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у Град ској кући упри-
ли чен је при јем за 

новог малог гра до на чел-
ни ка Срем ске Митро ви це. 
Уче ни ца дру гог раз ре да 
Основ не шко ле „Све ти 
Сава“  Искра Гли го рић је 
побе дом на лите рар ном 
кон кур су, чија је тема била 
„Имам пра во да маштам 
– ја сам гра до на чел ник“, 
поста ла нова мала гра до-
на чел ни ца. Она је том при-
ли ком пре у зе ла дужност 
од свог прет ход ни ка 
Вука ши на Пуђе, уче ни-
ка Основ не шко ле „Јован 
Јова но вић Змај“ из Мар-
ти на ца. Тако зва ној при мо-
пре да ји дужно сти су при-
су ство ва ли гра до на чел-
ник Вла ди мир Сана дер, 
заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић и 
роди те љи. Искра Гли го рић 
је том при ли ком про чи та ла 
сво ју песму којом је побе-
ди ла на лите рар ном кон-
кур су, али и песму изне на-
ђе ња посве ће ну гра до на-
чел ни ку Сана де ру. Осмо-
го ди шња Искра Гли го рић 
се већ дуже вре ме бави 
писа њем па је тако поста-
ла и добит ни ца награ де 
„Гаши но перо“. 

– Мислим да је бити гра-
до на чел ник тешко, али 
у исто вре ме и забав но. 

Моја жеља је да у гра-
ду посто ји шко ла у којој 
би се учи ло о Сир ми ју му, 
затим да има мо кан те које 
саме ску пља ју сме ће, али 
и азил из ког бисмо могли 
да удо ми мо псе, рекла је 
Искра Гли го рић и дода ла 
да јој је нај ве ћа жеља да 
се у живо ту бави пое зи јом. 

Вла ди мир Сана дер је 
навео да овим дога ђа-
јем већ пету годи ну заре-
дом локал на само у пра ва 
отва ра вра та нај мла ђим 
сугра ђа ни ма и на тај начин 
обе ле жа ва Дан дете та, 20. 
новем бар. 

– Жеља нам је да се 
наши основ ци упо зна ју са 

радом локал не само у пра-
ве, поч ну да од малих ногу 
локал ну само у пра ву дожи-
вља ва ју као сво је место, и 
као место којем могу да се 
обра те за помоћ, изла жу 
сво је иде је и да пла ни ра ју 
да се  можда овде и запо-
сле. Све ово ради мо због 
буду ћих гене ра ци ја, тру ди-
мо се да ради мо исправ но 
и да про ба мо да гле да мо 
макар 20 годи на уна пред.  
Пра ти мо трен до ве, жели-
мо да увек буде мо корак 
испред дру гих и да дамо 
до зна ња да је Срем ска 
Митро ви ца град будућ но-
сти. Искра је сјај на девој-
чи ца која нам је пода ри ла 
јед ну див ну песму о гра ду, 
и мени лич но јед ну напи-
са ла, и ја сам врло задо-
во љан због тога. Надам 
се да ће Искра са мном у 
наред ном пери о ду отво-
ри ти неке лепе мани фе-
ста ци је и нове објек те. 
Надам се да ћемо сти ћи 
да завр ши мо јед ну лепу 
шко лу уско ро у Митро ви ци 
па да је зајед но отво ри мо. 
Мислим да Искра заи ста 
тре ба да се бави умет но-
шћу јер је изу зет но тален-
то ва на, рекао је Сана дер 
и поже лео је малој гра до-
на чел ни ци мно го успе ха у 
даљем раду. 

