је запо че ло асфал ти
ра ње Ули це Пете фи Шан до ра 

у Никин ци ма, које је окон ча но за два 
дана. Асфалт је поста вљен целом 
дужи мо ули це, што изно си око 800 
мета ра, док је шири на коло во за чети
ри метра.

Радо ве на асфал ти ра њу ове ули це 
оби шао је 13. новем бра Сла ђан Ман
чић, пред сед ник Општи не. 

  Ули ца никад није има ла асфалт, 
биле су бетон ске пло че, па се на њима 
задр жа ва ла вода, а  у зим ском пери
о ду било је про бле ма са чишће њем 
сне га, јер је рали ца уда ра ла у саста ве 
пло ча. Зато је Савет МЗ упу тио зах тев 
да се ули ца асфал ти ра, а ми смо за те 
радо ве издво ји ли ско ро 5,3 мили о на 
дина ра, рекао је пред сед ник Ман чић.

У окви ру радо ва у Никин ци ма, 
асфал ти ран је и пар кинг у цен тру 
села, а вред ност тих радо ва је 970.000 
дина ра.

Пред сед ник Ман чић је наја вио да ће 
се, докле год вре мен ски усло ви буду 
дозво ља ва ли, ради ти на уре ђе њу пут
не инфра струк ту ре. 

– Уско ро почи њу радо ви на  асфал
ти ра њу у Вито јев ци ма, затим у Доњим 
Петров ци ма где ћемо ради ти и  пут 
ка гро бљу, који никад није ура ђен. 
Мислим да то пока зу је да на рав но
ме ран начин ула же мо сред ства како у 
град ске месне зајед ни це, тако и у сео
ске, исти че Ман чић.

Ове годи не у одр жа ва ње пут не 
инфра струк ту ре је уго во ром било 
пред ви ђе но  70 мили о на дина ра, али 
је у окви ру дру гог реба лан са буџе

та, издво је но додат них  20 мили о на, 
дакле укуп но 90 мили о на дина ра je 
опре де ље но за пут ну инфра струк ту ру. 

 Мислим да је то јед на зна чај на 
коли чи на нов ца коју смо ове годи
не кроз одр жа ва ње уло жи ли у пут ну 
инфра струк ту ру. У то не ула зе све оне 
ули це које смо ради ли, да ли само
стал но или уз подр шку виших нивоа 
вла сти, а  које су у окви ру дру гих про
је ка та рекон стру и са не. Гото во  пре
ко два мили о на евра смо ове годи не 
уло жи ли у рекон струк ци ју и изград њу 
нових ули ца и путе ва, изја вио је први 
човек рум ске општи не Сла ђан Ман
чић.

 Ово је зна чај но и за децу и за нас, 
као и због кола, јер је било мно го рупа. 
Када су пада ли киша или снег, воде 
је било сву да. Зими није могао меха
ни за ци јом  снег да се очи сти, Сад је 
све рав но и лепо, рекли су нам Ана и 
Или ја Гуде ље вић који су, испред куће 
гле да ли радо ве на асфал ти ра њу сво
је ули це.

Вели мир Милић, пред сед ник Саве та 
МЗ Никин ци, изра зио је задо вољ ство 
што је локал на само у пра ва иза шла у 
сусрет њихо вом зах те ву, па је у окви
ру реба лан са одлу че но да се пове ћа ју 
сред ства за пут ну инфра струк ту ру. 

 Сани ра ли смо и сани тар ни чвор у 
Дому омла ди не, а вред ност радо ва је 
била ско ро 400.000 дина ра. То је ура
ђе но про шлог месе ца, сада ради мо 
уре ђе ње Дуда ре, шуме поред гро бља. 
Ста ви ли смо бан де ре за расве ту, само 
још да наба ви мо све тиљ ке и сија ли
це. Ура ђен је и један део пар кин га, 
350 мета ра ква драт них у цен тру села, 
рекао је о радо ви ма у Никин ци ма 
Вели мир Милић. 

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић и Вели мир Милић

Ана и Или ја Гуде ље вић
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА „РУМА“

Дона ци ја деци
са смет ња ма у раз во ју
Чла ни це Удру же ња 

жена „Рума“ при ку пи
ле су сред ства и дони

ра ле теле ви зор кори сни ци
ма Днев ног борав ка за децу 
и одра сле са смет ња ма у 
раз во ју Цен тра за соци јал ни 
рад. Посе та је упри ли че на 
12. новем бра, уз дру же ње 
и кра ћи про грам који су при
пре ми ли кори сни ци Днев ног 
борав ка.

– Ово није наш први 
сусрет, а сва ка ко неће бити 
ни послед њи. И рани је смо 
дола зи ли, и могу рећи да 
су нека да мала деца, сада 
одра сли. Ми смо из наших 
сред ста ва купи ли теле ви
зор, пита ли смо шта им 
је потреб но и то су рекли. 
Тру ди ће мо се да у наред
ном пери о ду обез бе ди мо 
сред ства за још неку дона
ци ју, опет да купи мо нешто 
што им тре ба. Циљ нашег 
рада су упра во хума ни тар
не актив но сти – рекла је 
Јован ка Кокир, пред сед ни ца 
Удру же ња жена, и позва ла 
гра ђа не и дру га удру же ња 
да им се у овим дона ци ја
ма при дру же, како би овај 
Днев ни бора вак имао све 
што је потреб но за рад. 

– Нарав но, желе ли смо 
да пока же мо да мисли мо о 

њима, јер ову децу нико не 
би тре ба ло да забо ра ви – 
иста кла је Јован ка Кокир.

Дирек тор Цен тра за соци
јал ни рад Воји слав Мио ко
вић је захва лио на дона ци ји 
како у име уста но ве, тако и 
кори сни ка и њихо вих роди
те ља.

 – Ми ради мо овде са 
људи ма који ма и нечи је 
мало зна чи пуно, не у сми
слу мате ри јал них дава ња, 

јер у мину ле чети ри годи не 
што се тиче локал не само
у пра ве, нема мо ника квих 
финан сиј ских бри га, али 
мислим на пажњу. Све до
ци сте коли ко то њима зна
чи. Удру же ње жена није 
једи ни наш дона тор, али 
нам кон ти ну и ра но пома жу. 
Наја вље на је и нова помоћ, 
нарав но, у скла ду са могућ
но сти ма Удру же ња. Тако ђе, 
кори стим и при ли ку да позо

вем све људе добре воље 
да дођу и помог ну, јер је сва
ка помоћ добро дошла, не 
само мате ри јал на – рекао је 
Воји слав Мио ко вић. 

Ту је важна и соци ја ли за
ци ја кори сни ка и дру же ње, 
па дирек тор Мио ко вић каже 
да има ју про јек те у окви ру 
којих њихо ви кори сни ци иду 
у посе те дру гим уста но ва ма 
и инсти ту ци ја ма, не само у 
рум ској општи ни. С. Џ.

Јован ка Кокир и Воји слав Мио ко вић са кори сни ци ма борав ка

МУЗИЧ КИ ФЕСТИ ВАЛ ЗА ДЕЦУ

Сарин
успех
Међу на род ни музич ки фести вал за децу „Шкољ

ки це“, одр жан је 9. и 10. новем бра у Новом 
Саду. На овом фести ва лу су се так ми чи ла 

деца из Сло ве ни је, Мађар ске, Руси је, Хрват ске, Маке
до ни је, Црне Горе, Босне и Хер це го ви не, Укра ји не и 
Срби је.

Руму је пред ста вља ла уче ни ца ОШ ,,Душан Јер ко
вић“ Сара Грко вић, која је пева ла песму ,,Рођен дан“, 
аутор ке Сун чи це Јако вић, про фе сор ке музич ког обра
зо ва ња из Руме. Као пра те ћи вокал насту пио је Сарин 
брат Давид. На овом Међу на род ном фести ва лу Сара 
је пости гла леп успех и осво ји ла тре ће место.

Уче шће на овом так ми че њу је финан си ра ла рум ска 
општи на, кроз про јек те од зна ча ја за локал ну само у
пра ву у обла сти кул ту ре, буду ћи да је Сун чи ца Јако
вић доби ла сред ства на кон кур су за про је кат „Шкољ
ки це“. С. Џ.

Сун чи ца Јако вић, Давид и Сара Грко вић
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Пред ло же ни кан ди да ти за 
награ де пово дом Дана општи не
На сед ни ци Општин ског већа 

Рума, која је одр жа на 16. новем
бра, донет је пред лог одлу ке о 

доде ли јав них при зна ња и награ да за 
2019. годи ну које ће бити уру че не на 
све ча ној сед ни ци СО Рума, која ће се 
одр жа ти 24. новем бра.

Пред сед ник Коми си је за доде лу 
одли ко ва ња и јав них при зна ња Све ти
слав Дамјан чук је саоп штио ово го ди
шње добит ни ке награ да. 

– Дан Општи не је при ли ка да се 
локал на само у пра ва захва ли сво јим 
нај бо љим сугра ђа ни ма и јав ним пред
у зе ћи ма и уста но ва ма, који су про мо
ви са ли добар рад и афир ми са ли нашу 
општи ну. Пред лог је да носи лац Рум
ске пове ље буде АНИП „Бран ко Ради
че вић“ који ове годи не обе ле жа ва 50 
годи на посто ја ња. Они су током ових 
годи на доби ли број на при зна ња за свој 
рад, а кроз то су афир ми са ли локал ну 
само у пра ву и себе – каже Све ти слав 
Дамјан чук. 

За захвал ни це су пред ло же ни ЈП 
„Гас – Рума“, јав но пред у зе ће које је 
про шле годи не оства ри ло нај ве ћу 
добит у рум ској општи ни, добро ради 
и даље шири сво је капа ци те те. Дру га 
је фир ма „DAG CO“, која је осно ва
на 2001. годи не, кре ну ли су са десе
так рад ни ка у изнајм ље ном про сто ру, 
а сада има ју пре ко 4.400 ква драт них 
мета ра свог ново и згра ђе ног послов ног 
про сто ра и запо шља ва ју 350 рад ни ка. 

За новач ну награ ду у виси ни од 
30.000 дина ра је пред ло жен мла ди 
џуди ста Урош Маџа ре вић, члан ЏК 

„Сло вен“, који је осва јао меда ље како 
на држав ним так ми че њи ма, тако и у 
ино стран ству.

Неко ли ко тача ка днев ног реда се 
одно си ло на посло ва ње ЈП „Кому на
лац“, одно сно на изме не про гра ма 
посло ва ња, дава ње сагла сно сти на 
про грам кори шће ња суб вен ци ја, као и 
сагла сно сти за набав ку основ ног сред
ства, а све је веза но за купо ви ну новог 
аутосме ћа ра за ово јав но пред у зе ће.

Купо ви на аутосме ћа ра је наја вље
на при ли ком доно ше ња реба лан са 
буџе та, а ово је само наста вак про це
ду ре како би ЈП „Кому на лац“ ушао у 
спро во ђе ње набав ке. 

– Купо ви на аутосме ћа ра је обна

вља ње меха ни за ци је и основ них сред
ста ва у јав ном пред у зе ћу и то је нешто 
чиме ћемо се бави ти и у наред ном 
пери о ду. Наша стра те ги ја јесте да се 
обно ви меха ни за ци ја, не само овог 
јав ног пред у зе ћа, већ и „Водо во да“ и 
„Стам бе ног“, све у циљу побољ ша ња 
послов ног успе ха наших јав них пред у
зе ћа. Мислим да ћемо успе ти у наред
них неко ли ко годи на да пред у зе ћа 
дове де мо на ниво да сви има ју добит, 
да оства ру ју добар послов ни резул тат 
као ЈП „Гас – Рума“ којим се,  као нај
у спе шни јим, сви поно си мо. Про шле 
годи не смо наба ви ли цистер ну за ЈП 
„Водо вод“, они има ју и неке пред ло ге 
за сле де ћу годи ну. Буџет је добар, нов
ца има и може мо ове ства ри да ради
мо – рекао је Душан Љуби шић, начел
ник Општин ске упра ве.

Чла но ви Општин ског већа су усво
ји ли и пред лог одлу ке о бора ви шној 
так си, која је сада ускла ђе на са закон
ским одред ба ма. Пре ма тим одред ба
ма мини мал ни износ так се је 60 дина
ра по дану и локал на само у пра ва се 
упра во и опре де ли ла за ову суму. Како 
је инфор ми са ла Мари ја на Колон џи
ја, шефи ца Оде ље ња за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре ду, лане је по 
осно ву бора ви шне так се опри хо до
ва но 1,7 мили о на дина ра и да је та 
цифра у овој годи ни већ пре ма ше на.

О свим овим пред ло зи ма одлу ка ће 
конач ну реч дати рум ски одбор ни ци, 
на сед ни ци СО Рума која је зака за на 
за 20. новем бар.

С. Џаку ла

Душан Љуби шић

ДОМ ЗДРА ВЉА

Свет ски дан бор бе про тив дија бе те са
Рум ски Дом здра вља, у окви ру свог 

здрав стве ног кален да ра, обе ле жио је 
Свет ски дан бор бе про тив дија бе те са, 

који се обе ле жа ва 14. новем бра.
Тим пово дом актив но сти су спро ве де не у 

две апо те ке Дома здра вља у гра ду. Том при
ли ком су паци јен ти могли да изме ре индекс 
теле сне масе, да ура де кон тро лу шеће ра у 
капи лар ној крви и да ура де про це ну ризи ка 
за наста нак дија бе те са типа 2.

У акци ји је дељен одго ва ра ју ћи здрав стве
новас пит ни мате ри јал, помо ћу којег су заин
те ре со ва ни могли да се упо зна ју шта је дија
бе тес и мера ма ране пре вен ци је за наста нак, 
а обо ле ли да се упо зна ју са мера ма за пре
вен ци ју ком пли ка ци ја, које се могу јави ти у 
скло пу основ не боле сти. Лекар је паци јен
ти ма са пове ћа ним ризи ком дао и саве те 
о мера ма за сма ње ње ризи ка за наста нак 
боле сти. С. Џ. Обе ле жен Дан бор бе про тив дија бе теса
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА

Бес плат на ана ли за земљи шта
до поло ви не децем бра
Локал на само у пра ва пету годи

ну заре дом финан си ра ана ли зу 
2.200 узо ра ка земљи шта у рум

ској општи ни, коју ради лабо ра то ри ја 
Пољо при вред не струч не слу жбе Рума.

 – Услов за бес плат ну ана ли зу 
земљи шта има ју сви пољо при вред ни 
про из во ђа чи који има ју ора ни це, воћ
ња ке или вино гра де у рум ској општи
ни, без обзи ра на место ста но ва ња. 
Узор ко ва ње за ора ни це се врши на 
јед ној дуби ни до 30 цен ти ме та ра, а за 
воћ ња ке и вино гра де на две дуби не, 
од 030 цен ти ме та ра и 3060 цен ти
ме та ра. Лабо ра то риј ска слу жба ПСС 
Рума ура ди ла је до сада 2.100 узо ра
ка, а акци ја тра је до поло ви не децем
бра – каже Сне жа на Мушиц ки, струч на 
сарад ни ца за лабо ра то риј ска испи ти
ва ња.

Пољо при вред ни про из во ђа чи дакле, 
могу још увек да ура де бес плат не ана

ли зе, јер је оста ло још 100 узо ра ка да 
се ура ди, како би се завр шио про грам 
бес плат не ана ли зе земљи шта за ову 
годи ну. Основ на плод ност земљи шта 
се састо ји од ана ли зе ph вред но сти, 
укуп ног кал ци јум  кар бо на та, хуму са, 
укуп ног азо та, лако при сту пач ног фос
фо ра и кали ју ма. 

– У јану а ру нас оче ку је ана ли за 
мине рал ног азо та (N мин. мето да) 
која се при ме њу је за при хра ну пше ни
це. На осно ву ана ли зе ће се утвр ди ти 
коли ко има мине рал ног азо та у земљи
шту и даје се пре по ру ка за ђубре ње, 
одно сно коли ко тре ба дода ти азот ног 
ђубри ва да би пше ни ца дала мак си ма
лан род, без поле га ња – исти че Сне
жа на Мушиц ки.

Овде се узор ко ва ње врши на три 
дуби не: 030, 3060 и 6090 цен ти
ме та ра, а по завр ше ном узор ко ва
њу, узор ци се мора ју одмах доне ти у 

лабо ра то ри ју, јер се ова ана ли за ради 
из вла жних узо ра ка, одно сно не суше 
се, као када се врши ана ли за основ не 
плод но сти земљи шта.

С. Џаку ла

Сне жа на Мушиц ки

ТАКМИЧЕЊЕ ИНОВАТОРА

Румски гимназијалци први
Савез про на ла за ча 

Срби је је по 27. пут 
орга ни зо вао так ми

че ње под нази вом „Так ми
че ње мла дих ино ва то ра 
до 17 годи на у ино ва ци
ји њихо вих сагле да ва ња 
будућ но сти ка пред у зет ни
штву“. Так ми че ње је одр
жа но од 5. до 7. новем бра у 
Кул тур ном цен тру у Инђи ји, 
а уче ство ва ло је 28 еки па 
из Инђи је, Ста ре Пазо ве, 
Ири га и Руме. 

Рум ску Гим на зи ју „Сте
ван Пузић“ пред ста вља ли 
су уче ни ци првог раз ре да: 
Сара Јанић, Ања Тубић, 
Мир ја на Ралић, Милош 
Мркић и Нема ња Спа со је
вић са мен тор ком Љиља
ном Пан те лић, про фе сор
ком физи ке.

Рум ски гим на зи јал ци су 
се, на так ми чар ском дану 
7. новем бра, пред ста ви ли 
са сво јом ино ва ци јом „Ком
по сти ра ње  пра вље ње 
при род ног ђубри ва (при ме
на у пољо при вре ди и хор
ти кул ту ри)“. 

– Изла га ње наших уче ни
ка је било јасно, испо што
ва ли су вре ме пред ви ђе но 
за пре зен та ци ју и тако су, у 
јакој кон ку рен ци ји, осво ји ли 
прво место – каже дирек

тор ка Гим на зи је Софи ја 
Бла го је вић.