З. Попо вић

Искра Глигорић
мала градоначелница

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Искра Гли го рић
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Увек се кра ло
ал’ се некад и роби ја ло

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Када су пре десе так дана ухап ше ни 
митро вач ки инспек то ра за рад и 
зашти ту на раду нико се није 

шоки рао ни запи а то: „И ју, откуд то?!“. 
Пер цеп ци ја коју јав ност има спрам 
држав них слу жбе ни ка, гле де мита и 
коруп ци је, ушла је већ и у вице ве. 
Веру јем да зна те виц о цари ни ку мла
до же њи. Оно кад коле ге сми шља ју шта 
да му купе на поклон за вен ча ње. Шта 
год да сми сле, неко каже  мало је. 
Мало је да купе теле ви зор, мало је да 
купе веш маши ну, мало је да купе фри
жи дер … Онда се неко досе ти па каже: 
„А да му дамо да јед ну сме ну да одра
ди сам?“. На то сви у глас грак ну „Е, 
мно го је.“

Коруп ци је је било од кад је све та и 
века. И у чуве ном соци ја ли зму. Али, 
мал ко је то било дру га чи је. Реци мо, у 
Трго вин ском пред у зе ћу Вој во ди на, које 
је у митро вач кој општи ни покри ва ло 

99,99 посто мало про да је, било је сва
ко ја ких слу ча је ва. У при чу, која се пре
при ча ва ла по кан це ла ри ја ма, ушао је 
пред лог јед ног тргов ца на збо ру рад
них људи, када је мртав ’ладан рекао 
„Људи, дај те ми да будем посло во ђа, 
да решим сво је стам бе но пита ње.“ И 
дали му. И решио. Тада шњи тргов ци 
су, што је мно го годи на касни је сасвим 
исправ но дефи ни сао Веља Илић, кра
дуц ка ли. Инфла ци ја је била таман, ни 
ниска ни пре те ра но висо ка, пра ва трго
вач ка и рад ња је ишла ко по лоју. Али, 
онда изби је капе дом ска афе ра. Они 
ста ри ји у Митро ви ци се сећа ју. У то 
вре ме то је било баш стра шно. Мно ги 
су загла ви ли затвор и са нела го дом се 
по „Вој во ди ни“ о томе при ча ло. 

Да не буде да су само тргов ци били 
на злу гла су, знам пер со ну која је про
не ве ри ла нешто нов ца у бан ци и због 
тога одро би ја ла шест годи на. Данас ни 

за уби ство чове ка не доби ју шест годи
на, а камо ли за про не ве ру. Целу држа
ву су про не ве ри ли, па нико није загла
вио роби ју.

Шта хоћу да кажем? Да држа ва 
ако хоће, сасвим лако може да 
се обра чу на са коруп ци јом. Бар 

оном масов ном и сит ном. Кад је о круп
ној реч, ту ствар сто ји мало дру га чи је. 
За то је потреб но и да неко са стра не 
мало погу ра ствар. Кад кажем, са стра
не, мислим на ино стран ство. Јер, 
реал но кад би ина че „пао“ хрват ски 
пре ми јер Иво Сана дер, да није Хрват
ска тре ба ла да уђе у ЕУ. Никад. Ова ко, 
мета фо рич но рече но, гла ва муче ног 
Иве нашла се истак ну та на европ ској 
тавр ђа ви вла да ви не пра ва и бор бе 
про тив коруп ци је, за при мер оста лим 
непо слу шним „пле ми ћи ма“. Ко у сред
њем веку, јер вре ме на се мења ју, али 
сушти на вла сти јок.

У при чу, која се
пре при ча ва ла по 

кан це ла ри ја ма, 
ушао је пред лог

јед ног тргов ца на 
збо ру рад них људи, 
када је мртав ’ладан 

рекао „Људи, дај те 
ми да будем

посло во ђа, да 
решим сво је

стам бе но пита ње.“ 
И дали му. И решио. 

Тада шњи тргов ци 
су, што је мно го 

годи на касни је 
сасвим исправ но 
дефи ни сао Веља 
Илић, кра дуц ка ли
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Обе ле жа ва ње 24. новем бра, Дана 
Општи не и сла ве гра да, Све тог 
кра ља Сте фа на Дечан ског, запо

че ли су јутар њом литур ги јом која је у 
девет часо ва одр жа на у хра му Сила ска 
Све тог Духа на апо сто ле, у при су ству 
нај ви ших пред став ни ка локал не само у
пра ве, јав них пред у зе ћа и уста но ва и 
све штен ства. По тра ди ци ји, у под не су 
Сла ђан Ман чић и Сте ван Кова че вић 
поло жи ли венац на спо ме ник др Жар ку 
Мила ди но ви ћу, који се нала зи испред 
рум ске Поште.