Уче ни ца Сара Јанић 
каже да их је на так ми че
ње позва ла про фе со р ка 
физи ке и да су прво ишли 
у Инђи ју на ради о ни цу, 5. 
новем бра. 

– Доби ли смо тамо јед
ну рад ну све ску, која нам је 
била нека осно ва и има ли 
смо један дан за при пре
му. Виде ли смо пла кат у 

учи о ни ци за гео гра фи ју, то 
нам је дало иде ју. Рекли 
смо то про фе сор ки Љиља
ни, а она се поса ве то ва ла 
са про фе сор ком био ло ги
је, подр жа ле су нашу иде
ју и потом смо при пре ми ли 
пре зен та ци ју. Пре зен та ци ја 
је могла да има девет до 
10 слај до ва и тра је чети ри 
мину та. Рекли су да смо 
дело ва ли нај си гур ни је, да 
смо јасно пре зен то ва ли 

нашу иде ју – при ча о при
пре ма ма Сара Јанић.

Као награ ду за осво је
но прво место еки па Гим
на зи је је доби ла Пове љу 
„Михај ло Пупин“ и лап топ 
рачу нар. Ову мани фе ста
ци ју су подр жа ли, сво јим 
при су ством, пред став ни ци 
Мини стар ства про све те и 
Мини стар ства за зашти ту 
живот не сре ди не.

С. Џ.

Рум ски гим на зи јал ци и дирек тор ка са награ дом
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Осам векова 
СПЦ

У окви ру обе ле жа ва ња 
вели ког јуби ле ја Срп ске 
пра во слав не цркве  осам 
веко ва ауто ке фал но сти, 
20. новем бра у 16 часо ва 
и 30 мину та све штен ство 
и вер ни ци рум ске општи
не ће код Вели ког пар ка, 
доче ка ти мошти Све тог 
Арсе ни ја Срем ца, дру гог 
архи е пи ско па срп ског, 
наслед ни ка Све тог Саве. 
Њего ве мошти ће бора ви
ти у хра му Сила ска Све
тог Духа на апо сто ле у 
Руми, до 26. новем бра. 

Пово дом овог јуби ле ја 
23. новем бра ће бити  
одр жа на Све ча на ака де
ми ја „У захвал ност Све
том Сави“. Ове све ча но
сти се орга ни зу ју на нивоу 
Архи је реј ског наме сни
штва рум ског, које обу хва
та 16 места  14 на тери то
ри ји рум ске општи не и два 
ири шке општи не.

Изме не
режи ма
сао бра ћа ја

Због радо ва на хаба ју
ћем сло ју део ни це пута IБ 
број 21, Ириг  Рума, биће 
обу ста вљен сао бра ћај од 
Ули це Вла ди ми ра Назо ра 
до кру жне рас кр сни це код 
наплат не ста ни це Рума. 
Обу ста ва сао бра ћа ја важи 
од 18. новем бра, а радо ви 
би тре ба ло да тра ју чети ри 
дана.

У слу ча ју лоших вре мен
ских усло ва и немо гућ но
сти изво ђе ња поме ну тих 
радо ва, сао бра ћај неће 
бити обу ста вљен, а радо ви 
ће бити одло же ни за први 
сле де ћи дан са повољ ним 
вре мен ским усло ви ма.

Алтер на тив ни прав ци:
 вози ла из прав ца Новог 

Сада и Руме се пре у сме ра
ва ју на држав ни пут IIA број 
120 и IIБ реда број 316

 вози ла из прав ца Шап
ца за Нови Сад и Руму се 
пре у сме ра ва ју на пут IIБ 
реда бр 316 и IIА реда бр 
120. 

 са ауто  пута из сме ра 
Шида, вози ла се за Руму 
пре у сме ра ва ју на петљи 
Срем ска Митро ви ца, а из 
сме ра Бео гра да се пре у
сме ра ва ју на петљи Пећин
ци. С. Џ.

ВИТО ЈЕВ ЦИ

Асфал ти ран пут
до ста ди о на

У Вито јев ци ма су асфал ти ра ни кра ци Гро
бљан ске ули це, а један од њих је и при
лаз за фуд бал ски ста ди он у овом селу, па 

је при ли ком кише и сне га, било тешко доћи до 
њега. Зато је Савет Месне зајед ни це Вито јев
ци тра жио да се овај део у дужи ни 150 мета ра 
асфал ти ра, а локал на само у пра ва им је иза шла 
у сусрет. 

– Вито јев ци јесу мало село, али село које мно
го воли фуд бал и које мно го ула же у тај спо рт. 
Сва ког викен да, када се игра ју утак ми це, овде је 
као пра зник. Знам какви су они фана ти ци по том 
пита њу, мислим у пози тив ном сми слу. Одлу чи
ли смо зато да издво ји мо гото во 1,3 мили о на 
дина ра и да ура ди мо ових 150 мета ра асфал та, 
који иде дуж целих три би на. Када вели ки број 
гле да ла ца дола зи и када су лоши вре мен ски 
усло ви, бла то им оте жа ва при ступ и функ ци о
ни са ње. Мислим да ће и ова дру га стра на, где 
пут дола зи из ата ра, а где смо ура ди ли пре ко 
50 мета ра асфал та, бити нешто што ће пред ста
вља ти отре си ште, које ће ума њи ти изно ше ње 
бла та када се људи вра ћа ју са њива – рекао је 

при ли ком оби ла ска радо ва, 15. новем бра, пред
сед ник Општи не Сла ђан Ман чић. 

Вито је вач ки фуд бал ски клуб и МЗ су ура ди ли 
и про је кат за изград њу нове згра де за свла чи
о ни це, тако да ће се уско ро пусти ти тен дер за 
ове радо ве, чија је вред ност око чети ри мили
о на дина ра. 

– Не веру јем да ће у овој годи ни бити било 
какве град ње, али да завр ши мо про це ду ру, тако 
да они који доби ју посао на тен де ру, могу сле де
ће годи не чим буде лепог вре ме на, да поч ну са 
радо ви ма. На пози ци ји за спорт ску инфра струк
ту ру нам је оста ло 4,2 мили о на дина ра. Овај 
новац нам је пре о стао од укуп но опре де ље
них 17 мили о на дина ра, јер на два тен де ра за 
рефлек то ре на три спорт ска тере на, пону ђа чи 
су иза шли са мно го већим цена ма које ми нисмо 
хте ли да при хва ти мо – поја снио је пред сед ник 
Ман чић. 

То је била шан са да Вито јев ча ни, поред 
асфал ти ра ног пута до фуд бал ског тере на, сле
де ће годи не доби ју и нове свла чи о ни це.

С. Џаку ла

Пред сед ник Ман чић у оби ла ску радо ва

Радо ви на асфал ти ра њу у Вито јев ци ма

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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ПРВИ ПУТ ОБЕ ЛЕ ЖЕН 13. НОВЕМ ВАР ДАН ОПШТИ НЕ

Слав на про шлост
за веч но сећа ње

Мно го је дату ма
из про шло сти који 
заслу жу ју помен и 
обе ле жа ва ње, али 

сва ка ко један од
нај зна чај ни јих је

13. новем бар 1918.
 дан када је ири шки 

срез осло бо ђен
од аустро у гар ске

вој ске у Првом
свет ском рату,

рекао је
Владислав Илкић

Све ча ном сед ни цом Скуп шти не 
општи не Ириг у сре ду, 13. новем
бра први пут је обе ле жен Дан 

општи не уста но вљен новим Ста ту том 
општи не из мар та ове годи не. Одбор
ни ци ма и гости ма, након хим не Срби је 
„Боже прав де“ коју је отпе вао хор 
Основ не шко ле „Доси теј Обра до вић“, 
обра тио се пред сед ник Скуп шти не 
општи не Вла ди слав Илкић, рекав ши 
да је Општи на Ириг јед на од рет ких 
сре ди на која се може похва ли ти сво јом 
бога том кул тур ном, дру штве ном и еко
ном ском исто ри јом. 

– Мно го је дату ма из про шло сти који 
заслу жу ју помен и обе ле жа ва ње, али 
сва ка ко један од нај зна чај ни јих је 13. 
новем бар 1918.  дан када је ири шки 
срез осло бо ђен од аустро у гар ске вој
ске у Првом свет ском рату, рекао је 
Илкић.

О Кра ље ви ни Срби ји и Ири гу у 
Вели ком рату, као и о томе шта је у 
ири шкој општи ни у прет ход ној годи ни 
ура ђе но, гово рио је пред сед ник 
Општи не Сте ван Кази ми ро вић. Он је 
украт ко под се тио на исто риј ске окол
но сти почет ка Вели ког рата, побе де 
срп ске вој ске током 1914. годи не, као 
и повла че ње пре ко Алба ни је, кон со
ли да ци ју вој ске и про бој Солун ског 
фрон та. Кази ми ро вић је нагла сио да 
је захва љу ју ћи срп ским вој ним побе
да ма и дипло ма ти ји ство ре на је Кра

ље ви на Срба, Хрва та и Сло ве на ца.       
– У Вели ком рату вео ма зна чај ну 

услу гу су има ли и срп ски добро вољ ци. 
Кад је реч о добро вољ ци ма Ири шке 
обла сти, тре ба иста ћи да су поред 
дана шњих насе ља након Првог свет
ског рата, срез (општи ну) чини ло још 
пет места у непо сред ној бли зи ни, а то 
су: Мара дик, Срем ска Каме ни ца, 
Беше но во, Рако вац и Павлов ци. Из 
ири шког сре за, по пода ци ма који се 
могу наћи у разним архи ва ма, уче ство
вао је и већи број добро во ља ца. Неки 
су одмах по изби ја њу рата пре бе гли у 
Срби ју и при кљу чи ли се срп ској вој сци, 
док је већи на Срба, који су били интер
ни ра ни у оку па тор ску вој ску, дезер ти
ра ли и пре бе гли у Срп ски добро во
љач ки одред на Кар па ти ма (око 60 
ста нов ни ка Ири га), а ода тле уче ство
ва ли у ско ро свим важни јим бит ка ма 
срп ске вој ске  од повла че ња пре ко 
Алба ни је, Солун ског фрон та до конач
ног осло бе ђе ња Срби је. Нажа лост 
мно ги су оста вли сво је живо те боре ћи 
се за сво ју и сло бо ду отаџ би не. По 
архив ским спи си ма начи ње ним после 
завр шет ка рата, из општи не Ириг као 
добро вољ ци, уче ство вао је сле де ћи 
број бора ца: из места Ириг 54, Вели ка 
Реме та 1, Врд ник 13, Грге тег 3, Јазак 
25, Кру ше дол 16, Кру ше дол Прња вор 
5, Мала Реме та 7, Нера дин 11, Риви ца 
12 и Шатрин ци 3. Било је још мно го 

Све ча на сед ни ца Скуп шти не општи не
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добро во ља ца који нису овде еви ден ти
ра ни.

Срп ска вој ска после про бо ја Солун
ског фрон та неза у ста вљи во је напре
до ва ла и осло ба ђа ла сва ки део Срби
је. Само 58 дана од про бо ја Солун ског 
фрон та, зва нич но је осло бо ђе на и 
Општи на Ириг. Три на е стог новем бра 
1918. годи не у Ириг је ушао Деве ти 
пеша диј ски пук срп ске вој ске. Том при
ли ком одр жа на је вели ка све ча ност у 
којој је уче ство вао цео народ. Ири жа ни 
су тада већ били спрем ни  осно ва ли 
су Народ но веће и актив но уче ство ва
ли на збо ро ви ма који су дове ли до 
веков ног сна вој во ђан ских Срба: ује ди
ње ње са Срби јом и наста нак Кра ље ви
не Срба, Хрва та и Сло ве на ца. Три на е
сти новем бар 1918. годи не заслу жу је 
вечи то сећа ње на сло бо до љу би ве ста
нов ни ке општи не Ириг, који су допри
не ли осло бо ђе њу отаџ би не не жале ћи 
сво је живо те, што су нажа лост поно во 
пока за ли по изби ја њу Дру гог свет ског 
рата. Поред сећа ња на наше прет ке 

који су дали сво је живо те за сло бо ду, 
13. новем бар кори сти ће мо убу ду ће и 
да суми ра мо све што је ура ђе но у 
прет ход ној годи ни и да доде ли мо 
награ де нај у спе шни ји ма у мно гим 
обла сти ма: кул ту ра, спорт, при вре да, 
итд, рекао је Кази ми ро вић.

Он се потом освр нуо на прет ход но 
ура ђе но у општи ни Ириг, рекав ши да је  
пре ко 50 про је ка та реа ли зо ва но у про
те клом пери о ду.

– Када је у пита њу сао бра ћај на 
инфра струк ту ра, у прет ход не две годи
не сани ран је пут на Фру шкој гори од 
Ири шког вен ца до Бан сто ла и пут од 
Врд ни ка до Јаска, а тре нут но се ради 
пут од Ири га ка Врд ни ку. За део ни цу 
Гре бен ског пута од Ири шког вен ца до 
Зма јев ца рас пи са на је јав на набав ка, 
док се у наред ном пери о ду пла ни ра 
про ши ре ње и рекон струк ци ја пута од 
Ири га до Мара ди ка и од Јаска до Мале 
Реме те. У мар ту ове годи не отпо че ла 
је гаси фи ка ци ја свих насе ље них места 

Да су усло ви живо та у 
нашој општи ни све 

бољи, гово ри пода так 
да се про це нат
неза по сле но сти

дра стич но сма њио у 
одно су на пре три 
годи не када је био

51 одсто и да данас 
изно си 11 одсто.

Међу тим, тре ба иста ћи 
да су у ових 11 одсто 

неза по сле них,
ван ред ни сту ден ти 

или ста нов ни штво које 
чека ста ро сну пен зи ју. 

Наста ви ће мо и у 
наред ној годи ни истом 

мером да ула же мо у 
побољ ша ње усло ва 
живо та и раз ви ја ње 

свих потен ци ја ла које 
има наша општи на, а 
нада мо се да ће све 

пла ни ра не актив но сти 
бити успе шно и

реа ли зо ва не,
закљу чио је

Кази ми ро вић

Сте ван Кази ми ро вић Вла ди слав Илкић

Изложба фотографија у Српској читаоници
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у општи ни Ириг, осим Ири га, у ком је 
рани јих годи на уве ден гас. У свим 
насе ље ним мести ма наше општи не, 
ста ра улич на расве та заме ње на је 
новом, ледрасве том. На пољу обра зо
ва ња ура ди ло се мно го у прет ход ном 
пери о ду, уз насто ја ња да се свој деци 
са тери то ри је ири шке општи не омо гу
ће под јед на ки усло ви за поха ђа ње 
наста ве и бора вак у врти ћи ма. Наи ме, 
у послед ње две годи не доста се ради
ло на побољ ша њу усло ва у ири шким 
обра зов ним и обра зов новас пит ним 
уста но ва ма, па је тако ком плет но рено
ви ра на згра да у Ири гу у којој се нала зе 
ОШ „Доси теј Обра до вић“ и ССШ „Бори
слав Михај ло вић Михиз“. У под руч ном 
оде ље њу у Јаску, у Врти ћу „Чаро ли ја“ у 
Ири гу и Врти ћу „Вила“ у Врд ни ку, ура
ђе на је у прет ход ном пери о ду дели
мич на рекон струк ци ја. У оба врти ћа 
Општи на је финан си ра ла фор ми ра ње 
додат них вас пит нообра зов них гру па, 
у Ири гу јед ну, у Врд ни ку две, тако да 
сада не посто је листе чека ња, чиме 
смо вели ком бро ју роди те ља омо гу ћи
ли да се запо сле. На задат ку да се 
мак си мал но уна пре ди ква ли тет борав
ка у шко ла ма и врти ћи ма, ради ће се 
пуном паром и у наред ном пери о ду: 
радо ви на адап та ци ји згра де за основ
но обра зо ва ње и кул ту ру у Шатрин ци
ма, адап та ци ја сани тар них чво ро ва у 
Врти ћу „Вила“ у Врд ни ку, ком плет на 
рекон струк ци ја ОШ „Мили ца Сто ја ди
но вић Срп ки ња“ у Врд ни ку. С обзи ром 
на то је број деце у Нера ди ну и Ири гу 
све већи, ука за ла се потре ба за про
ши ре њем капа ци те та, па је тако у току 
изра да про јект нотех нич ке доку мен та
ци је за вртић у Нера ди ну, док је про
јект нотех нич ка доку мен та ци ја за 
рекон струк ци ју таван ског про сто ра у 
Врти ћу „Чаро ли ја“ у Ири гу, у свр ху про
ши ре ња капа ци те та, завр ше на. Од 
мар та ове годи не отво ре на је нова кул
тур на оаза. У пита њу је рекон стру и са
на кућа нашег књи жев ни ка Бори сла ва 
Михај ло ви ћа Михи за чија је функ ци ја, 
пре све га, ожи вља ва ње духа овог 
позна тог Ири жа ни на, али и обез бе ђи
ва ње про сто ра за одр жа ва ње кул тур
них дога ђа ја  изло жби и књи жев них 
вече ри, нагла сио је Кази ми ро вић. 

Када је реч о здрав стве ној зашти ти 
Сте ван Кази ми ро вић је рекао да је та 
област зна чај но уна пре ђе на током 
прет ход ног пери о да.

– Дом здра вља у Ири гу опре мљен је 
новим апа ра том за ултра звуч ни пре
глед, а Ириг и Врд ник од прет ход не 
годи не нуде нашим гра ђа ни ма и лабо
ра то риј ску ана ли зу крви, тако да више 
нису при мо ра ни да ову врсту пре гле да 
оба вља ју у дру гим мести ма. За Дом 
здра вља про шле годи не је наба вље но 
и сани тет ско вози ло, а уско ро ће доби
ти још један ултра звуч ни апа рат за 
потре бе гине ко ло ги је, наја вио је пред
сед ник Општи не.

Он је даље поме нуо да је од ове 
годи не Ириг упи сан у сајам ску кар ту 
Срби је, спе ци ја ли зо ва ним сај мом за 
воћар ство и вино гра дар ство  „ВИВО 

Ириг“. На пољу соци јал не зашти те и 
збри ња ва ња соци јал но угро же них 
избе глих лица јесте изград ња згра де у 
Ири гу са 13 ста но ва. Ова згра да је у 
вла сни штву Општи не, која ста но ве 
даје на кори шће ње иза бра ним кори
сни ци ма и коју ће и у буду ће моћи да 
кори сте у ову свр ху. 