После пола га ња вена ца пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић је чести тао 
сви ма сла ву гра да, Св. Сте фа на Дечан
ског и Дан општи не. 

– Поло жи ли смо венац на спо ме ник 
чове ку у чијој је кући пре 101 годи не 
одр жан Вели ки збор где је одлу че но да 
се Срем, Бач ка, Бара ња и Банат при по је 
Кра ље ви ни Срби ји и ми 101 годи ну 
живи мо у Срби ји. То тре ба да запам ти
мо, из дужно сти пре ма нашим пре ци ма, 
али и оба ве зе пре ма нашим потом ци ма. 
Ова 101 годи на иза нас, за рум ску 
општи ну и сам град, и поред свих неда
ћа које су заде си ле ове про сто ре и целу 
држа ву, мислим на рато ве и уда ре са 
свих стра на, ипак су биле нај про спе ри
тет ни је и општи на се нај ви ше раз ви ла. 
Оно што је наша оба ве за, док смо овде, 

је да тај тренд раз во ја гра да и општи не 
наста ви мо – пору чио је Сла ђан Ман чић.

Све ча на ака де ми ја, пово дом Дана 
Општи не и сла ве гра да, одр жа на је у 
пре пу ној вели кој дво ра ни Кул тур ног 
цен тра „Бра на Црн че вић“.

После хим не, број ним гости ма из 
Репу бли ке и Покра ји не, мини стри ма, 
народ ним посла ни ци ма, одбор ни ци ма, 
пред став ни ци ма јав них пред у зе ћа и 

уста но ва, као и гра ђа ни ма, у пре пу ној 
вели кој дво ра ни прво се обра тио Сте
ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума, уз 
захвал ност сви ма који су дошли да 
поде ле радост пра зни ка. Он је под се тио 
да је 24. новем бар дан када су гра ђа ни 
Сре ма дале ке 1918. годи не усво ји ли 
резо лу ци ју о ства ра њу једин стве не 
држа ве Срба, Хрва та и Сло ве на ца и 
непо сред но при са је ди ње ње Сре ма Кра

Сла ва гра да, литур ги ја у Грч кој цркви

Добитници општинских признања
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ље ви ни Срби ји, без обзи ра какав став 
ће по том пита њу зау зе ти Народ но веће 
у Загре бу и вели ка народ на скуп шти на у 
Новом Саду, која је одр жа на наред ног 
дана. 

Он је додао да је то и при ли ка да 
сагле да мо шта смо и коли ко ура ди ли, 
коли ко смо дуга вра ти ли прет ход ни ци ма 
и коли ко смо заду жи ли потом ке, да ли 
смо и коли ко могли више, да ли смо 
бољи данас него што смо били јуче, 
коли ко су бољи од нас и дале ко од нас 
они који су нај бо љи међу нама, коли ко 
мора мо да убр за мо корак да бисмо их 
сусти гли или им се бар при бли жи ли. 

– Ука за ће мо и почаст они ма који су 
нам сво јим при ме ром осве тља ва ли 
хори зон те, али и дава ли надах ну ће да 
вла сти те поду хва те уве ћа ва мо и поме
ра мо гра ни це и спре ма мо за доме те за 
које можда нисмо ни слу ти ли да смо 
спрем ни. Само тако наше опста ја ње на 
исто риј ској ветро ме ти ни, а тиме и наши 
пра зни ци, има ју свој пот пу ни и покре тач
ки сми сао – иста као је Кова че вић и ука
зао и да на Дан општи не, гра ђа ни ма 
Општи не Рума се дугу је јед но вели ко 
хва ла за подр шку којом се ули ва сна га 
за нове поду хва те. 

– А иза сва ког нашег успе ха ста јао је 
и печат пред сед ни ка Репу бли ке Алек
сан дра Вучи ћа, Вла де РС и Вла де АПВ, 
јер су има ли хра бро сти да пођу путем 
којим се ређе иде, путем којим иду само 
хра бри и они који су спрем ни да не беже 
од про бле ма, већ да про бле ме реша ва ју 
– закљу чио је, на кра ју свог обра ћа ња 
Сте ван Кова че вић.

У умет нич ком про гра му је насту пи ла 
глу ми ца Ива на Жигон, а потом је при ка
зан и доку мен тар ни филм „Рума изме ђу 
два пра зни ка“ у којем је при ка за но све 
што се у рум ској општи ни ура ди ло у 
мину лих годи ну дана, од отва ра ња 
нових пого на, запо шља ва ња, изград ње 
сао бра ћај ни ца, спо рт ске инфра струк ту
ре, обно ве шко ла, амбу лан ти, у сфе ри 
кул ту ре…

Гости ма и публи ци се потом обра тио 
први човек рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић, који је под се тио на посло ви цу 
да је „човек богат оно ли ко коли ко има 
при ја те ља“ а рум ска општи на и сам град 
су, у овом слу ча ју, вео ма бога ти. Он се 

посеб но захва лио, међу број ним гости
ма, Алек си Јоки ћу, мини стру пољо при
вре де Бра ни сла ву Неди мо ви ћу, Јова ну 
Вор ка пи ћу, поча сном гра ђа ни ну Руме, 
Весе ли ну Шљи ван ча ни ну, Недељ ку 
Кова че ви ћу…Сла ђан Ман чић је рекао и 
да је при ка за ни доку мен тар ни филм 
„цен зу ри сан“, буду ћи да је од чак 37 
сати сни мље ног мате ри ја ла, све упа ко
ва но у 19 мину та. 

– Рума је данас моде ран град, важан 
реги о нал ни цен тар у сва ком сми слу  
при вред ном, кул тур ном, спорт ском, 
тури стич ком… Под вла чим, нај ве ћа 
заслу га је заслу га свих вас, наро да и 
гра ђа на наше општи не. Не сме мо смет
ну ти са ума и забо ра ви ти чиње ни цу да 
смо вели ку подр шку доби ли са виших 
нивоа вла сти, од репу блич ке и покра јин
ске Вла де, као и самог пред сед ни ка 
држа ве, који је од 2014. годи не шест 
пута дола зио у рум ску општи ну и сва ки 
пут отва рао нове пого не. Сва ки тај нови 
погон зна чи и нова рад на места – рекао 
је Ман чић и додао да мора мо води ти 
рачу на о пре ци ма, чува ти и уна пре ђи ва
ти општи ну за наше потом ке. 

– Чести там сви ма пра зник, да нам 
Рума иде круп ним кора ци ма у будућ
ност, да раз вој буде још бржи и еко но

мич ни ји. Живе ла Рума, живе ла Срби ја! 
– пору чио је на кра ју Сла ђан Ман чић.

Потом су доде ље на при зна ња и 
награ де заслу жним поје дин ци ма и 
колек ти ви ма за успе шан рад, али и за 
про мо ци ју и афир ма ци ју рум ске општи
не. Добит ник Рум ске пове ље је АНИП 
„Бран ко Ради че вић“ који ове годи не обе
ле жа ва 50 годи на посто ја ња. 

Захвал ни це су доби ли ЈП „Гас  Рума“, 
као јав но пред у зе ће које је про шле годи
не оства ри ло нај ве ћу добит у рум ској 
општи ни, које изу зет но добро ради и 
даље шири сво је капа ци те те како у рум
ској, тако и ири шкој општи ни. Дру га је 
фир ма „DAG CO“ која је осно ва на 2001. 
годи не, која је поче ла рад са два де се так 
рад ни ка у изнајм ље ном про сто ру, а 
сада има пре ко 4.400 ква драт них мета
ра свог ново и згра ђе ног послов ног про
сто ра и запо шља ва 350 рад ни ка. Нов ча
ну награ ду у виси ни од 30.000 дина ра је 
добио 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.