– Да су усло ви живо та у нашој општи
ни све бољи, гово ри пода так да се про
це нат неза по сле но сти дра стич но сма
њио у одно су на пре три годи не када је 
био 51 одсто и да данас изно си 11 
одсто. Међу тим, тре ба иста ћи да су у 
ових 11 одсто неза по сле них, ван ред ни 
сту ден ти или ста нов ни штво које чека 
ста ро сну пен зи ју. Наста ви ће мо и у 
наред ној годи ни истом мером да ула
же мо у побољ ша ње усло ва живо та и 
раз ви ја ње свих потен ци ја ла које има 
наша општи на, а нада мо се да ће све 
пла ни ра не актив но сти бити успе шно и 
реа ли зо ва не, закљу чио је Сте ван 
Кази ми ро вић.

Први део про гра ма завр шен је насту

пом на хар мо ни ци дирек то ра Основ не 
музич ке шко ле „Тео дор  Тоша Андре
је вић“ из Руме, Дар ка Ђоки ћа. 

У дру гом делу про гра ма обе ле жа ва
ња Дана општи не, дома ћин је била 
Вера Нов ко вић, дирек то ри ца Срп ске 
чита о ни це, у чијим про сто ри ја ма је 
отво ре на изло жба фото гра фи ја Ири
жа на у Вели ком рату зајед но са дели
ма ири шког сли ка ра Васе Ешки ће ви ћа. 
Аутор ове изло жбе је библи о те кар 
Срп ске чита о ни це, Бра ни слав Јови
чић.

У умет нич ком делу про гра ма уче
ство вао је првак дра ме Срп ског народ
ног позо ри шта у Новом Саду Мио драг 
Петро вић, казу ју ћи одлом ке из запи са 
о дога ђа ји ма из Првог свет ског рата и 
песму „Пла ва гроб ни ца“ Милу ти на 
Боји ћа. Изво ђе њем неко ли ко песа ма 
на кла ви ру, у музич ком делу про гра ма 
је уче ство вао Горан Мило шев, етно му
зи ко лог из Новог Сада.

С. Цуца нић
Фото: Ж. Петрас

Пово дом Дана општи не из митро вач
ког гар ни зо на сти гао је поклон. Наи ме, 
пот пу ков ник Бори слав Крња јић је пре

дсед ни ку Општи не Сте ва ну Кази ми ро
ви ћу је уру чио поклон моно гра фи ју 
Прве бри га де коп не не вој ске Срби је.

Моно гра фи ја на поклон

Стеван Казимировић и потпуковник Борислав Крњајић
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

И ове годи не Ново го ди шњи базар
Тури стич ка орга ни за

ци ја и ове годи не орга ни
зу је  Ново го ди шњи базар 
и поде лу паке ти ћа за све 
мали ша не до 12 годи на са 
тери то ри је ири шке општи
не.

Мани фе ста ци ја ће поче
ти уочи като лич ког Божи ћа 
и тра ја ће  до пра во слав
ног Божи ћа, тако да ће 
бити орга ни зо ван  Ново го
ди шњи и Божић ни базар. 
Нови на је да ће се  Ново го
ди шњи базар орга ни зо ва
ти и у Ири гу. 

Из Тури стич ке орга ни
за ци је пози ва ју роди те ље  
да на вре ме при ја ве сво
ју децу за доде лу паке ти
ћа. Тако ђе, упу ћен је апел 
свим  удру же њи ма, инсти
ту ци ја ма, као и физич ким 
лици ма да помог ну у орга
ни за ци ји ове мани фе ста
ци је.

С. Џ.
Ново го ди шњи базар у Врд ни ку

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ПО ХИТ НОМ ПОСТУП КУ

Већи порез за викендаше
На сед ни ци СО Ириг, зака за ној 

по хит ном поступ ку, усво је на је 
одлу ка о утвр ђи ва њу про сеч не 

цене ква драт ног метра непо крет но
сти за утвр ђи ва ње поре за на имо ви ну 
за 2020. годи ну на тери то ри ји ири шке 
општи не. Овом одлу ком су одре ђе
не чети ри зоне за утвр ђи ва ње поре
за на имо ви ну, зави сно од кому нал не 
опре мље но сти, опре мље но сти јав ним 
објек ти ма, сао бра ћај ном пове за но сти 
са цен трал ним зона ма општи не или 
рад ним зона ма и дру гим садр жа ји ма.

Нарав но, прва зона је нај о пре мље
ни ја и цена по ква дра ту у овој зони за 
гра ђе вин ско земљи ште изно си 1.592 
дина ра, за ста но ве 48.371 динар, за 
куће 40.248 дина ра, а послов не згра де 
71.581 дина ра у дру гој зони гра ђе вин
ско земљи ште је 1.042 дина ра, ста но
ва 29.111 дина ра, кућа 24.949 дина ра, у 
тре ћој зони гра ђе вин ско је 700 дина ра, 
пољо при вред но 99 дина ра, шум ског 59, 
ста но ва 30.278 дина ра, послов не згра
де 40.000 дина ра, а у четвр тој зони 
гра ђе вин ско земљи ште је 210 дина ра, 
пољо при вред но 95, шум ско 40, ста но
ва 24.300 и послов них згра да 49.000 
дина ра

Прав ни основ за доно ше ње ове одлу
ке је Ста тут ири шке општи не и Закон о 
поре зи ма на имо ви ну, а доно ше ње про

сеч них цена је у над ле жно сти локал них 
само у пра ва. За утвр ђи ва ње ових цена 
у ири шкој општи ни, кори шће ни су пода
ци из про ме та који су пред ви ђе ни Зако
ном о поре зи ма на имо ви ну, тј. пода ци 
доби је ни од Мини стар ства финан си
ја, Поре ске упра ве фили ја ла Срем ска 
Митро ви ца, као и пода ци из купо про
дај них уго во ра доби је них од јав них 
беле жни ка.

Како је обра зло жи ла Оли ве ра Фили
по вић Про тић, начел ни ца Општин ске 
упра ве, сход но одред ба ма ове годи не 
усво је ног новог Ста ту та, одре ђи ва ње 
про сеч них цена је од ове годи не у над
ле жно сти СО Ириг, док је рани је било у 
над ле жно сти Општин ског већа. 

– Углав ном су задр жа не цене које 
су важи ле и прет ход не годи не, и могу 
да кажем да неких већих при мед би 
на наша поре ска реше ња није било. 
До корек ци је цена је дошло у четвр
тој зони, то је зона викенд насе ља, и 
то углав ном на нове објек те, одно сно 
послов не згра де – рекла је начел ни ца 
Оли ве ра Фили по вић Про тић.

На овој сед ни ци је доне та и одлу ка о 
одре ђи ва њу ауто бу ских ста ја ли шта за 
град ски и при град ски пре воз пут ни ка на 
тери то ри ји ири шке општи не.

Тако је одре ђе но да у Ири гу има 
шест ауто бу ских ста ја ли шта, у Врд ни
ку девет, Јаску три, а Малој Реме ти, 
Риви ци, Нера ди ну, Грге те гу, Кру ше дол 
Прња во ру, Кру ше дол Селу, Шатрин ци
ма и Добро до лу по јед но. 

Реч је о укуп но 25 ауто бу ских ста ја
ли шта  у Ири гу, Врд ни ку и Јаску ауто
бу ска ста ја ли шта се кори сте за оба
вља ње град ског и при град ског пре во за 
пут ни ка, а оста ла одре ђе на овом одлу
ком, за при град ски пре воз. С. Џаку ла

Оли ве ра Фили по вић Про тић 

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.
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ГАЛЕ РИ ЈА СЛИ КА „САВА ШУМА НО ВИЋ“

Пре да ва ње о Ђури Јак ши ћу

У изу зет ном амби јен ту Гале ри
је сли ка „Сава Шума но вић”, у 
сре ду, 13. новем бра, Сне жа на 

Мишић, про грам ски дирек тор  Гале ри
је Мати це срп ске, аутор изло жбе „Ђура 
Јак шић изме ђу мита и ствар но сти”, 
којом је отво рен Народ ни музеj у Бео
гра ду, одр жа ла је пре да ва ње о вели
ком срп ском песни ку и сли ка ру.

– Вече рас смо гово ри ли о Ђури Јак
ши ћу, јер је ове годи не један од наци
о нал них про је ка та била и изло жба  
„Ђура Јак шић изме ђу мита и ствар но
сти”, а који су зајед нич ки реа ли зо ва ли 
Гале ри ја Мати це срп ске и Народ ни 
музеј у Бео гра ду. Та изло жба је била 
кул тур ни дога ђај, те смо се одлу чи ли 
да шид ска публи ка кроз при чу о Ђури 

Јак ши ћу  сазна нове дета ље из њего
вог живо та за које нису зна ли и да их 
под се ти мо на неке ства ри веза не за 
овог вели ка на срп ске умет но сти, рекла 
је Сне жа на Мишић.

Увек се поста вља пита ње да ли је 
Ђура Јак шић  био већи сли кар или 
песник. Мишље на су раз ли чи та, а Сне
жа на Мишић сма тра да су оба тален та 
код Ђуре Јак ши ћа била раз ви је на.

– То је пита ње које и данданас 
поста вља ју и сви струч ња ци и они 
који се баве истра жи ва њем  и про у
ча ва њем  живо та Ђуре Јак ши ћа. Дар 
за писа ње и дар за сли ка ње су се 
пара лел но раз ви ја ли, инспи ра ци ја је 
била исто вре ме на, тако да не могу да 
кажем да ли је био већи сли кар или 

песник. Чиње ни ца је да се он од раног 
детињ ства шко ло вао за сли ка ра, ода
брао је сли кар ство као про фе си ју и,  
нажа лост услед поли тич ких окол но
сти, ипак остао у нашем наци о нал ном 
сећа њу и све сти као књи жев ник .

Весна Буро је вић, дирек тор ка Гале
ри је сли ка Сава Шума но вић”, је наве
ла да је у пла ну да се у гале ри ји одр же 
у наред ном пери о ду слич ни дога ђа ји. 

– Пла ни ра мо да и у наред ном пери
о ду сугра ђа ни ма и вер ној публи ци 
омо гу ћи мо да се упо зна са вели ка ни
ма наше наци о нал не умет но сти. За 
вече рас смо ода бра ли Ђуру Јак ши ћа 
нај ве ћег срп ског роман ти ча ра, сли ка
ра, песни ка и бое ма, изја ви ла је Весна 
Буро је вић. Д. Попов

Сне жа на Мишић и Весна Буро је вић

НАСТА ВАК АКТИВ НО СТИ НА ПРО ЈЕК ТУ „АЛМИТ“

Инте гра ци ја
мигра на та
У окви ру про јек та АЛМИТ, који 

у Срби ји зајед нич ки реа ли зу
ју Општи на Шид, Бео град ска 

отво ре на шко ла и Добро твор на 
Фон да ци ја Срп ске Пра во слав не 
Цркве „Чове ко љу бље“, током сеп
тем бра и окто бра теку ће годи
не реа ли зо ван је Рад ни пакет 
4 – мапи ра ње и про фи ли са ње 
вешти на око педе сет мигра на
та, који легал но бора ве у земљи. 
Пола зни ци из При хват ног цен тра 
у Шиду и азил них цен та ра „Тутин“ 
и „Бого ва ђа“, ради ли су тесто ве 
из срп ског јези ка, мате ма ти ке и 

логи ке. Кори шће њем онлајн плат
фор ме, ура ђе но је и мапи ра ње 
вешти на за одре ђе но зани ма ње 
и том при ли ком су пока за ли скло
но сти за јед но од чети ри зани ма
ња – адми ни стра тив ни рад ник, 
про да вац, зава ри вач и коно бар. 
Осим наве де них, кори шће ни су 
и дру ги онлајн ала ти, чији је циљ 
утвр ђи ва ње вешти на мигра на та у 
њихо вој потра зи за запо сле њем у 
Срби ји и земља ма Европ ске уни је. 
Про је кат ће бити наста вљен реа
ли за ци јом пре о ста ла три рад на 
паке та, и то до јуна 2020. годи не. Инте гра ци ја мигра на та кроз про је кат АЛМИТ
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У шид ској општи ни 
наста вља се акци
ја укла ња ња дивљих 

депо ни ја. Оне су у сео
ским сре ди на ма углав ном 
ван села, и у бли зи ни ата
ра, што пред ста вља про
блем пољо при вред ни ци ма 
који у бли зи ни има ју њиве. 
Сана ци ју дивље депо ни
је зајед но су спро ве ли ЈКП 
„Стан дард“ Шид и Месна 
зајед ни ца Ваши ца, у четвр
так, 14. новем бра. 

Сла ви ца Сре мац, дирек
тор ка ЈКП „Стан дард“ је 
иста кла да про блем дивље 
депо ни је у Ваши ци дати ра 
дуги низ годи на. 

– Апе лу је мо на мешта не 
да одво зе сме ће пре ма стан

дар ди ма, а то зна чи сва ког 
пет ка ЈКП „Стан дард“ саку
пља и одво зи сме ће на депо
ни ју у Шид. Моли мо ста нов
ни ке Ваши це, да сав отпад 

који има ју изне су сва ког пет
ка, а кому нал ци ће га одне ти 
и на тај начин ћемо спре чи ти 
ства ра ње дивљих депо ни ја, 
рекла је Сла ви ца Сре мац.

Милош Мар ко вић, пред
сед ник Саве та месне зајед
ни це Ваши ца је рекао да су 

уз помоћ локал не само
у пра ве и ЈКП „Стан дард”, 
поче ли да чисте депо ни ју.

 – На ту депо ни ју сме ће 
не одла жу само мешта ни 
Ваши це. Коли ко имам сазна
ња, чак се доно си сме ће и из 
Шида. Сме ћем су затр па ни 
при ла зни путе ви и ту нису 
могли да про ђу људи који 
обра ђу ју земљу. Да ли ћемо 
успе ти да забра ни мо баца
ње сме ћа на том про сто ру, 
виде ће мо у наред ном пери
о ду. Апе лу јем да се сме ће 
не баца – под ву као је Мар
ко вић.

Д. П.

Милош Мар ко вићСла ви ца Сре мац

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

За уре ђе ни је Батров це
Бра ни слав Сарић, пред

сед ник Саве та месне 
зајед ни це Батров ци, 

одр жао је у четвр так, 14. 
новем бра кон фе рен ци ју за 
меди је на којој је гово рио 
о радо ви ма који су у про
те клом пери о ду ура ђе ни у 
овом селу.

– У Месној зајед ни ци 
Батров ци током ове годи не 
било је доста актив но сти. 
Почет ком про ле ћа смо укло
ни ли шибље поред пута на 
ула зу у село. Тру ди ли смо 
се да уре ђу је мо зеле не 
повр ши не, у ту свр ху смо 
купи ли и један три мер, како 
бисмо то што боље ради ли. 
Ура ђе не су и нове ста зе ка 

месном гро бљу, уве де но је 
осве тље ње на фуд бал ском 
тере ну, ком плет но је окре че
на свла чи о ни ца ФК „Омла
ди нац“. У пла ну је да до кра
ја годи не сре ди мо ауто бу ско 
ста ја ли ште и про сто ри је 
месне зајед ни це – рекао је 
Сарић.

Што се тиче ста за ка 
месном гро бљу, оне су 
уре ђе не на про сто ру од 
200 ква драт них мета ра, 
а на гро бљу је окре че на 
помоћ на згра да и офар ба
на је капи ја. Сви радо ви 
су финан си ра ни из буџе та 
Месне зајед ни це, уз помоћ 
локал на само у пра ве.

Д. П.
Бра ни слав Сарић

MЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА ВАШИ ЦА

Укла ња ње дивље депо ни је

Пројекат: „Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана“ финансира се из буџета Општине Шид. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

При во ди се кра ју
асфал ти ра ње улица

На послед њем састан
ку Систе ма 48 у Инђи
ји, одр жа ном у петак, 

15. новем бра пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак освр нуо се на про је кат 
асфал ти ра ња свих неас фал
ти ра них ули ца који је, како је 
рекао, ушао у завр шну фазу.

– Више сам него задо
во љан реа ли за ци јом овог 
исто риј ског инфра струк тур
ног про јек та. Оста ло је још 
да се асфал ти ра неколико 
ули ца у Слан ка ме нач ким 
Вино гра ди ма и у Крче ви
на ма, каже Гак и дода је да  
гра ђа ни општи не Инђи ја 
има ју усло ве достој не чове
ка у 21. веку и веру јем да су 
задо вољ ни. 

– С обзи ром на ста ње 
које смо има ли прет ход них 
годи на, сада је ситу а ци ја 
дра стич но боља. Али има 
и одре ђе них замер ки, што 
је нор мал но. Углав ном се 
одно се на шири ну коло во за, 
морам да кажем да је коло
воз ишао коли ко је могао у 

датој ули ци – обја снио је Гак. 
Гак исти че да су на неко

ли ко места има ли ситу а ци
ју да су гра ђа ни иза шли са 
огра да ма на пут, те сто га 
није било могу ће про ши ри ти 
коло воз.

– Пре самог асфал ти ра
ња, у вели ком бро ју ули ца 
ура ди ли смо и водо вод ну 
мре жу, а то је мно го већи 

посао од асфал ти ра ња. 
Оста ло је још пар ули ца где 
има мо кра ке од 30 или 50 
мета ра који су испу ште ни 
при ли ком про јек то ва ња, али 
ћемо ура ди ти допро јек то ва
ње врло брзо, као што сам 
обе ћао и асфал ти ра ти и те 
кра ко ве – рекао је пред сед
ник Општи не Инђи ја.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак под се тио 
је на послед њем састан ку 
Систе ма 48 да је изда та 
гра ђе вин ска дозво ла за 
изград њу нове град ске 
пија це и да је све спрем но 
за рас пи си ва ње јав не 
набав ке.

– Оста ло је само да 
реши мо финан сиј ски део, 
јер се ради о ску пом про
јек ту вред ном више од 200 
мили о на дина ра, а има ли 
смо толи ко дру гих радо ва 
које смо мора ли да финан

си ра мо. Након усва ја ња 
буџе та за 2020. годи ну, 
моћи ћемо да опре де ли мо 
сред ства, али сада још 
увек не може мо да кре не
мо у радо ве и да их не 
завр ши мо. Мислим да 
ћемо уско ро наћи реше ње 
и да ћемо затво ри ти и ову 
финан сиј ску кон струк ци ју 
јер, као што сам више пута 
поно вио, испу ња ва мо сва 
обе ћа ња дата нашим гра
ђа ни ма – каже Вла ди мир 
Гак.

Изда та дозво ла за пија цу

Саста нак Систе ма 48

ЉУКО ВО

Адап та ци ја врти ћа
Две годи не су чека ла деца из Љуко

ва, али и њихо ви роди те љи, да се 
окон ча ју све закон ске про це ду ре како 
би се конач но кре ну ло у адап та ци ју и 
уре ђе ње врти ћа. Пот пи сан је уго вор са 
Фон да ци јом „Новак Ђоко вић“, која ће 
финан си ра ти нај ве ћи део радо ва. 

Како је иста као пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, уско ро ће бити 

фор ми ра на и нова пред школ ска гру па 
у Љуко ву.

– Цео про цес при ку пља ња нео п ход
не доку мен та ци је се пот пу но иском
пли ко вао, јер смо од како се јави ла 
потре ба за уре ђе њем врти ћа, има ли 
пуно пре го во ра и усло ва које смо мора
ли да испу ни мо. С обзи ром на то да 
Фон да ци ја финан си ра нај ве ћи део тро

шко ва, нисмо желе ли да са њима пре
ки не мо дого вор и успе ли смо да уште
ди мо сред ства за неке дру ге про јек те 
– рекао је Вла ди мир Гак.

Гак је потвр дио да ће радо ви убр зо 
бити спро ве де ни и да ће деца из Љуко
ва пред школ ски про грам поха ђа ти у 
селу у којем живе, што ће мно го зна чи
ти и њихо вим роди те љи ма. М. Ђ.

УДРУ ЖЕ ЊЕ
„ИНЂИ ЈА ТИ ВА“

„Добри
чиви лук“

Чла но ви Удру же ња „Инђи
ја ти ва“ у сре ду, 13. новем
бра орга ни зо ва ли су акци ју 
при ку пља ња ноше не и нове 
зим ске оде ће и обу ће, коју 
су назва ли „Добри чиви лук“. 
Током више сат не акци је, на 
ула зу у Град ску пија цу, саку
пље но је 10 вели ких кеса 
зим ске гар де ро бе. Како 
кажу чла но ви „Инђи ја ти ве“, 
гра ђа ни су дони ра ли разну 
врсту гар де ро бе, од ципе ла 
и чиза ма, пре ко пан та ло на, 
до џем пе ра и шало ва.

Акти ви ста „Инђи ја ти ве“ 
Дејан Пет ко вић иста као је 
да је овај потез нај ма ње што 
могу да ура де за сугра ђа не 
који ма је помоћ нео п ход на.

– Оба ве за сва ког од нас је 
да помог не мо дру гом у 
нево љи. С обзи ром на то да 
смо ми ујед но и медиј, иско
ри сти ли смо наш публи ци
тет да позо ве мо гра ђа не да 
дони ра ју гар де ро бу – рекао 
је Пет ко вић и додао да су 
задо вољ ни одзи вом гра ђа
на који су пока за ли соли
дар ност пре ма дру ги ма, и 
овим путем пози ва све оста
ле да непо треб ну оде ћу 
дони ра ју Црве ном крсту.

М. Ђ.

Пројекат: „Општина Инђија  општина развоја“ финансира се из буџета Општине Инђија. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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МУЗЕЈ НАИВ НЕ УМЕТ НО СТИ „ИЛИ ЈА НУМ“ ШИД

Промоција књиге
Радо ван Сре мац, виши 

кустос у Музе ју наив не 
умет но сти „Или ја нум“, 

наста вио је са сво јим истра
жи вач ким радом када је реч 
о ста нов ни штву општи не 
Шид. У четвр так,14. новем
бра пред ста вио је прву 
моно гра фи ју о римо ка то
лич кој зајед ни ци. Окру же
ни сли ка ма Или је Боси ља, 
посе ти о ци су могли да чују 
мно го зани мљи вих пода та
ка о овој зајед ни ци у Шиду.

– Са овом моно гра фи јом 
„Римо ка то лич ко ста нов ни
штво Шида“ сам обра дио 
све вер ске зајед ни це у гра
ду. Књи га садр жи ком плет но 
пре пи са не матич не књи ге, а 
то зна чи крште них, вен ча них 
и умр лих сот ске и гиба рач ке 
жупе, који ма је Шид при па
дао као фили ја ла. Књи га 
обу хва та пери од 1770. годи

не када је упи сан први като
лик у Шиду, па све до 1930. 
годи не. Види се наци о нал на 
струк ту ра римо ка то лич ке 
зајед ни це која је запо че ла 
са немач ким зана тли ја ма, 
нешто мађар ских трго ва ца, 
хрват ска попу ла ци ја. Неве
ро ва тан је моза ик наци
о нал но сти римо ка то лич
ке зајед ни це – каже аутор 
моно гра фи је.

При ку пља ње мате ри ја
ла за ову моно гра фи ју је 
тра ја ло око пола годи не, 
а Сре мац је сара ђи вао са 
архи вом у  Срем ској Митро
ви ци и Хрват ским држав ним 
архи вом.

Про грам су упот пу ни ли 
чла но ви Хрват ског кул тур
ног дру штва „Шид“ у коме су 
уче ство ва ли нај мла ђи чла
но ви, као и орке стар овог 
дру штва. Д. П. Радо ван Сре мац

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ИНЂИ ЈА

Обу ка за нову услу гу

Цен тар за соци јал ни рад 
„Дунав“ Инђи ја у сарад
њи са Цен тром за поро

дич ни сме штај и усво је ње из 
Новог Сада, у четвр так 14. 
новем бра, орга ни зо вао је јед
но днев ну обу ку „Повре ме ни 
поро дич ни сме штај“ за про фе
си о нал це, струч не рад ни ке, 
хра ни те ље и роди те ље деце 
са смет ња ма у раз во ју. При
сут ни у згра ди Општи не Инђи
ја има ли су при ли ку да се упо
зна ју са дета љи ма про гра ма, 
који је наме њен хра ни те љи ма 
и роди те љи ма деце са смет
ња ма у раз во ју, а који за циљ 
има упо зна ва ње уче сни ка са 
услу гом повре ме ног поро дич
ног сме шта ја и афир ми са ње 

буду ћих пру жа ла ца услу ге. 
Како је иста кла Жељ ка 

Годић Авра мо вић, дирек то ри
ца инђиј ског Цен тра за соци
јал ни рад, уче сни ци обу ке 
упо зна ли су се са потре бом 
раз во ја услу ге, са тим ко може 
да буде пру жа лац услу ге 
повре ме ног поро дич ног сме
шта ја, као и која је уло га поро
ди це код очу ва ња ква ли те та 
живо та осо бе са смет ња ма у 
раз во ју.

– Искре но се надам да ће 
ово бити још јед на услу га која 
ће зажи ве ти у нашој општи ни, 
јер сада кроз услу гу „Лич ни 
пра ти лац“, има мо укљу че но 
три де се то ро деце. У почет ку 
смо има ли 10, 15, па 20 лич

них пра ти ла ца и могу рећи да 
су роди те љи вео ма задо вољ
ни. Сада су пока за ли заин те
ре со ва ност да се упо зна ју са 
поје ди но сти ма поме ну тог про
гра ма – рекла је дирек то ри ца 
Годић Авра мо вић.

Упо ре до са обу ком за хра
ни те ље и роди те ље, одр жан 
је и део обу ке наме њен про
фе си о нал ци ма из срем ских 
цен та ра за соци јал ни рад 
(Ста ра Пазо ва, Ириг, Пећин ци 
и Инђи ја), који је осми шљен 
како би се струч ни рад ни
ци додат но обу чи ли и сте кли 
нова зна ња о услу зи, чиме би 
допри не ли њеном раз ви ја њу 
на тери то ри ји АП Вој во ди не.
 М. Ђ.

Обу ка „Повре ме ни поро дич ни сме штај“

РУМСКА ГИМНАЗИЈА

Дан отво ре них 
вра та

У рум ској Гим на зи ји „Сте
ван Пузић“ одр жа на је 16. 
новем бра мани фе ста ци ја 
„Дан отво ре них вра та“. Овај 
пут уче ни ци су могли да 
сазна ју више о поје ди ним 
факул те ти ма и сме ро ви ма на 
које могу да се упи шу, па не 
чуди да је било нај ви ше мату
ра на та и уче ни ка тре ћих раз
ре да. На овој мани фе ста ци ји 
се пред ста ви ло 12 факул те та 
уни вер зи те та из Бео гра да и 
Новог Сада. С. Џ.

МУЗЕЈ СРЕ МА

Фести вал 
архе о ло шког 
фил ма

Музеј Сре ма Вас пози ва на 
16.  Фести вал архе о лошкг 
фил ма од 25. до 29. новем бра 
у 18 часо ва. Про јек ци је се 
одр жа ва ју у малој сали Музе
ја Сре ма, Вука Кара џи ћа 3.
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ЈКП „САВА“

Не истресати пепео
у контејнере
Пећи нач ко Јав но кому

нал но пред у зе ће 
„Сава“, у сусрет зим

ском пери о ду и греј ној сезо
ни, упо зо ра ва кори сни ке 
услу га одно ше ња сме ћа, да 
је стро го забра ње но одла га
ње пепе ла у ПВЦ кан те, које 
су кори сни ци ма доде ље не 
на кори шће ње. 

Како нам је рекао дирек
тор овог пред у зе ћа Жељ
ко Мили ће вић, рад ни ци 
ЈКП „Сава“ у окви ру услу ге 
одно ше ња сме ћа, одно се и 
пепео, уко ли ко је хла дан и 
упа ко ван у пла стич не вре
ће тежи не до 20 кило гра ма, 
тако да гра ђа ни пећи нач
ке општи не нема ју ника кву 
потре бу да крше закон и 
свеж жар баца ју у кон теј не ре 
поста вље не на јав ним повр
ши на ма или у ПВЦ кан те.

– Наше пред у зе ће сва ке 

годи не трпи вели ку мате ри
јал ну ште ту због неког нео
д го вор ног поје дин ца, који 
баци неу га шен пепео у кон
теј нер. До сада нам је из 
овог раз ло га изго ре ло пре ко 
30 кон теј не ра који су поста
вље ни на јав ним повр ши на
ма, углав ном у Шима нов ци
ма и Пећин ци ма, што нашем 
пред у зе ћу пове ћа ва тро шко
ве услу ге одно ше ња сме ћа, 
а потен ци јал на ште та може 
да буде и знат но већа, уко
ли ко би се пожар про ши рио 
на окол не објек те. Про шле 
годи не су изго ре ли кон теј
не ри на пар кин гу иза згра
де Општи не у Пећин ци ма, 
а само захва љу ју ћи брзој 
реак ци ји пећи нач ке Ватро
га сно спа си лач ке једи ни це, 
пожар је уга шен и није се 
про ши рио на гасне инста
ла ци је и дво ри ште Пред

школ ске уста но ве „Вла да 
Обра до вић Каме ни“ који се 
нала зе у непо сред ној бли
зи ни пар кин га – иста као је 
Мили ће вић, и додао да рад
ни ци овог пред у зе ћа неће 
пра зни ти ПВЦ кан те уко ли ко 
се у њима нала зи пепео.

Дирек тор Мили ће вић још 
јед ном је апе ло вао на гра

ђа не да воде рачу на о сво
јој око ли ни, да уга шен пепео 
одла жу у пла стич не вре ће, 
као и да се неса ве сни поје
дин ци више неће толе ри са
ти.

Све бли же инфор ма ци је о 
услу га ма ЈКП „Сава“ гра ђа
ни могу доби ти путем теле
фо на 022/2436510.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Кристинине песме
У Кул тур ном цен тру Пећин ци, у 

окви ру дру гог Сај ма кул ту ре мла
дих на селу, 9. новем бра, одр жа

но је књи жев но вече, мла де и изу зет
но нада ре не Кри сти не Арсе ни је вић из 
Попи на ца, која је сво јим сти хо ви ма, на 
јед но вече, Пећин це пре тво ри ла у пре
сто ни цу пое зи је. 

Про мо ци ја књи ге песа ма „За све је 
кри ва Кри сти на“ по мно го чему била 
је посеб на: сти хо ве из књи ге су, поред 
аутор ке, уз прат њу там бу ра шког орке
стра Бане та Јова но ви ћа Шањи ке и вио
ли нист ки ње из Прхо ва Јеле не Ђукић 
Димић, гово ри ли врсни реци та то ри  

њен брат и при ја те љи, Мар ко Арсе ни
је вић, Кали на Чубри ло, Мате ја Машић, 
Лора Мер шак и Сло бо дан Стан ко вић. 
Посеб но изне на ђе ње вече ри био је 
глу мац Југо сло вен ског драм ског позо
ри шта из Бео гра да Небој ша Мило ва
но вић, који је гово рио песму из Кри
сти ни не књи ге „Маска“, као и „Песму о 
вину“, која чека да са оста лим новим 
песма ма ове врсне мла де песни ки ње, 
буде обја вље на у њеној новој књи зи. 

Кри сти на је сту дент ки ња Фило ло
шког факул те та у Бео гра ду, одсек 
срп ски језик и књи жев ност. Осво ји
ла је прво место на првом лите рар

ном кон кур су „На кри ли ма маште“ у 
пећи нач ком Кул тур ном цен тру још у 
петом раз ре ду основ не шко ле, а после 
тога низа ле су се награ де на број ним 
дома ћим и међу на род ним лите рар
ним кон кур си ма у Бео гра ду, Нишу, 
Новом Саду. Њене песме обја вље не 
су у више од сто ти ну збор ни ка пое зи
је, а за свој поет ски рад доби ла је она, 
као нај ве ћи тале нат, награ ду Вла де 
АП Вој во ди не. Пошто је Кри сти на сво
ју књи гу пред ста ви ла прво публи ци у 
Ста рој Пазо ви, у вре ме док је још била 
гим на зи јал ка, Сло бо дан Стан ко вић је 
рекао да Пећин ци чети ри годи не чека ју 
да се боље упо зна ју са њеним ства ра
ла штвом. 

А о том свом ства ра ла штву, Кри сти
на је рекла само неко ли ко рече ни ца  
да су се саста ви које је писа ла сви де ли 
настав ни ци срп ског јези ка која је њене 
радо ве сла ла на кон кур се, да пише 
од раног детињ ства и да јед но став но, 
воли пое зи ју, те да се нада да ће сту ди
је допри не ти да раз ви је сво је зна ње и 
иску ство и избру си свој тале нат. Више 
од тога, о њој су рекле песме изго во
ре не те вече ри, изме ђу оста лих, „Змај 
у зеле ним чара па ма“, „За све је кри
ва Кри сти на“, „Оду жи ло се ово лето“, 
„Срем ски родо слов“, „Где си био тога 
јутра, Госпо де“. 

Упо зо ре ње гра ђа ни ма

 „За све је кри ва Кри сти на“



2720. NOVEMBAR 2019.        M NOVINE

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.

СТУ ДИО ЗА МУЗИЧ КУ ЕДУ КА ЦИ ЈУ

Тамо где пре ста ју речи,
а почи ње музи ка

Пола зни ци Сту ди ја за музич ку еду ка ци
ју и обра зо ва ње у Пећин ци ма, пећи
нач кој публи ци при ка за ли су у петак, 

15. новем бра њихо ву нај ве ћу љубав – музи
ку. Сјај ном песмом „Тиши на“, Алек сан дра 
Кора ћа рађе ну на текст Љуби во ја Ршу мо
ви ћа, запо чео је Кон церт кла сич не музи
ке, у окви ру мани фе ста ци је „Сајам кул ту ре 
мла дих на селу“, коју орга ни зу је Кул тур
ни цен тар Пећин ци, под покро ви тељ ством 
Општи не Пећин ци и Мини стар ства за кул ту
ру, спорт и омла ди ну.

Кул тур ни цен тар као цен трал на уста но
ва кул ту ре у пећи нач кој општи ни, по речи
ма дирек то ра Јова на Девр ње, тру ди се већ 
дуги низ годи на да разно вр сним садр жа ји ма 
нај ви ше пажње покло ни мла ди ма. 

– Сајам кул ту ре мла дих је само јед на 

од мани фе ста ци ја која за циљ има пред
ста вља ње мла дих тале на та са тери то ри је 
наше општи не, који се баве музи ком, глу
мом, песмом, реци та ци јом, пое зи јом. Наш 
циљ је да деци од нај ра ни јих дана, пру жи мо 
на неки начин уто чи ште у нашој уста но ви, да 
им при у шти мо разно вр сне садр жа је, где ће 
они про на ћи себе и при ка за ти сво је тален те 
и кре а тив ност, а ова кве мани фе ста ци је сва
ка ко да су неки вид подр шке за сву ту децу. 
Нада мо се да ће она бити узор дру ги ма, и 
да ће сва ке годи не бити све више тален то
ва не деце на сце ни нашег Кул тур ног цен тра 
– изја вио је Девр ња.

А кон церт кла сич не музи ке пола зни ка 
пећи нач ког Сту ди ја сва ка ко је несум њи во 
дока зао да музич ких тале на та у општи ни 
Пећин ци не мањ ка и да се ова деца не баве 
само музи ком, већ и лепим вла да њем и 
изра жа ва њем. Током кон цер та, извед бе на 
кла ви ру и хар мо ни ци пра ти ле су и наја ве, 
које су деца сама писа ла уз помоћ њихо вог 
музич ког педа го га Бран ке Савић, која каже 
да је еду ка тив на уло га музи ке вео ма зна чај
на, с обзи ром на то да под сти цај но делу је 
на све у ку пан раз вој лич но сти.