У име свих награ ђе них, захва ли ла је 
при ма ри јус др Јадран ка Равић, пред
сед ни ца УО АНИП „Бран ко Ради че вић“, 
која је иста кла да нема већег лич ног и 
колек тив ног задо вољ ства, када град у 
коме живи мо и ради мо доде ли на дана
шњи дан ова ква при зна ња.

– Због тога се, у име свих нас, захва
љу јем од срца локал ној само у пра ви, 
пред сед ни ку Општи не Сла ђа ну Ман чи
ћу, пред сед ни ку СО Сте ва ну Кова че ви
ћу, јер су пре по зна ли труд и рад нас 
поје ди на ца, удру же ња, сво јих јав них 
пред у зе ћа и то награ ди ли. Коли ко год 
наша, или било која дру га локал на 
само у пра ва жели да се раз ви ја, ипак без 
људи, поје ди на ца, колек ти ва, без при
ват них ком па ни ја не могу то сами да 
ура де – рекла је Јадран ка Равић.

У настав ку про гра ма усле дио је и 
наступ награ ђе ног АНИП „Бран ко Ради
че вић“, а потом је зајед но са етносаста
вом „Сви та ње,“ неко ли ко песа ма отпе
ва ла Дра ги ца Радо сла вље вић Цака на.

С. Џаку ла

Слађан Манчић Стеван Ковачевић

Пола га ње вена ца на спо ме ник др Жарку Мила ди но ви ћу
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КАМЕН ТЕМЕ ЉАЦ ЗА КОТЛАР НИ ЦУ У НАСЕ ЉУ „ТИВОЛ“

Обје кат вре дан мили он евра

Камен теме љац за нову котлар ни цу 
на при род ни гас, која ће топло том 
снаб де ва ти рум ско насе ље „Тивол“, 

поло жен је 19. новем бра. Завр ше так ове 
вели ке инве сти ци је, у цело сти финан си
ра ну из сред ста ва локал не само у пра ве, 
пла ни ран је за 1. сеп тем бар наред не 
годи не.

Обра ћа ју ћи се вели ком бро ју оку пље
них гра ђа на, пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић је ука зао да локал на само
у пра ва ула зи у овој про је кат без ика квог 
заду жи ва ња, а реч је о објек ту вред ном 
мили он евра. 

– До пре пет годи на, ова ко вели ки про
јек ти да се раде без кре дит ног заду же ња 
и без ика кве помо ћи, било је неза ми сли
во. Ми смо данас спо соб ни да ова кве 
и слич не про јек те, ради мо као да су то 
про јек ти од неколико мили о на дина ра, 
а све му томе је допри не ла поли ти ка 
коју спро во ди Вла да Репу бли ке Срби је 
у целој земљи, пред сед ник репу бли ке, 
а коју ми на лока лу дослед но пра ти мо. 
Буџет ска кон со ли да ци ја, број не дома ће 
и стра не инве сти ци је су дове ле до дана
шњег дана и реа ли за ци је ова квих про
је ка та – иста као је пред сед ник Ман чић. 

Он је под се тио да у ЈП „Стам бе но“, 
годи на ма има број них про бле ма, да 
су котлар ни це на мазут, а који је скуп 
и зага ђу је око ли ну. Ста ра котлар ни ца 
„Румен“ је 1,3 кило ме та ра уда ље на од 
насе ља „Тивол“ из које се гре је, а само је 
у про шлој годи ни напра ви ла губи так од 
18 мили о на дина ра и ти губи ци се више 
нису могли толе ри са ти. 