– У овом непре глед ном оке а ну нај ра зли
чи ти јих врста музи ке, вео ма је важно какву 
музи ку бира мо, јер она ути че на нашу свест, 
на наше мишље ње и пона ша ње. Њоме се 
иска зу је наша емо ци о нал на при ро да. Музи
ка има есен ци јал ни зна чај за чове ков живот, 
јер има ту моћ да дру ги ма пред ста ви ко смо 
ми у ства ри, па зато се и каже: реци коју 
музи ку волиш и слу шаш, па ћу ти рећи ко 
си – иста кла је Савић.

Током јед но сат ног кон цер тан наступили 
су  Мила Цвет ко вић, Бран ко Пла виш, Дуња 
Срдић, Душан Плав шић, Милош Стан ко
вић, Павле Мари чић, Мар ко Срдић, Вишња 
Симић, Ана Пав ко вић и Мар ко Плав шић. 

Успе шан кон церт

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

НИЈЕ БИЛО СКЛА
ПАЊА БРАКОВА

ДОБИ ЛИ СИНА: Милан 
и Мили ја на Тадић  
Салаш Ноћај ски, Вла ди
мир и Јеле на Фран це шко 
 Срем ска Митро ви ца, 
Дaнијел и Тања Тере бе
ши  Вогањ, Дра ган и Мил
ка Сто ја ко вић  Срем ска 
Митро ви ца, Бра ни слав и 
Љиља на Вука ди но вић  
Лаћа рак, Мла ден и Мари
на Милин  Павлов ци.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Вла
ди мир Вуко је вић и Алек
сан дра Мишко вић Вуко
је вић  Рума, Вла ди мир 
и Мир ја на Вран ка  Лаћа
рак, Милош и Дра га на 
Ђор ђе вић  Шид, Мило
рад и Дра га на Божић  
Инђи ја, Дар ко и Јова на 
Кон дић  Дивош, Нема
ња и Ката ри на Бараћ  
Шашин ци, Давор и Ива на 
Такач  Рума.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: 
Бра ни слав и Ива на Мале
тић  Јарак.

УМР ЛИ: Рај ко Кова
че вић рођ. 1937, Леки 
Ференц рођ. 1942, Боја
џи ја Сми ља на рођ. 1970, 
Фили по вић Дра го сла ва 
рођ. 1928, Мир че та Бошко 
рођ. 1983, Сте па нов Јеле
на рођ. 1943, Жупун ски 
Бошко рођ. 1938, Кузми
нац Мир ја на рођ. 1945, 
Фер гер Нико ла рођ. 1943, 
Мра вик Мишо рођ. 1958, 
Ралић Дра ги ца рођ. 1956, 
Субић Јул ка рођ. 1944, 
Дан чо Слав ка рођ. 1939, 
Кепић Мил ка рођ. 1943, 
Илић Сто ја рођ. 1930, 
Попо вић Милен ко рођ. 
1931, Цвјет ко вић Дани ло 
рођ.  1946, Боја нић Дра
ган рођ. 1961, Мишче вић 
Нада рођ. 1934, Ћир ко
вић Дра го љуб рођ. 1947, 
Јова но вић Сло бо дан рођ. 
1946, Кова че вић Душко 
рођ. 1948, Дро бац Вери ца 
рођ. 1934, Ђако вић Дани
ца рођ. 1929, Исић Исмет 
рођ. 1946.

RUMA

УМРЛИ: Дани ца Грбић, 
рођ. 1940. год, Вла ди мир 
Родић, рођ. 1984. год, 
Тихо мир Пје вац, рођ. 
1976. год, Ран ко Марић, 
рођ. 1955. год, Гор да на 
Стру гар, рођ.1949. год.
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У НОВОЈ ПАЗО ВИ РАДО ВИ НА ИЗГРАД ЊИ КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ У ПОЈЕ ДИ НИМ УЛИ ЦА МА

Пред ви ђен рок 60 дана

Радо ви на изград њи кана ли за
ци је упо тре бље них вода са кућ
ним при кључ ци ма у две ули це у 

Новој Пазо ви, запо че ли су почет ком 
новем бра, а финан си ра ју се сред стви
ма општи не Ста ра Пазо ва и Покра јин
ског секре та ри ја та за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство.

И док се у Вој во ђан ској и ули ци 
Пољ ски пут кре ну ло са изград њом 
кана ли за ци је упо тре бље них вода са 
кућ ним при кључ ци ма, исто вре ме но 
се ради и на заме ни азбест них цеви у 
још неко ли ко ули ца. 

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо

ва Ђор ђе Ради но вић иста као је да у 
пла ну вели ки про је кат изград ње кана
ли за ци о не мре же у чита вој општи
ни, што зах те ва вели ко анга жо ва ње 
и подр шку не само локал не, већ и 
виших нивоа вла сти. 

– Све сни смо чиње ни це да је ква ли
тет воде у нашој општи ни нај бит ни ји 
за гра ђа не и тру ди мо се да обез бе
ди мо све нео п ход не усло ве не би ли 
им обез бе ди ли ква ли тет не усло ве за 
живот. С дру ге стра не, важно нам је да 
гра ђа ни током кишног пери о да нема ју 
про бле ме са кишном кана ли за ци јом и 
слич но. Ова став ка на нивоу општи не 

може бити реше на кроз про јек те јав но 
– при ват ног парт нер ства, а при о ри тет 
су нам пре све га урба на насе ља: Ста
ра и Нова Пазо ва и Банов ци. Зато смо 
кре ну ли пола ко, али сигур но да реша
ва мо овај про блем у ове две ули це, а 
то ћемо наста ви ти и у наред ном пери
о ду – исти че Ради но вић.

Радо ви су запо че ли почет ком 
новем бра, а рок за завр ше так је 60 
рад них дана. У општи ни Ста ра Пазо
ва исти чу да се пола ко, али сигур но 
реша ва један од нај ве ћих про бле ма 
са којим се суо ча ва један део Ново
па зов ча на.

У току радо ви на изград њи кана ли за ци је

СУР ДУК

Отво ре на кла ни ца
У Сур ду ку, у газдин ству Мила на Ђуми ћа, отво ре но је ново 

постро је ње кла ни це и пре ра де меса захва љу ју ћи под сти ца
ји ма Раз вој ног фон да Вој во ди не. У постро је њу ће се месеч
но пре ра ди ти неко ли ко тона меса и пла си ра ти на тржи ште 
у виду про из во да спре мље них по тра ди ци о нал ној сре мач
кој рецеп ту ри када су у пита њу сухо ме сна ти про из во ди, 
чвар ци, маст али и све же месо. Горан Савић, дирек тор 
Раз вој ног фон да Вој во ди не је позвао пољо при вред ни ке да 
кон ку ри шу за сред ства за слич не про јек те, јер ће Фонд и у 
2020. годи ни има ти кре дит не лини је кроз ће финан си ра ти 
80 про це на та тро шко ва поди за ња слич них постро је ња код 
пољо при вред них газдин ста ва. Отва ра њу је при су ство вао и 
пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић, који 
је иста као да ће локал на само у пра ва увек посре до ва ти у 
при вла че њу повољ них кре ди та за наше мла де пред у зет
ни ке и пољо при вред ни ке, код покра јин ских и репу блич
ких орга на, захва љу ју ћи пре све га одлич ним одно си ма са 
вишим ниво и ма вла сти.
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Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде“ финансира се из буџета Општине Стара Пазова. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

БИБЛИ О ТЕ КА У НОВОЈ ПАЗО ВИ

Пред ста вље на
књи га 

Током про те кле неде ље у Новој 
Пазо ви у библи о те ци „Петар Петро вић 
Његош“ пред ста вље на је збир ка при ча 
Ане Вра нић Гајић из Бео гра да. „При
че испод тре шње“ су прво о бја вље на 
књи га ове аутор ке, наста ле од днев
них црти ца на дру штве ној мре жи. О 
при ча ма које оди шу аутен тич но шћу и 
опти ми змом гово ри ле су Миља Лукић, 
у име изда ва ча „Сло во пресса“ и 
Сла ђа на Раду ло вић. Књи жев но вече, 
које је иза зва ло вели ко инте ре со ва
ње ново па зо вач ке публи ке упот пу ни
ла је музи ка уче ни ка Музич ке шко ле 
„Љубин ка Лази ћа“: Луке Боди ша, Вје
ре Гутић и Јова не Лазић.

ГОЛУ БИ НАЧ КА ШКО ЛА

Фести вал нау ке

Да нау ка није баук, потвр ди ли су уче
ни ци Основ не шко ле „23. окто бар“ у 
Голу бин ци ма, у којој је одр жан Фести
вал нау ке. Уче ни ци виших раз ре да 
при пре ми ли су екс пе ри мен те из неко
ли ко нау ка и пре зен то ва ли их вршња
ци ма и ђаци ма нижих раз ре да. Помо ћу 
екс пе ри ме на та, кви зо ва, ига ра и пре
зен та ци ја, потвр ди ли су да нау ка није 
баук и да се нај бо ље учи кроз игру. У 
шко ли исти чу да су ова кви фести ва ли 
зна чај ни за нај мла ђе, с обзи ром на то 
да су при род не нау ке део нашег сва ко
днев ног живо та, а на овој еду ка тив ној 
мани фе ста ци ји пред ста вље ни су екс
пе ри мен ти из физи ке, хеми је, био ло ги
је, гео гра фи је и мате ма ти ке.

ТУРИ СТИЧ КА
ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА
Нај бо љи суве ни ри

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Ста ра Пазо ва осво ји ла је две награ де 
на 12. Изло жби суве ни ра и тури стич
ких публи ка ци ја која се 14. новем бра 
одр жа ла у Лесков цу. Прву награ ду у 
кате го ри ји нај бо љих суве ни ра, под 
нази вом „Сре мац и Сре ми ца“ осво ји
ла је архи тек та и настав ни ца ликов не 
кул ту ре у ОШ „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“ Ире на Иво вић. На изло жби је 
уче ство ва ло 40 изла га ча из Срби је, 

Бугар ске и Сло ве ни је. Изло жба суве
ни ра и тури стич ких публи ка ци ја има за 
циљ да про мо ви ше тури зам у Срби ји 
кроз изра ду штам па ног, про па ганд ног 
мате ри ја ла и суве ни ра, а ове годи не 
је по први пут уче ство вао и Завод за 
кул ту ру, тури зам и спорт из Сло ве ни је.

БИБЛИ О ТЕ КА

Пре да ва ње
етно ло га 

Оби ча ји и веро ва ња веза ни за труд
но ћу и рође ње дете та тема је пре да
ва ња које одр жа но у ста ро па зо вач кој 
библи о те ци на којем је гово ри ла кустос 
етно лог у Зави чај ном музе ју у Руми 
Јеле на Арсе но вић. Шта труд ни ца сме, 
а шта не би сме ла ника ко да ради, и 
како зна ти да ли жена носи мушко или 
жен ско дете, само су нека од пита ња 
која покре ће пре да ва ње под нази вом 
„Оби ча ји и веро ва ња веза ни за труд
но ћу и рође ње дете та“. Пре да ва ње је 
плод добре сарад ње ста ро па зо вач ке 
Народ не библи о те ке „Доси теј Обра до
вић“ и Тури стич ке орга ни за ци је општи
не, а ово не дељ ном су при су ство ва ли 
уче ни ци Тех нич ке шко ле. Сарад ња 
ове две уста но ве интен зив ни ја је од 

поло ви не ове годи не када су у про
сто ру библи о те ке изло же ни нај ста ри
ји кува ри Евро пе, међу који ма и Први 
срп ски из 1885. годи не.

СКУД „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Пред бо жић но вече
Пазо вач ки Сло ва ци доби ли су нову 

мани фе ста ци ју, која се по први пут 
одр жа ла у Сло вач ком кул тур но  умет
нич ком дру штву „Херој Јан ко Чме лик” 
у Ста рој Пазо ви. Мани фе ста ци ја је 
плод добре сарад ње Сло вач ког кул
тур но  умет нич ког дру штва „Херој 
Јан ко Чме лик”, Месног одбо ра Мати
це Сло вач ке са Наци о нал ним саве том 
сло вач ке наци о нал не мањи не. Сло ва
ци су дола ском на тери то ри ју ста ро
па зо вач ке општи не пре два и по века, 
са собом доне ли спе ци фич не оби ча је, 
кул ту ру, али и тра ди ци о нал не рецеп
те.. Пазо вач ки Сло ва ци бога ти ји су за 
још јед ну мани фе ста ци ју, те се нада
ју да ће Пред бо жић но вече поста ти 
тра ди ци ја у овом делу Сре ма, чему 
допри но си добра сарад ња изме ђу 
Ста ро па зов ча на и Сло ва ка. Ову, али 
и оста ле мани фе ста ци је, које про мо
ви шу кул ту ру Сло ва ка подр жа ла је и 
пред сед ни ца Наци о нал ног саве та сло
вач ке наци о нал не мањи не Љибу шка 
Лака тош, која је пред ста ви ла план за 
наред ну годи ну, у којој ће се обе ле жи
ти 250 годи на од дола ска првих Сло ва
ка у Ста ру Пазо ву.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Кон церт
кла сич не музи ке

У холу Позо ри шне сале у Ста рој 
Пазо ви током про те кле неде ље одр
жан је кон церт кла сич не музи ке, на 
којем је насту пио кон тра ба си ста Вељ ко 
Беле вић, уз прат њу сво је супру ге пија
нист ки ње Виде Беле вић. Пред пуним 
гле да ли штем, изве ли су ком по зи ци је 
Баха, Хен дла, Шпер ге ра, Боте се ни ја и 
Кусе виц ког. Маги стар Вељ ко Беле вић 
је струч ни сарад ник на музич кој ака
де ми ји на Цети њу и зајед но са супру
гом Видом актив но насту па на разним 
кон церт ним про сто ри ма. Ово је део 
циклу са кон це ра та кла сич не музи ке, 
који јед ном месеч но орга ни зу је Цен тар 
за кул ту ру из Ста ре Пазо ве, ода кле за 
децем бар наја вљу ју посеб но атрак ти
ван кон церт за две вио ли не и ди  џеја.
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Вели ки народ ни збор у Руми
и др Жар ко Мила ди но вић

У сусрет Дану Општи не, 24. новем бру, овај текст је посве ћен јед ном од нај зна чај ни
јих Румља на у бор би за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Срба на овом про сто ру, др Жар ку 
Мила ди но ви ћу

Када је срп ска вој ска 6. 
новем бра 1918. годи не, 
на челу са мајо ром 

Љубо ми ром Мак си мо ви ћем 
ушла у Руму, гра ђан ство ју 
је оду ше вље но поздра ви ло, 
а међу говор ни ци ма је био и 
др Жар ко Мила ди но вић. Он 
је тада био пред сед ник 
Народ ног већа, тела које је 
пре у зе ло упра ву над гра
дом. Јед на од одлу ка овог 
већа је била о орга ни зо ва
њу Срем ског збо ра. Одр жа
ва ње Вели ког народ ног збо
ра у Руми, 24. новем бра 
1918. годи не, био је још 
један израз веков не тежње 
срп ског наро да у Аустро у
гар ској, за осло бо ђе њем и 
ује ди ње њем са мати цом 
Срби јом. Збор је одр жан у 
кући Жар ка Мила ди но ви ћа 
(без њего вог при су ства, јер 
је као пред став ник Срп ске 
народ не ради кал не стран ке 
био деле гат у Народ ном 
већу држа ве Сло ве на ца, 
Хрва та и Срба у Загре бу). 

Ова држав на тво ре ви на је 
фор ми ра на 29. окто бра 
1918. годи не од југо сло вен
ских зема ља на тери то ри ји 
Аустро у гар ске. У ново на ста
лој држа ви нашла се и Вој
во ди на. Народ но веће  вла
да ове држа ве је води ло 
пре го во ре око ује ди ње ња са 
Срби јом. Вој во ђа ни нису 
желе ли да њихо ва суд би на 
зави си од ових пре го во ра, а 
тако ђе нису желе ли да 
њихо во ује ди ње ње са Срби
јом иде пре ко Загре ба и 
зато је орга ни зо ва на Вели ка 
народ на скуп шти на у Новом 
Саду 25. новем бра 1918. 
годи не. 

Дан пре Вели ке народ не 
скуп шти не, у Руми је одр
жан Збор који је изра зио 
тежњу за једин стве ном 
држа вом СХС под дина сти
јом Кара ђор ђе вић, и зајед
нич ком вла дом у Бео гра ду. 
Народ ни заступ ни ци из Сре
ма су се опре де ли ли за 
непо сред но при са је ди ње ње 

Сре ма Кра ље ви ни Срби ји. 
Оку пи ло се пре ко три сто ти
не деле га та из мно гих срем
ских места, а као резул тат 
доне та је Резо лу ци ја, у којој 
се у три тач ке пре ци зи ра 
поло жај Сре ма у наред ном 
пери о ду. Изра жа ва се оче
ки ва ње да се ство ри једин
стве на држа ва СХС са 
зајед нич ком вла дом и седи
штем у Бео гра ду под дина
сти јом Кара ђо р ђе вић. У 
супрот ном, народ ни заступ

ни ци из Сре ма се опре де
љу ју за непо сред но при са је
ди ње ње Сре ма Кра ље ви ни 
Срби ји.

Са овог Збо ра је упу ће на 
јед на деле га ци ја у Нови 
Сад, која је поме ну ту Резо
лу ци ју доста ви ла пред сед
ни ку Скуп шти не Вој во ди не.

Др Жар ко Мила ди но вић је 
рођен 1862. годи не у Ерде
ви ку. Гим на зи ју је завр шио у 
Новом Саду 1882. годи не, а 
Прав ни факул тет у Бечу, где 

је сте као титу лу док то ра 
прав них нау ка. Наста нио се 
у Руми, бавио се адво ка ту
ром, исти цао се у свим сег
мен ти ма дру штве ног живо
та Руме и Сре ма, зајед но са 
сво јом супру гом Миле ном 
(рође ном као Лау ра Гизл). 

Не зна се тач на годи на 
њего вог дола ска у Руму 
1893. годи не се поми ње у 
јед ном спо ру изме ђу Општи
не и цркве на јед ној и Вла
сте лин ства на дру гој стра ни, 
око поправ ке цркве на тро
шак Вла сте лин ства као 
патро на. 

Као актив ни уче сник неког 
дру штве ног дога ђа ја у Руми, 
јавља се 1895. годи не, при
ли ком обе ле жа ва ња 70. 
рођен да на Све то за ра Миле
ти ћа. 

Био је истак ну ти члан нај
у ти цај ни је срп ске поли тич ке 
стран ке у Хрват ској и Сла
во ни ји  Срп ске народ не 
ради кал не стран ке .

Њего ва кућа у Глав ној 
ули ци и сада посто ји, са 
таблом која под се ћа на те 
дога ђа је, била је збор но 
место за даље поли тич ке 
акци је у гра ду. На јед ном од 
нај ва жни јих поли тич ких збо
ро ва Срба у Угар ској, тзв. 
Авто ном ни збор који је 1901. 
годи не одр жан у Руми, међу 
говор ни ци ма је био и Жар ко 
Мила ди но вић. 

У тада шњој широј јав но
сти, Мила ди но вић је остао 
упам ћен по сво јој бор би у 
току тзв. Веле и здај нич ког 
про це са 1909. годи не. Био 
је то један од нај бур ни јих 
поли тич ких дога ђа ја почет
ком два де се тог века на 
овим про сто ри ма. Запо чео 
је поло ви ном јану а ра 1909. 
годи не, када је подиг ну та 
опту жни ца про тив 53 Срби
на „веле и здај ни ка“. Изме ђу 
оста лог, наме ра вла сти је 
била да тиме пони шти 
избор ну побе ду коа ли ци је и 
одло жи засе да ње Сабо ра. 
Због недо стат ка дока за 

Др Жар ко Мила ди но вић

Пише:
Алек сан дра Ћирић

У СУСРЕТ ДАНУ ОПШТИ НЕ РУМА

Др Жар ко Мила ди но вић је рођен 1862. 
годи не у Ерде ви ку. Гим на зи ју је завр шио 
у Новом Саду 1882. годи не, а Прав ни 
факул тет у Бечу, где је сте као титу лу док
то ра прав них нау ка. Наста нио се у Руми, 
бавио се адво ка ту ром, исти цао се у свим 
сег мен ти ма дру штве ног живо та Руме и 
Сре ма, зајед но са сво јом супру гом Миле
ном (која је рође на као Лау ра Гизл)
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већи на опту же них је била 
осло бо ђе на, а або ли ци јом 
1911. годи не и они који су 
осу ђе ни су пуште ни из 
затво ра. 

Мила ди но вић је оти шао у 
Загреб као бра ни тељ опту
же них у овом про це су. По 
дола ску у Загреб сазнао је 
да је осум њи чен за веле и
зда ју и сам се јавио у истра
жни затвор. Нашао се пред 
вој ним судом, под опту жбом 
да је врбо вао добро вољ це 
за Срби ју и тамо слао оруж
је и муни ци ју. Про вео је 
шест месе ци у затво ру, а 
потом је осло бо ђен опту жбе 
и пуштен кући. У Руми му је 
при ре ђен вели чан ствен 
дочек. По изби ја њу Првог 
свет ског рата Мила ди но вић 
је ухап шен и све вре ме рата 
је био интер ни ран у Њиређ
ха зи у Мађар ској. 

После поме ну тог Збо ра из 
1918. годи не, на свим скуп
штин ским избо ри ма до 
1925. годи не, Жар ко Мила
ди но вић је редов но побе ђи
вао у Руми и око ли ни. После 
осло бо ђе ња, њего ви гово ри 
у Народ ном пред став ни
штву у Бео гра ду су има ли 

зна ча јан одјек, а наро чи то је 
запам ћен говор у одбра ну 
Бана та на који је пре тен до
ва ла Руму ни ја. Орга ни зо вао 
је и про тест ни Збор 15. 
фебру а ра 1920. годи не про
тив ита ли јан ских пре тен зи ја 
на наше кра је ве.

Мила ди но вић је 24. 
децем бра 1921. годи не име
но ван за мини стра пошта и 
теле гра фа у Кра ље ви ни 
СХС. Био је члан Глав ног 
одбо ра ради кал не стран ке у 
Бео гра ду, познат и као прав
ни писац и нови нар, сара ђи
вао је у мно гим струч ним 
листо ви ма. На његов пред
лог, пан че вач ки штам пар 
Ђор ђе Петро вић је 1902. 
осно вао штам па ри ју у Руми, 
као цен тру поли тич ког живо
та Сре ма и ту су штам па не 
мно ге публи ка ци је Срба у 
Сре му. Рум ски нови нар 
Дими три је Спа јић је кон ста
то вао како нема више оних 
наци о нал них мани фе ста ци
ја које је знао да изве де 
само наци о нал ни вођа др 
Мила ди но вић.

Пре ми нуо је 25. јула 1926. 
годи не у Бео гра ду. У Сабор
ној цркви је одр жа но опе ло 

за Жар ка Мила ди но ви ћа. 
При су ство ва ли су пред сед
ник вла де Узу но вић, мини
стри и посла ни ци. Све ча но 
је сахра њен у Руми. Спо ме
ник су му поди гле, као вели
ком наци о нал ном бор цу, 
како пише, „захвал не срп ске 
уста но ве и гра ђан ство 
Руме“. Теста мен том од 10. 
авгу ста 1920. годи не, сво ју 
непо крет ну имо ви ну је оста
вио срп ским уста но ва ма у 
Руми, са жељом да се осну
је Срп ски дом. Извр ши о ци 
њего ве послед ње воље су 
про да ли њего ве некрет ни не 
и купи ли Вла сте лин ску згра
ду у цен тру Руме, где су 
сме ште не све срп ске уста
но ве.

Данас, као успо ме на на 
живот и рад др Жар ка Мила
ди но ви ћа, о чијим актив но
сти ма и бор бе ном жару све
до чи и нади мак „Жера ви ца“, 
у Руми посто ји биста на 
њего вом над гроб ном спо ме
ни ку, као и спо ме ник у при
род ној вели чи ни на пла тоу 
испред град ске поште, те 
спо мен пло ча на њего вој 
кући.

А. Ћирић 

Спо ме ник Жар ку Мила ди но ви ћу

Одр жа ва ње
Вели ког народ ног 
збо ра у Руми, 24. 

новем бра 1918. 
годи не, био је још 

један израз
веков не тежње 
срп ског наро да

у Аустро у гар ској, 
за осло бо ђе њем

и ује ди ње њем са 
мати цом Срби јом. 

Збор је одр жан
у кући Жар ка

Мила ди но ви ћа
(без њего вог

при су ства, јер је 
као пред став ник 
Срп ске народ не 

ради кал не стран ке 
био деле гат у 

Народ ном већу 
држа ве Сло ве на ца, 

Хрва та и Срба
у Загре бу)

Мила ди но вић је
24. децем бра 1921. 
годи не име но ван 
за мини стра пошта 
и теле гра фа у
Кра ље ви ни СХС. 
Био је члан
Глав ног одбо ра 
ради кал не стран ке 
у Бео гра ду, познат 
и као прав ни писац 
и нови нар,
сара ђи вао је
у мно гим струч ним 
листо ви ма.
На његов пред лог, 
пан че вач ки
штам пар Ђор ђе 
Петро вић је 1902. 
осно вао
штам па ри ју у Руми, 
као цен тру
поли тич ког живо та 
Сре ма и ту су 
штам па не мно ге 
публи ка ци је Срба
у Сре му. Рум ски 
нови нар Дими три је 
Спа јић је
кон ста то вао како 
нема више оних 
наци о нал них
мани фе ста ци ја
које је знао да 
изве де само
наци о нал ни вођа 
др Мила ди но вић
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (2)
ЂОР ЂЕ МАР КО ВИЋ КОДЕ Р, ПЕСНИК СРП СКОГ РОМАН ТИ ЗМА

Све стра ни осо бе њак из Сре ма

Пише: Др Сне жа на Булат

Ђор ђе Мар ко вић Кодер рођен је 
1806. годи не у Сре му. Пре ма 
„Мемо а ри ма“ Јако ва Игња то

ви ћа: „Родио се у Сре му у Визи ћу или 
у Бин гу ли, не могу добро да се сетим, 
јер су оба села на мали пушко мет раз
да ле ко, па к’ томе мале на, и Мар ко вић 
Кодер при по ве дао ми је да је сва ки дан 
био у јед ном и у дру гом селу, и био је 
свуд као код куће. Као што је имао 
добар хумор, при ме тио би кад год иро
нич но да после њего ве смр ти о њему 
оти ма ће се Визић и Бин гу ла, чији је 
син, где се родио, као оно што се о 
место рође ња Оми ра седам грч ких 
варо ши дишпу та ло“.  Доц ни је се дока
зи ва ло да је Кодер родом из Срем ске 
Митровицe у којој је про вео детињ ство 
и прве школ ске дане. 

О Ђор ђе вом надим ку – Кодер (швап
ски облик немач ке речи kater, 
мачак) Јаша Игња то вић је при по ве дао 
на сле де ћи начин: „...поч не мо га гања
ти, зашто се он зове Кодер и како се на 
то не срди. Кодер се насме ши, па раз
ве де како је мач ка пле ме ни та живо ти
ња, сло бо до ум на, не да се лан цем 
веза ти као кер, и опет слу жи ти ил’ за 
дру гог се само мучи ти као мага рац. 
Нео ви сност је карак те ри сти ка мач ке; 
живи ти као мач ка, то је сло бод но живи
ти. Ма с какве виси не баче на, на ноге 
пад не. Па и сами демо ни решпек ти ра ју 
мач ку; ђаво кад ноћу путу је, оно му 
мачак кочи ја ши, кат кад се и сам ђаво у 
њ’ уву че. Мно го шта има у све ту што се 
угле да на мач ку, и воје на шко ла у 
Цари гра ду зове се ’Мач ка’. И то је 
исти на. Кодер је мачак или кожо дер, у 
ста њу и касап ском керу кожу оде ра ти; 
за жен ске мач ке име је Маца, што је 
бар код Срба свуд при је мље но. Он, 
угле дав се у мач ка, сам се Коде ром 
назвао, и сва ког чести тог чове ка ил’ 
деч ка за Коде ра држи, и коме он каже 
Кодер, то је његов човек, шуши то неће 
каза ти, као сову ља га Минер ви, Коде ру 
је ’кодер’ сим бол. Кодер је овом при ли
ком тума чио сво је кодер ство“.

Кодер је рођен у сиро ма шној трго
вач кој поро ди ци. Као нај ста ри ји син 
тре ба ло je да пре у зме трго вач ку стру ку 
(отац је захва љу ју ћи жени ној род би ни 
отво рио трго вач ку рад њу у Срем ској 
Митро ви ци), сто га га роди те љи шаљу 
у Сеге дин у шпе це рај ску трго ви ну код 
уја ка. Прве годи не борав ка у Сеге ди ну, 
Кодер је про во дио у трго вач кој рад њи, 
уче ћи занат. У пот пу но сти неза ин те ре
со ван за ове посло ве, а уз помоћ свог 
дру гог уја ка, прав ни ка, град ског беле
жни ка, а касни је председникa срп ског 
уста нич ког одбо ра у Срем ским Кар лов
ци ма, Кодер завр ша ва гим на зи ју и 

фило зо фи ју (сед ми и осми раз ред гим
на зи је), а потом у мађар ском гра ду 
Шоро шпа та ку упи су је прав ну ака де ми
ју. Годи ну 1838. про во ди у Пешти сту
ди ра ју ћи пра ва и меди ци ну и слу ша ју
ћи пре да ва ња из есте ти ке, астро но ми
је и дру гих дисци пли на. Изу зет но склон 
јези ци ма, учио је и уса вр ша вао мно ге: 
фран цу ски, енгле ски, ита ли јан ски, тур
ски, грч ки, сан скрит... Често је Кодер 
кази вао како је „жедан за нау ком, да је 
рад целог века учи ти, па ма сиро мах 
остао“ (Игња то вић). 

Након завр ше них сту ди ја, Кодер, 
човек изу зет но немир ног духа, жељан 
нових зна ња, уме ња и иску ста ва, 
добар део свог живо та про во ди путу ју
ћи. Чита ву Евро пу је про пу то вао, а 
касни је се устре мио ка Ази ји и Афри
ци. Овај свет ски пут ник, зна ча јан део 
свог живо та посве тио је и књи жев но
сти. Игња то вић наво ди да „кла сич ну 
књи жев ност осо би то је шту ди рао. 
Ваљ да није било штам па ног кла си ка 
грч ког ког’ није читао, не само читао, 
већ и цита те напа мет изве сти могао. 
Ксе но фон, Туки дит, сви редом. Оми ро
ву Илијаду гото во је напа мет знао, и 
ђаци ма који су хте ли тума чио је. Од 
срп ских књи жев ни ка нај већ ма је ува
жа вао Доси те ја и Симу Сарај ли ју. 
Сарај ли ју је држао за нај ве ћег срп ског 
песни ка, што се дубљи не тиче срав ња
вао га је у мно го ме са Шек спи ром, ког’ 
је кроз и уна крст про чи тао и схва ћао“. 
Био је склон екс пе ри мен ти са њу сти
лом и јези ком, те је њего во ства ра ла
што често наи ла зи ло на нера зу ме ва
ње. Прву песму под нази вом Сангрли
чин обја вио је 1843. годи не а спев 
Роморанка 1862. Пре вео је Андер се
но ву бај ку  Година. Све тлост дана 
1979. угле да ла је и Коде ро ва лите рар
на зао став шти на коју сачи ња ва ју спе
во ви: СанМатереСрпске, Девесиље, 
Митологије,Искони.

Кодер је ужи вао накло ност Вука Сте
фа но ви ћа Кара џи ћа. Пре ко Мари је 
Милу ти но вић, супру ге Симе Милу ти но
ви ћа Сарај ли је, Кодер је послао Вуку 
писмо сле де ће садр жи не: „Пре него 
што ишта издам, судим и за добро, и 
нужно нала зим с Вама се пораз го ва ра
ти, ако не усме но а оно барем писме
но, и замо ли ти на моје овде при кљу че
но, дјел це, под нат пи сом: Љубавгрли
цек’свомдругуале го ри ју на пар људи 
који се љубе, Ваше мје ни је и стро гу 
кри ти ку“. Вуков одго вор, дака ко, био је 
пози ти ван.

Наш срем ски књи жев ник, радио је и 
прав нич ке посло ве при општи ни у 
Сеге ди ну и Новом Саду, држао је часо
ве из нацрт не гео ме три је и стра них 

Овај свет ски пут ник, 
зна ча јан део свог 

живо та посве тио је
и књи жев но сти.

Игња то вић наво ди да 
„кла сич ну књи жев ност 
осо би то је шту ди рао. 

Ваљ да није било 
штам па ног кла си ка 

грч ког ког’ није читао, 
не само читао, већ
и цита те напа мет

изве сти могао. Био је 
склон екс пе ри мен ти

са њу сти лом и
јези ком, те је њего во 
ства ра ла што често 

наи ла зи ло на
нера зу ме ва ње. Прву 
песму под нази вом 

Сан грли чин обја вио је 
1843. годи не а спев 

Ромо ран ка 1862. 

Ђор ђе Мар ко вић Кодер (wiki pe dia)
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јези ка, пре во дио је, а био је и тумач у 
стра ним послан стви ма. Поред књи
жев но сти, вели ка Коде ро ва љубав 
била је маче ва ње. Од 1837. пре да је 
маче ва ње у Сеге ди ну, 1839. кнез 
Милош га је у Кра гу јев цу заду жио да 
под у ча ва њего ве сино ве овој вешти ни, 
а годи не 1955. отва ра шко лу маче ва ња 
у Теми шва ру, пред ви ђе ну само за офи
ци ре. Као учи тељ маче ва ња од 1858. 
до 1860. радио је у бео град ској Арти
ље риј ској шко ли, дана шњој Вој ној ака
де ми ји. Јаша Игња то вић је у Мемоари
ма опи сао какав је педа гог Кодер био: 
„Кодер је био мршав, ал’ су му миши це 
биле добро раз ви је не и кад сам га тако 
у гла ди ја тор ској фор ми видио, дошло 
ми је кан да сам у каквом гим на стич ном 
цир ку су, и да ћу види ти какве про дук
ци је. Уче ник од 19 до 20 годи на стар, 
на гла ви му фес, капут пла ве тан, здра
во окру гло лице, прсат, јаког саста ва. 
После обич ног поздра ва да се вре ме 
не губи, ски не капут и баци га на стра
ну, тако исто и фес, и напр шњак, да је 
комот ни ји. Кодер је дон де на земљу 
бацио маску и сабљу, још му доне се из 
собе испод сто ла баче не кожне рука ви
це за вежбу, и тако Кодер уче ни ка упа
ра ди маском, рука ви цом и сабљом. 
Кодер је узео у руку један танак пру тић, 
и тако се вежба започ не. Кодер је био 
жесто ке нара ви, рад би уче ни ку од 
шти ха све да ули је, ал’ то не иде, и 
нестр пе љи вост њего ва још већ ма га 
збу ни ла. Кодер се дере, па опет попу
сти, ’ангард, дега же, по так ту мичи те’; 
сад опет не допа да се Коде ру, не зна 
шаком да обр ће, мули не ти ра без да му 
се лакат мало не сагиб не. се про де ре: 
’Иди те у шевин далак’, и наста почив
ка. Кад се Кодер раз љу тио, није стра
шан изгле дао, њего во сме шљи во око 
га изда ло, и одмах је сти шан, као кад 
се после грмља ви не изве дри. И уче ник 
после тога сме ши се на Коде ро ву 
вику“.

Откри ва Игња то вић и дета ље о 
Коде ро вом дру штве ном и љубав ном 
живо ту. Како вели Јаша: „Кодер је имао 
добар апе тит, могао је доста јела под
не ти, прем да ова ка част код Коде ра 
било је нешто ван ред но; ина че је на 
дан јед ним јелом задо во љан био. Вино 
редов но није пио, ал’ у дру штву међу 
људи ма које је држао за сво је при ја те

ље попу стио би и попио и коју чашу 
вина, и то је већ била од њего ве стра
не вели ка кон це си ја; јелом се није дао 
мно го нуди ти. Кад би се раш ће ре тао, 
увек би се радо са жен ски ма кошкао, а 
ове опет с њиме. Кодер није ни нај ма
ње грам зи јо за жен ски ма, нит’ је био 
икад ика ко ве жен ске che va li er у сво ме 
веку, ал’ је волео ипак с њима кон вер
зи ра ти нег’ са мушки ма. Жени ти се 
није му никад на памет пало, нит је у 
свом веку љубав про во дио. Жен ске 
нису се ни нај ма ње Коде ра жени ра ле, 
ћаска ле су где ко је пред њим ма шта 
ал’ Кодер све њих у тикву сате ра [...] 
Кад сам Коде ра као из шале запи тао 
да ли је он имао или има сим па ти је 
пре ма каквој, он по оби ча ју пре вр нуо је 
очи, насме ши се, ујед но уда ри прстом 
о врат, можеш му чита ти да му није 
ста ло до Еви них кће ри. Ерос није га 
никад сво јим стре лом ’уја зви јо’“. 