– Смо гли смо сна ге да такву ситу а ци
ју пре се че мо, тако да данас поста вља
мо камен теме љац за нову. Пла ти ли смо 
аванс, и оче ку јем завр ше так радо ва 1. 
сеп тем бра. То зна чи, да ће од сле де
ће греј не сезо не, сви гра ђа ни који овде 

живе бити задо вољ ни, да ће има ти ква
ли тет ни ју и јеф ти ни ју топлот ну енер ги ју, 
а зау ста ви ће мо тренд губит ка у посло
ва њу  ЈП „Стам бе но“. Финан си ра ли смо 
и дово ђе ње стру је и воде на пар це лу, 
изво ђач је већ ура дио при ступ ни пут, 
обе ле же на је пар це ла, огра ђи ва ње про
сто ра, поста вљен је кон теј нер за рад ни
ке – рекао је Сла ђан Ман чић и додао да 
је у пла ну изград ња још две котлар ни це, 
„Соли дар ност“ и „Цен тар Север“, да ће 
на про ле ће сва ка ко бити отво ре на јав на 
набав ка за јед ну од њих и да се то, по 
при ли ву сред ста ва у општин ски буџет, 
могло без про бле ма ура ди ти и у овој 
годи ни. 

– Има ли смо про да ју две некрет ни не 
које нису биле пла ни ра не, а том про да
јом смо могли исфи нан си ра ти joш јед ну 

котлар ни цу. Ми у овом момен ту има
мо, днев но пре ко 200 мили о на дина ра 
на рачу ну, сва ка ко да ће та котлар ни ца 
бити ура ђе на јер, нова буџет ска годи на 
је пред нама и ста ви ће мо и ту пози ци ју 
у буџет. То ће да тра је наред них педе сет 
годи на, јер све колар ни це које сада раде 
на мазут, ста ре су више од 50 годи на. То 
важи и за ову нову котлар ни цу. Кори сни
ци услу га „Стам бе ног“ су били неза до
вољ ни ква ли те том услу га, тра жи ли су 
да се искљу че са систе ма гре ја ња. Сада 
ће тај про блем бити пре ва зи ђен. Све сни 
смо да је про блем био у нама и нашем 
јав ном пред у зе ћу, можда пре неколико 
годи на нисмо има ли сна ге да нешто 
мења мо, али сада је ситу а ци ја дру га
чи ја и кре ће мо у реша ва ње тих годи на
ма наго ми ла ва них про бле ма – пору чио 

Сла ђан Ман чић Момир Анто нић

Бра ни слав Петро вић и Душан Љуби шић
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је пред сед ник рум ске Општи не Сла ђан 
Ман чић.

Бра ни слав Петро вић, в.д. дирек тор ЈП 
„Стам бе но“ је иста као да је за ово пред
у зе ће вели ки про блем пред ста вља ла 
котлар ни ца „Румен“. 

– Губи так је на годи шњем нивоу био од 
16 до 20 мили о на дина ра, дакле вели ко 
опте ре ће ње за наше пред у зе ће и буџет. 
То је прва нега тив на ствар у вези са 
овом котлар ни цом, а дру га је еко ло шка. 
Гас је здра ви ји од мазу та, па је вели
ка ствар што ће та два про бле ма бити 
реше ни овим про јек том. Захва лио бих 
се пред сед ни ку Општи не и начел ни ку 
Општин ске упра ве, због тога што „Стам
бе но“ није у пози ци ји, да само испра ви 
ове ства ри и сани ра прет ход ни пери од у 
којем је рађе но погре шно, тако да је ово 
велик корак за нас. Има још про је ка та, и 
ја се надам и веру јем, да ће од сле де ће 
греј не сезо не наше пред у зе ће посло ва
ти пози тив но. Оно што сада може мо, а 
ја сам то тра жио од свих запо сле них у 
фир ми, је да буде мо сер вис гра ђа на. Ми 
смо ту за њих, и ако нешто може мо да 
побољ ша мо у овом момен ту, а да је до 
нас, то је да побољ ша мо услу гу и однос 
пре ма гра ђа ни ма – рекао је Бра ни слав 
Петро вић.

Начел ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић се од 2016. годи не нала зи на 
челу струч ног рад ног тела, чији је зада
так био да сагле да и ана ли зи ра посло
ва ње ЈП „Стам бе ног“ и пону ди реше ња 
наго ми ла них про бле ма.