Годи не 1848, Кодер је бора вио у 
Теми шва ру, где га зати че срп ска рево
лу ци ја. Из тог вре ме на, забе ле же на је 
анег до та, коју је он кази вао Сте фа ну 
Бра но вач ком. На сво јим путо ва њи ма, 
сре тао је раз не људе, а међу њима и 
мађар ског гро фа Н. На ули ци је изне

на да срео гро фа Н. Гроф је био бри
жан и бле да лица. Виде ћи Коде ра, 
раз ве дрио се и упи тао га је:
- Откуд ти, Коде ре, у ова ко бур ном 

вре ме ну?
- Путу јем, Ваша Ексе лен ци јо, по сво

ме оби ча ју.
- Бла го теби, чове че, ти си нај срет ни ји 

у овој стра шној ситу а ци ји! – А онда 
пре ми шља ју ћи се наста ви:

- Хај де са мном до моје куће, имам 
нешто важно да ти пове рим. 

Кад су дошли у гро фов дво рац, овај му 
је рекао:

- Коде ре, у добар час те нађох. Као 
што и сам знаш, ми смо Мађа ри, 
изгу би ли бит ку, про паст је ту, и ја 
морам што пре бега ти док ме нису 
ухва ти ли и осу ди ли. Пре него што 
одем, пове ри ћу ти ово сан ду че. Дуго 
сам раз би јао гла ву шта ћу с њим, и 
коме да га пове рим? Па као да ми те 
сам Бог послао, пове ри ћу га теби. У 
њему су ства ри од вели ке важно сти. 
И зато га не смем задр жа ти при 
себи. Ако мене ухва те, бар дру ги да 
не стра да ју, а и сама би ствар про па
ла. Чуј ме, Коде ре, ти си сиро мах 
човек, кад би ово сан ду че пре дао 
нашим непри ја те љи ма, постао би 
иму ћан човек. Али ја те позна јем као 
поште ног, зато га теби и пре да јем, и 
ти ћеш га сачу ва ти. Ако се вра тим 
жив, ти ћеш ми га дати натраг, у слу
ча ју моје смр ти пре да ћеш га оно ме, 
ко ти пока же овај прстен. Јеси ли ме 
раз у мео, добри чове че? 

- Не бри ни те, Ексе лен ци јо, ништа, 
биће она ко како ми реко сте.
После два на ест годи на, Кодер је 

аманете вра тио вла сни ку (Воји но вић).
Зна ло се да је Кодер био посеб на 

поја ва као писац. Њего ви позна ни ци и 
пошто ва о ци сма тра ли су га „за изу зет
ног осо бе ња ка али и за про ма ше ни 
тале нат кога је живот на стру ја одне ла 
путем на којем су га пра ти ле стал не 
пери пе ти је, нема шти не, нево ље, тего
бе и разна раз о ча ра ња, упр кос који ма 
је он ипак остао честит и пошто ван као 
карак тер, иде а лист и фило зоф“ (Мили
тар).

Док је лежао на самрт ној посте љи, 
непре ста но је гово рио о вели чан стве
ној Тро ји, коју је одмах по откри ћу и 
видео. Пре ми нуо је 1891. годи не и 
сахра њен је на ново сад ском Успен
ском гро бљу у бли зи ну Јако ва Игња то
ви ћа. Кодер, „син Сре ма“, сво је послед
ње дане про вео је „непо знат у бол ни
ци, ту је пре ми нуо као послед њи сиро
ма шак“ (Огње но ви ће вим). Сахра њен је 
„голо глав, у про стој кошу љи, без ика
ква дру га оде ла и босо ног“. Све вре ме, 
до смр ти, радио је на сво јим дели ма, 
чак и када је 1890. сме штен у сиро тињ
ски дом. Након смр ти Коде ро вих при ја
те ља о њего вом гро бу, обе ле же ном 
дрве ним крстом, нико није водио рачу
на, те данас не може мо тач но да га 
лоци ра мо (Дамја нов). Коде ро ва глав на 
покре тач ка сна га у живо ту била је: 
„Што хоће мо, то и може мо“ (Воји но
вић).

Пре ми нуо је 1891. годи не и сахра њен је на 
ново сад ском Успен ском гро бљу у бли зи ну Јако
ва Игња то ви ћа. Кодер, „син Сре ма“, сво је 
послед ње дане про вео је „непо знат у бол ни ци, 
ту је пре ми нуо као послед њи сиро ма шак“ 
(Огње но ви ће вим). Сахра њен је „голо глав, у 
про стој кошу љи, без ика ква дру га оде ла и босо
ног“. Све вре ме, до смр ти, радио је на сво јим 
дели ма, чак и када је 1890. сме штен у сиро тињ
ски дом

Ромо ран ка, спев Ђор ђа Мар ко ви ћа 
Коде ра из 1862. (дигитална библиотека 
Матице српске)
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ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ „СИР МИ У МАРТ“

Сла ви сти оду ше ви ли Митров ча не
У окви ру про јек та „Тра го ви ма руске мело

ди је“, који је подр жан од стра не Фон да 
„Руски свет“ из Руске Феде ра ци је, 10. 

новем бра „Хор сла ви ста“ одр жао је кон церт, у 
орга ни за ци ји Цен тра за кул ту ру „Сир ми у март“ 
у Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“. Овај про је кат 
има за циљ да упо зна мла де људе са ути ца ји
ма руске кул ту ре на срп ску, као и да мело ди јом 
руских и срп ских песа ма, при ка же исто риј ски 
нерас ки ди ве везе наших наро да.

Кон церт је при ву као вели ки број пошто ва ла
ца ове врсте музи ке.

На репер то а ру Хора биле су руске и срп ске 
народ не песме, лир ске, љубав не, песме инспи
ри са не народ ним оби ча ји ма, песме из рат них 
вре ме на, позна те козач ке ком по зи ци је. Међу 
чла но ви ма Хора било је гла со ва из разних гра
до ва Срби је, Репу бли ке Срп ске, али и из дале
ког Сиби ра. 

Публи ка је попу ни ла и послед њу сто ли цу 
у Гале ри ји, те је било и оних који су сто је ћи 
испра ти ли цео кон церт.

Са кон цер та

УСТА НО ВА ЗА НЕГО ВА ЊЕ КУЛ ТУ РЕ „СРЕМ“

Сун ча на јесен живо та

Како Уста но ва за него ва ње кул ту ре 
„Срем“ има добру сарад њу са Удру
же њи ма гра ђа на, тако је већ пету 

годи ну заредом, у сарад њи са Удру же њем 
жена „Сир ми јум  Тре ће доба“, у уто рак, 12. 
новем бра, у Позо ри шту „Добри ца Милу ти
но вић“, орга ни зо ва ла музич ко  поет ски про
грам „Сун ча на јесен живо та“. 

Про грам је отво рио Хор пен зи о не ра, а 
онда су злат ни гла со ви Неве не Вла ди са

вље вић, хора „Сир ми јум кан то рум“, уче ни
ца Музич ке шко ле „Петар Кран че вић“, Саре 
Бучек и Алек сан дре Тео до ро вић, обе ле
жи ли „Сун ча ну јесен живо та“. Сво је песме 
покло ни ла нам је и наша пое те са Јасна 
Арба нас, а фол клор Дома уче ни ка, учи нио 
је да уго ђај буде пот пу ни ји. Ово го ди шњи 
про грам, затво ри ли су нај мла ђи сла ву ји 
нашег Гра да, хор „Пико ло“.

Про грам је води ла Дра га на Лекић. 

ВОР КИ ТИМ РУМА

Циклус
нор диј ског 
фил ма 

У сарад њи Бал кан Култ 
Фон да ци је из Бео гра да и Вор
ки тима, реа ли зо ван је 12. 
новем бра Циклус швед ског 
фил ма 3, у Кул тур ном цен тру 
„Бра на Црн че вић“. Рум ска 
публи ка је има ла при ли ку да 
погле да два кра ћа фил ма: 
„Шет ња“ и „Шта чини ти“.

– Наста вља мо више го ди
шњу успе шну сарад њу са 
Бал кан Култ Фон да ци јом из 
Бео гра да, која нам је омо гу
ћи ла да при ка зу је мо фил мо
ве из нор диј ских зема ља, као 
што је био слу чај и са ова два 
фил ма из Швед ске. Као и на 
рани јим про јек ци ја ма, улаз је 
бес пла тан, а ту је и наша 
редов на публи ка, која дола зи 
на све про јек ци је – рекао је за 
наше нови не Дра ган Цакић, 
пред сед ник Удру же ња Вор ки 
тим. С. Џ.

„Сун ча на јесен живо та“
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Ужи вај те
док може те

На фуд бал ској сце ни на сна зи је 
репре зен та тив на пау за и игра ју 
се кључ не утак ми це за пла сман 

на Европ ско првен ство. Наша репре
зен та ци ја се, посло вич но, није пока за
ла у ква ли фи ка ци ја ма и заслу же но се 
нашла иза Укра ји не и Пор ту га ла.

Не бих пуно тро шио речи о нашим 
веде та ма које су, при ме ра ради, про
шле неде ље успе ле да при ме два гола 
од Лук сем бур га. Ако њих једва побе
диш са 3:2, па о каквом фуд ба лу ми ту 
да при ча мо. И опет мислим, као што 
нашим клу бо ви ма није место у ели ти, 
тако и репре зен та ци ји није место на 
вели ким так ми че њи ма.

И ако је у клуп ском фуд ба лу ствар 
јасна – тре ба ју ти паре да би био кон
ку рен тан, а Зве зда и Пар ти зан зави се 
од мило сти држа ве, у репре зен та тив
ном ства ри сто је мало дру га чи је.

Глав ни пред у слов да би се напра ви
ли резул та ти је обра чун са кри ми на
лом и коруп ци јом који су се запа ти ли у 
сва кој пори нашег фуд ба ла. При ме ра 
је мно го и тре ба ло би пуно речи да се 
опи ше сав талог и муљ који нас је сна
шао. Нажа лост, чини се да ни сами 
игра чи више не веру ју у култ репре зен
та ци је и да дола зе по пози ву само да 
би ота ља ли посао и кур чи ли се на 
бео град ским спла во ви ма.

И док се ми тако брч ка мо у бла ту, 

оста ли вред но раде да би се нашли на 
Европ ском. Нема ту неких вели ких 
изне на ђе ња и све тече по пла ну за 
оне селек ци је од којих се то и оче ку је. 
Ипак, јед на утак ми ца је запа ла за око 
љуби те љи ма фуд ба ла на нашим про
сто ри ма. Црно гор ци су се поште но 
избру ка ли на енгле ском Вем бли ју. 
Испра ше ни су са 7:0 и на тај начин 
уве ли ча ли сла вље Енгле зи ма, који су 
ове ри ли пла сман на Европ ско и ујед но 
поста ли једи на селек ци ја која је оди
гра ла хиља ду мече ва. Први су оди гра
ли са Шкот ском пре 147 годи на. Елем, 
Црно гор ци су у овом слу ча ју послу жи
ли као топов ско месо и пиња та на жур
ци Гор дог Алби о на. 

Ипак, да не буде пре ви ше пала му ђе
ви не о фуд бал ским ква ли фи ка ци ја ма 
које нас само могу депри ми ра ти, а 
узгред, поста ју све досад ни је, имам 
потре бу да се освр нем на јед ну фуд
бал ску вели чи ну. Реч је о Зла та ну 
Ибра хи мо ви ћу и новој аван ту ри у коју 
се упу стио. Овај „лудак“ који има пуних 
38 годи на, напу стио је Лос Анђе лес и 
аме рич ку лигу и наја вио повра так у 
Евро пу. Спе ку ли ше се да му је сле де
ћа дести на ци ја Милан.

Морам при зна ти да сам, као и већи
на љуби те ља фуд ба ла, фасци ни ран 
поја вом овог Шве ђа ни на босан ског 
поре кла. Јед но став но, када га гле да те 

на тере ну (а и ван њега) има те осе ћај 
као да при су ству је те исто ри ји, јер ће 
веро ват но про ћи мно го вре ме на док 
се на сце ни не поја ви нека слич на 
лоба ња.

Фуд ба лер који је недав но добио ста
туу у Мал меу, оти снуо се у позним 
годи на ма пре ко баре, после врхун ске 
кари је ре у Евро пи, и обја снио Аме ри
ма како се игра фуд бал. Човек је зате
гао 52 гола за две годи не у Аме ри ци, а 
оста ће упам ћен и по сво јим урне бе
сним изја ва ма и гово ру у тре ћем лицу. 
Пун само по у зда ња, овај луди Бал ка
нац се опро стио од Аме ри ка на ца на 
ори ги на лан начин, обја вив ши крат ку 
опро штај ну пору ку у којој пору чу је 
Аме ри ма да сад, после њего вог одла
ска, могу да се вра те гле да њу беј
збола.

О њего вој кари је ри неком дру гом 
при ли ком, а сада само тре ба ода ти 
при зна ње овом фуд ба ле ру и неве ро
ват ној енер ги ји и сна зи коју има у тим 
годи на ма. И да, тре ба га свр ста ти 
међу нај бо ље у исто ри ји, али не у исти 
кош са Меси јем и Ронал дом. Они су 
робо ти. Посто ји дру штво фуд бал ских 
бое ма попут бра зил ског Ронал да, 
Мара до не и Ронал ди ња у које би 
комот но могао да се свр ста овај мај
стор и бун тов ник. Ужи вај те док може
те.
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Белегиш: Омладинац – 
Дунав 1:2; Кула: Хајдук 1912 – 
ОФК Вршац 0:0; Суботица: 
Бачка 1901 – Војводина 1928 
3:1; Сремска Митровица: 
Раднички (СМ) – ОФК Бечеј 
1918 1:0; Сомбор: Раднички 
1912 – Динамо 1945 3:4; 
Сакуле: Борац – Козара 2:1; 
Зрењанин: Раднички (З) – 
Братство 1946 0:1; Рума: Први 
Мај – Железничар 1:2. 

01. Железничар 14 12 2 0 26:7 38
02. Бачка 1901 14 10 3 1 27:13 33
03. Радн. (З) 14 8 2 4 24:12 26
04. Динамо 14 7 2 5 27:17 23
05. Братство 14 7 2 5 20:13 23
06. ОФК Вршац 14 7 2 5 23:19 23
07. Раднички 14 5 5 4 25:18 20
08. ОФК Бечеј 14 5 3 6 22:20 18
09. Радн.(СМ) 14 5 3 6 15:20 18
10. Борац 14 5 2 7 17:27 17
11. Омладинац 14 3 7 4 11:11 16
12. Војводина 14 4 4 6 16:24 16
13. Први Мај 14 5 0 9 13:18 15
14. Козара 14 3 3 8 12:24 12
15. Хајдук 1912 14 3 1 10 12:25 10
16. Дунав 14 2 1 11 15:37 7

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Каћ: Југовић – Слога (Т) 2:1; 
Дивош: Хајдук – Раднички 
2:1;Ердевик: Слога (Е) – 
Јединство 3:2; Голубинци: 
Јадран – Подриње 1:1; Нови 
Сад: Црвена Звезда – Слобода 
1:2; Војка: Сремац – Младост 
(НС) 1:5; Шајкаш: Борац – 
Цемент 1:3; Бачки Јарак: 
Младост (БЈ) – Подунавац 0:1. 

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

01. Раднички 14 9 2 3 25:11 29
02. Будућност 14 7 6 1 28:16 27
03. Доњи Срем 14 7 5 2 22:9 26
04. Љуково 14 8 2 4 30:24 26
05. Партизан 14 8 1 5 29:11 25
06. Митрос 14 5 4 5 20:25 19
07. Хајдук (Б) 14 5 4 5 13:18 19
08. Доњи Петр. 14 5 3 6 19:18 18
09. Железнич. 14 5 3 6 21:25 18
10. Рудар 14 4 6 4 19:24 18
11. ПСК 14 5 3 6 12:18 18
12. Напредак 14 4 4 6 19:22 16
13. Борац (М) 14 4 2 8 10:20 14
14. Хајдук (В) 14 3 4 7 18:25 13
15. ЛСК 14 3 3 8 12:26 12
16. Борац (К) 14 3 2 9 21:26 11

01. Млад. (НС) 14 10 2 2 36:10 32
02. Подриње 14 9 3 2 33:10 30
03. Борац 14 9 3 2 27:8 30
04. Слога (Е) 14 9 2 3 27:13 29
05. Хајдук 14 9 0 5 20:16 27
06. Јединство 14 7 2 5 23:20 23
07. Цемент 14 7 2 5 17:18 23
08. Млад. (БЈ) 14 7 0 7 26:25 21
09. Подунавац 14 6 2 6 18:17 20
10. Раднички 14 5 3 6 18:19 18
11. Слога (Т) 14 4 3 7 15:18 15
12. Сремац 14 4 1 9 12:30 13
13. Југовић 14 3 2 9 19:29 11
14. Слобода 14 3 2 9 16:35 11
15. Ц. Звезда 14 2 3 9 10:24 9
16. Јадран 14 1 4 9 14:39 7

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Деч: Сремац (Дч) – Напредак 
0:2; Нови Сланкамен: Дунав – 
Сремац (До) 4:1; Сремски 
Михаљевци: Срем – ОФК 
Брестач 1:0; Нови Карловци: 
Полет – ЧСК 2:3; Огар: Шумар 
– Хртковци 1:1; Крушедол: 
Крушедол – Граничар 1:2; 
Буђановци: Младост – 
Раднички 0:0. 

01. Сремац (До) 13 10 1 2 29:17 31
02. Срем 13 9 3 1 22:6 30
03. ЧСК 13 8 1 4 30:16 25
04. Напредак 13 6 4 3 17:11 22
05. Раднички 12 6 2 4 20:14 20
06. Граничар 13 6 2 5 24:22 20
07. ОФК Брест. 12 6 1 5 26:15 19
08. Хртковци 13 5 4 4 16:17 19
09. Дунав 13 5 3 5 23:21 18
10. Шумар 13 3 3 7 14:26 12
11. Полет 12 3 2 7 20:32 11
12. Сремац (Дч) 12 3 1 8 19:18 10
13. Крушедол 13 3 1 9 17:32 10
14. Младост 13 1 2 10 10:40 5

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Бешеново: БСК – Фрушка 
Гора 4:2; Кукујевци: Обилић 
1993 – Трговачки 4:0; Шид: 
Једнота – Слобода 1:2; Чалма: 
Слога (Ч) – Слова (В) 3:0; 
Манђелос: Фрушкогорац – Зека 
Буљубаша 0:0; Рума: Словен – 
Сремац 1:0; Адашевци: 
Граничар – ОФК Бикић 1:1. 

01. БСК 13 10 1 2 35:14 31
02. Сремац 13 8 1 4 35:16 25
03. Фрушкогор. 13 7 3 3 27:18 24
04. Словен 13 5 7 1 25:9 22
05. Зека Буљ. 12 6 3 3 22:18 21
06. Обилић 13 7 1 5 32:19 22
07. ОФК Бикић 13 4 7 2 30:19 19
08. Ф. Гора 13 6 1 6 31:22 19
09. Слова (В) 13 4 4 5 10:13 16
10. Слобода 13 4 2 7 13:32 14
11. Граничар 13 3 4 6 16:19 13
12. Једнота 13 3 2 8 12:31 11
13. Трговачки 13 2 2 9 21:37 8
14. Слога (Ч) 12 2 0 10 10:52 6

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

АК „СРЕМ“

Успе си атле ти ча ра
Мир ко Мау на уче ство вао је 

на Првен ству Бал ка на у кро су 
у црно гор ском гра ду Бера не 
и тамо као члан еки пе Срби
је осво јио брон за ну меда љу у 
екип ном пла сма ну. Побе ди ла 
је еки па Изра е ла, дру го пла
си ра ни су били Укра јин ци, 
док је еки па Срби је осво ји ла 
тре ћу пози ци ју у сле де ћем 
саста ву: Милош Мале ше
вић (АК „Инђи ја“ 8. место), 
Огњен Нико лић (ЧАК „Чачак“ 
12. место), Мир ко Мау на (АК 

„Срем“ 13. место) и Нико ла 
Ана ста си је вић (АК „Црве на 
Зве зда“ 20. место). Мир ко 
има пра во насту па за ста ри је 
јуни о ре и сле де ће годи не. 

На првом „Сер биа мара
то ну“ одр жа ном у Бео гра ду, 
у трци на пет кило ме та ра 
атле ти чар ка „Сре ма“ Алек
сан дра Коста ди но вић осво
ји ла је дру го место. Јова на 
Шуба тли ја је истр ча ла свој 
први полу ма ра тон у вре ме ну 
1:40:32. 

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АУТО НОМ НА ПОКРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА
ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УРБА НИ ЗАМ
ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА
Број: 350339/2019VI
Дана:20.11.2019. год.
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Град ска упра ва за урба ни зам, про стор но пла ни ра ње 
и изград њу оје ка та Гра да Срем ска Митро ви ца у скла ду 
са чла ном 63. став 2. Зако на о пла ни ра њу и изград њи 
(“Слу жбе ни гла сник РС”, број: 72/2009 и 81/2009 – 
исправ ка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012,42/2013УС, 
50/2013УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019и 37/2019 др. закон),

ОГЛАШАВА
ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УРБА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА
са урба ни стич ко  архи тек тон ском раз ра дом лока

ци је за изград њу стам бе но – послов ног објек та 
(наме на послов ног про сто ра: лекар ска орди на ци ја), 
на ката стар ској пар це ли 2845 К.О. Срем ска Митро

ви ца у ули ци Ста ри шор у Срем ској Митро ви ци

На јав ну пре зен та ци ју изла же се Урба ни стич ки  про је
кат  са урба ни стич ко  архи тек тон ском раз ра дом лока ци
је за изград њу стам бе но – послов ног објек та (наме на 
послов ног про сто ра: лекар ска орди на ци ја), на ката стар
ској пар це ли 2845 К.О. Срем ска Митро ви ца у ули ци Ста
ри шор у Срем ској Митро ви ци.Под но си лац зах те ва за 
потвр ђи ва ње Урба ни стич ког про јек та је Бабић Сло бо дан 
из Новог Сада.

2.Пози ва ју се сва заин те ре со ва на прав на ифи зич ка 
лица да извр ше увид у Урба ни стич ки  про је кат, као и да 
у току тра ја ња јав не пре зен та ци је доста ве сво је при мед
беи суге сти је у писа ном обли ку Град ској упра ви за урба
ни зам, про стор но пла ни ра ње и изград њу обје ка та у 
Срем ској Митро ви ци,  ули ца  Све тог Дими три ја број 13.

3. Лице овла шће но од стра не Град ске упра ве за урба
ни зам, про стор но пла ни ра ње и изград њу обје ка та за 
дава ње оба ве ште ња о садр жа ју јав не пре зен та ци је је 
дипл. инж. арх. Вла ди сла ва Нова ко вић.

4. Јав на пре зен та ци ја Урба ни стич ког про јек та ће бити 
одр жа на од 20.11.2019. до 27.11.2019. годи не сва ког 
рад ног дана у вре ме ну од 7,00 до 14,00 часо ва. Место 
одр жа ва ња јав не пре зен та ци је је у холу нове згра де 
град ске куће Гра да Срем ска Мито ви ца, ули ца Све тог 
Дими три ја број 13.

5. Јав на пре зен та ци ја Урба ни стич ког про јек та ће се 
одр жа ти у тра ја њу од седам дана и то од  20.11.2019. до 
27.11.2019. годи не 

6. Про стор обу хва ћен Урба ни стич ким про јек том чини 
пар це ла бр. 2845 К.О. Срем ска Митро ви ца, која се нала
зи у ули ци Ста ри Шор у Срем ској Митро ви ци.

НАЧЕЛ НИК,
Весна Вуја но вић,  дипл. прав ник,
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ОВАН: Спо соб ност 
добр ог опа жа ња и 
сјај не кон цен тра ци је 
вам пома жу да оства

ри те сво је послов не циље ве. 
Важно је да у сусре ту са сарад ни
ци ма под сти че те кре а тив ност у 
иде ја ма, јер уско ро вас оче ку је 
зајед нич ки доби так и могућ ност 
за обна вља њем неких послов них 
дого во ра. Пока за ће се да парт нер 
уме да испу ни сва ваша оче ки ва
ња. Пред сто ји вам пери од нежно
сти и задо вољ ства. 

БИК: Неко дик ти ра 
нове дога ђа је, што 
зна чај но ком пли ку је 
ваш послов ни или 

ста ту сни поло жај.  Наро чи то вам 
се не допа да чиње ни ца о суже
ним могућ но сти ма да избор одго
ва ра ју ћег посла или акци је коју 
бисте спро ве ли зајед но са бли
ским при ја те љи ма. Немој те 
дозво ли ти да вас неко испро во ци
ра на послов ни ризик. Чак и у 
љубав ном одно су неко дру ги дик
ти ра пра ви ла. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ста ло 
вам је да оста ви те 
вели ки ути сак на 
сарад ни ке, али већи

на дога ђа ја вам не иде у при лог. 
Добро раз ми сли те шта све може
те да кори гу је те у ходу како бисте 
дело ва ли убе дљи во на оне који 
се коле ба ју. Оче ку је вас доби так 
или успех кроз нов ча не инве сти
ци је. У одно су са парт не ром при
жељ ку је те већу емо тив ну сло бо ду 
или при ли ку да оства ри те сво је 
наме ре. 

РАК: Оче ку ју вас 
похва ле и при зна ња 
на раз ли чи тим стра
на ма. Шта ће вас 

додат но моти ви са ти да при хва ти
те неке нове иза зов не задат ке. 
Али, избе га вај те јав на обе ћа ња 
по пита њу, стро го утвр ђе них роко
ва. Ста ло вам је да успо ста ви те 
боље раз у ме ва ње и емо тив но 
збли жа ва ње у одно су са воље ном 
осо бом. При ја ће вам кра ће путо
ва ње. 

ЛАВ: Нала зи те се у 
фази кре а тив ног успо
на и ста ло вам је да 
побољ ша те свој 

послов ни или дру штве ни ста тус. 
У при лог вам иду нова деша ва ња 
и мно ге ситу а ци је када се одлу чу
је о послов ним циље ви ма. Сло
бод но пре у зми те ини ци ја ти ву 
како бисте намет ну ли сво ју уло гу 
пред сарад ни ци ма. У љубав ној 
пер спек ти ви у одно су са парт не
ром важно је да сачу ва те пози тив
на уве ре ња. 

ДЕВИ ЦА: Делу је те 
врло про ми шље но и 
ста ло вам је да при до
би је те нечи је пове ре

ње у раз ли чи тим ситу а ци ја ма. 
Нема раз ло га да окле ва те, јер у 
одно су на сарад ни ке има те низ 
пред но сти које сада може те да 
пла си ра те на пра ви начин. У при
ват ном живо ту поку ша ва те да 
ускла ди те ритам оба ве за. 

ВАГА: Ваша сна ла
жљи вост у послов ном 
сми слу доно си само 
тре нут ну сатис фак ци ју 

и олак ша ње. Јасно вам је до које 
гра ни це може те да оче ку је те 
успех и због тога бира те неке зао
би ла зне мето де као начин да се 
осло бо ди те нечи је послов не кон
тр о ле или кри ти ке. Мимо сво је 
воље упа да те у неке кон фликт не 
ситу а ци је. 

ШКОР ПИ ЈА: Пажљи
во про це њу је те нова 
послов на деша ва ња, 
јер сво је иде је тре ба 

да пла си ра те на пра вом месту 
или пред осо бом која има довољ
но слу ха за слич не инте ре се. Све 
тре ба да чини те план ски и у скла
ду са иску ством. И даље одби ја те 
да чини те ком про ми се када они 
нису у скла ду са вашим морал ним 
наче ли ма. Због број них оба ве за 
деша ва се да про пу шта те неке 
важне дога ђа је у свом поро дич
ном или љубав ном живо ту. 

СТРЕ ЛАЦ: Неко ће 
вас изне на ди ти 
лошим инфор ма ци ја
ма, али уз додат ну 

упо р ност и вели ки напор на кра ју 
ћете бити задо вољ ни сво јим 
послов ним успе хом. Боље је, да 
избе га ва те сарад њу са непо зна
тим осо ба ма и да про ве ра ва те 
све могу ће инфор ма ци је у вези 
мате ри јал них ула га ња. Неко са 
стра не поку ша ва да вам иском
пли ку је љубав ни живот или однос 
са воље ном осо бом. 

ЈАРАЦ: Вео ма амби
ци о зно и са нескри ве
ним опти ми змом при
сту па те разним дого

во ри ма које ини ци ра ју ваши 
сарад ни ци. Потреб на вам је и 
одре ђе на доза мудро сти при ли
ком реша ва ња нов ча них пита ња. 
Удру жи те сво је инте ре се са осо
ба ма које добро позна је те. У 
одно су са воље ном осо бом све 
изгле да мир но и пред ви ди во али 
изне на ди ће те се нео бич ним обр
том.

ВОДО ЛИ ЈА: Тек када 
јасно дефи ни ше те 
листу при о ри те та 
мно ге ства ри ће поче

ти да се одви ја ју у пози тив ном 
прав цу. Посеб но посве ти те 
пажњу посло ви ма који ће вам 
доне ти кон крет не резул та те и 
финан сиј ску добит, јер за крат ко 
вре ме може те да оства ри те успех 
у више пра ва ца. Парт нер вас је 
изне на дио са неким добрим иде
ја ма.  

РИБЕ: Пре ма сарад
ни ци ма делу је те зах
тев но, тако да сви ма 
поста је јасно да не 

жели те да неко реме ти или успо
ра ва ваше послов не пла но ве. 
Ула же те вели ку енер ги ју у раз ли
чи те циље ве које сте себи поста
ви ли. Не дозво ља ва те да неко 
кри ти ку је ваш начин рада. Често 
се нала зи те у ситу а ци ји да вам 
неко пока зу је сво ју накло ност. 

VREMEPLOV
20. но вем бар

1873. Два гра да на де сној и 
ле вој оба ли Ду на ва, Бу дим и 
Пе шта спо је ни су у је дан и 
фор ми ра ли ма ђар ску пре сто
ни цу Бу дим пе шту.
1914. На Врап чем бр ду код 
Ла за рев ца у Пр вом свет ском 
ра ту у Ко лу бар ској би ци по ги
нуо је срп ски офи цир Ди ми три
је Ту цо вић, во ђа со ци ја ли стич
ког по кре та у Ср би ји.
1923. Га рет А. Мор ган је па тен
ти рао пр ви ауто мат ски се ма
фор.

21. но вем бар
1995. По сле тро не дељ них пре
го во ра, у вој ној ба зи РајтПе
тер сон у гра ду Деј то ну, у САД, 
пред сед ни ци Хр ват ске, Бо сне 
и Хер це го ви не и Ср би је Фра њо 
Туђ ман, Али ја Изет бе го вић и 
Сло бо дан Ми ло ше вић па ра
фи ра ли ми ров ни спо ра зум 
ко јим је окон чан рат у БиХ.

22. но вем бар
1497. Тра же ћи мор ски пут у 
Ин ди ју, Пор ту га лац Вас ко да 
Га ма по стао пр ви мо ре пло вац 
ко ји је опло вио Рт до бре на де, 
на крај њем ју гу Афри ке.
1963. У гра ду Да ла су, у Тек са
су, САД, уби јен пред сед ник 
САД Џон Фиц џе ралд Ке не ди. 
За атен тат осум њи чен Ли Хар
ви Освалд, ког је два да на 
ка сни је у по ли циј ској ста ни ци 
убио Џек Ру би.

23. но вем бар
1855. У Сен ти ро ђен Сте ван 
Сре мац, нај и зра зи ти ји пред
став ник срп ске ху мо ри стич ке 
про зе и је дан од нај зна чај ни јих 
пи са ца срп ског ре а ли зма.

24. но вем бар
1642. Хо ланд ски мо ре пло вац 
Абел Јан сон Та сман ју жно од 
Аустра ли је от крио остр во и 
на звао га Ван Ди ме но ва 
Зе мља, ка сни је ње му у част 
на зва но Та сма ни ја. 
1859. Об ја вље на књи га ен гле
ског при род ња ка Чар лса Дар
ви на „По ре кло вр ста“. 

25. но вем бар
1969. Члан „Битлса“ Џон Ле нон 
вра тио је ти ту лу Ре да Бри тан
ске Им пе ри је ко ју му је 1965. 
до де ли ла кра љи ца Ели за бе та 
II, у знак про те ста због по др
шке Ве ли ке Бри та ни је агре си ји 
САД у Ви јет на му и бри тан ске 
по ли ти ке у ни ге риј ској про вин
ци ји Би ја фра

26. но вем бар
1922. Отво ре на је гроб ни ца 
фа ра о на Ту тан ка мо на, ко ју је у 
До ли ни кра ље ва код Лук со ра 
от крио ен гле ски ар хе о лог Ха у
ард Кар тер. Кар тер и лорд Кар
на вон би ли су пр ви љу ди ко ји 
су ушли у гроб ни цу по сле ви ше 
од 3.000 го ди на, ка да је у њу 
по ло жен фа ра он.
1940. Нем ци су у оку пи ра ној 
Вар ша ви, у Дру гом свет ском 
ра ту по че ли да огра ђу ју део 
гра да од ко јег су на пра ви ли 
ге то за око по ла ми ли о на пољ
ских Је вре ја. 

HOROSKOP

Сре да, 20. (7) новем бар 
Све та 33 муче ни ка у Мели ти ни; 
Пре по доб ни Лазар

Четвр так, 21. (8) новем бар 
Сабор Св. Арх. Миха и ла и оста
лих небе ских сила бес те ле сних 
– Аран ђе лов дан 

Петак, 22. (9) новем бар 
Св. муч. Они си фор и Пор фи ри
је; Св. Нек та ри је  Егин ски

Субо та, 23. (10) новем бар 
Све ти апо сто ли Олимп, Ераст, 
Роди он и дру ги с њима

Неде ља, 24. (11) новем бар 
Све ти муче ник Мина; Све ти 
краљ Сте фан Дечан ски

Поне де љак, 25. (12) новем бар 
Све ти Јован Мило сти ви, Пре по
доб ни Нил Синај ски

Уто рак, 26. (13) новем бар 
Све ти Јован Зла то у сти (Божић
не покла де)

Crkveni
kalendar

• Народ нема пара јер их 
раз ба цу је на еле мен тар
не потреп шти не.
• … а кад сам испли вао, 
сви су ми пру жи ли руку.
• Да се повре ме но не 
чују апла у зи, били 
бисмо неми посма тра чи.

Обла чи ћи
са коко сом

Састој ци: 500 мили ли та ра 
мле ка, 50 гра ма шеће ра, прсто
хват соли, каши чи ца ванил шеће
ра, 60 гра ма куку ру зног скро ба, 3 
каши ке џема или боби ча стог 
воћа, кокос за ваља ње.

При пре ма: Мле ко, шећер, 
вани лин шећер, со и скроб сипај
те у шер пу, загреј те на ниској тем
пе ра ту ри и кувај те док се сме са 
не згу сне уз непре ста но меша ње. 
Кад се згу сне, скло ни те са ватре. 
У сме су додај те џем или боби ча
сто воће и про ме шај те лага но. 
Сме су излиј те у калуп или плех 
обло жен папи ром за пече ње, 
покриј те пла стич ном фоли јом и 
ста ви те у замр зи вач на 34 сата. 
На дрве ној дасци исе ци те на коц
ки це и ува љај те у кокос.