– Струч но рад но тело је дефи ни са ло 
при о ри те те, доне ло закљу чак шта тре
ба чини ти, пред ло жи ло да се оду ста
не од котлар ни це на биомасу и да се 
опре де ли мо за гас, у овом тре нут ку, као 
нај по у зда ни ји и нај јеф ти ни ји енер гент. 
Ура ди ли смо про јект нотех нич ку доку
мен та ци ју током 2017. годи не, а доку
мен та ци ја за ова кве типо ве про је ка та 
је при лич но зах тев на и изи ску је вре ме. 
Обез бе ди ли смо паре у буџе ту за 2019. 
годи ну, за изград њу прве котлар ни це. 
Заи ста сам поно сан што смо успе ли да 
данас поло жи мо овај камен теме љац, 
да са сигур но шћу може мо да каже мо да 
ћемо у греј ној сезо ни 2020/ 2021. годи не 
има ти и ову котлар ни цу у пого ну – казао 
је Душан Љуби шић, који је са Бра ни сла
вом Петро ви ћем, у теме ље нове котлар
ни це поло жио прве лопа те бето на.

Овом све ча ном чину при су ство вао је 
и Момир Анто нић, извр шни дирек тор 
пред у зе ћа „Гастех“ из Инђи је, који је 
изво ђач радо ва. 

– Ова котлар ни ца има три котла сна
ге по 1,6 мега ва та, са нај са вре ме ни јим 
гасним гори о ни ци ма немач ке про из вод
ње и са кон тро ли са ним ква ли те том дим
них гасо ва. То су уре ђа ји који кори сте 
при род ни гас као гори во и који оства ру ју 
нај ве ће пара ме тре, када је иско ри шће
ње топло те дим них гасо ва у пита њу, 
али и добру еко ло шку стра ну, тако да је 
сте пен кори сно сти ове котлар ни це око 
95 про це на та. Котлар ни ца је про јек то ва
на тако, да ће прак тич но моћи да ради 
без над зо ра, са повре ме ним оби ла ском, 
са пот пу но ауто ма ти зо ва ним про це сом 
кон тро ле свих пара ме та ра који су бит
ни за иско ри шће ње гори ва и топлот не 
енер ги је – рекао је Момир Анто нић.

С. Џаку ла

БЕО ГРАД: ПОТ ПИ САН УГО ВОР О ГРАД ЊИ АУТО-ПУТА 
РУМА – ШАБАЦ

Про је кат зна ча јан
за рум ску општи ну

У Бео гра ду је 19. новем бра пот
пи сан комер ци јал ни уго вор 
за изград њу аутопута Рума  

Шабац и брзе сао бра ћај ни це Шабац 
 Лозни ца.

Пот пи се су на уго вор, у при су ству 
пред сед ни ка Срби је Алек сан дра 
Вучи ћа, ста ви ли Зора на Михај ло вић, 
мини стар ка гра ђе ви нар ства, сао
бра ћа ја и инфра струк ту ре и Кемил 
Али ев, извр шни дирек тор ком па ни је 
„Азвирт“ из Азер беј џа на.

Аутопут Рума  Шабац под ра зу
ме ва и изград њу вели ког и модер ног 
моста пре ко Саве ка Шап цу и тре ба
ло би да буде завр шен за три годи не, 
а брза сао бра ћај ни ца Шабац  Лозни
ца до 2023. годи не. Укуп на дужи на 
поме ну та сао бра ћај ни це је 77 кило
ме та ра, а про це ње на вред ност је 
467,5 мили о на евра. Реч је о про јек ту 
бит ном за раз вој и пове зи ва ње Сре
ма, Мачве и запад не Срби је и Вој во
ди не, али и овог дела Срби је са реги
о ном, пре све га са БиХ.

Тра са буду ћег држав ног пута IБ 
реда је утвр ђе на на осно ву гене рал
ног про јек та, пла на под руч ја посеб не 
наме не и уса гла ша ва њем са пред
став ни ци ма локал них само у пра
ва. После завр шет ка јав ног уви да 
у нацрт пла на детаљ не регу ла ци је, 
тра са сао бра ћај ни це ће бити и конач
но утвр ђе на. Про је кат је поде љен у 
три део ни це: 1. део ни ца је аутопут 

Рума  Шабац дужи не 21,14 кило ме
та ра, 2. део ни ца је мост пре ко Саве 
дужи не 1.327,5 мета ра и 3. део ни ца 
је брза сао бра ћај ни ца Шабац  Лозни
ца дужи не 54,48 кило ме та ра. 

Гово ре ћи о зна ча ју реа ли за ци
је овог вели ког про јек та за рум ску 
општи ну, пред сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић је иста као да се самим 
пот пи си ва њем овог уго во ра, ушло у 
њего ву реа ли за ци ју.

– Сва ка ко да су путе ви ти, који 
пове зу ју људе и при вред не делат
но сти, и ово је од немер љи вог зна
ча ја за нашу општи ну. Овај пут ће 
рас те ре ти ти посто је ћи маги страл ни 
пут са јед не стра не, а са дуге стра
не ће допри не ти бржем про то ку робе 
и људи, чиме ће и без бед ност у сао
бра ћа ју бити на вишем нивоу. Од 
вели ког зна ча ја је и ова оби ла зни
ца која се при во ди кра ју, на путу од 
Ири га до Руме и до наплат не рам пе. 
Она је рекон стру и са на по европ ским 
стан дар ди ма, про ши ре на са прет ход
них шест на седам мета ра.  Пут је са 
кру жним рас кр сни ца ма, са искљу че
њи ма која су ура ђе на у про пи са ним 
димен зи ја ма, и то све, сли ку нашег 
гра да чини мно го озбиљ ни јом и дру
га чи јом. Ула га ње у пут ну инфра струк
ту ру је вели ка ствар не само за нашу 
општи ну, него и саму држа ву – рекао 
је Сла ђан Ман чић.

С. Џаку ла

Алек сан дар Вучић (фото: Тан југ)
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ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ, ЗАМЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ

Вре ме озбиљ них радо ва

На кра ју још јед не кален дар
ске годи не о резул та ти ма рада 
током прет ход ног пери о да, о 

оно ме што је оства ре но, шта тре
ба завр ши ти, оче ки ва њи ма, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид Зоран 
Семе но вић је отво ре но гово рио за М 
нови не.

М нови не: Шид ску јав ност нај ви-
ше инте ре су је инду стриј ска зона. У 
којој су фази радо ви?

ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ: До 15. 
новем бра смо успе ли да окон ча
мо ту дру гу фазу опре мље но сти 
инду стриј ске зоне. Спо ји ли смо 
инду стриј ску зону пре ко кана ла са 
држав ним путем, ура ди ли смо дру ги 
слој асфал та на при ступ ној сао бра
ћај ни ци, тако да је она сад оспо со
бље на да издр жи нај ве ћи терет, ура
ди ли смо пешач ку и бици кли стич ку 
ста зу уз при ступ ну сао бра ћај ни цу. 
Оптич ки кабл је добио сво ју функ

ци ју да може да ради. Ура ђе ни су 
први тесто ви воде, хидрант ске мре
же и све ради. Инве сти тор „Тер мо
вул“, почео је при прем не радо ве за 
изград њу сво је фабри ке која ће бити 
током ове зиме запо че та и у којој 
ће бити отво ре но 50 рад них места. 
Инду стриј ска зона је доби ла сво
ју фор му после три годи не, доби ла 
је сво ју ком плет ну функ ци о нал ност. 
Сва ки потен ци јал ни инве сти тор 
може да види сву њену вели чи ну 

M NOVINE :

Инду стриј ска 
зона је

доби ла сво ју 
фор му после три 

годи не, доби ла
је сво ју

ком плет ну
функ ци о нал ност. 

Сва ки
потен ци јал ни 

инве сти тор може 
да види сву њену 

вели чи ну и све 
њене

погод но сти.
Оно што је

нај ва жни је, при 
кра ју су и радо ви 

на путу
Кузмин

– Батров ци у 
овом делу где је

инду стриј ска 
зона, тако да ће 

инду стриј ска 
зона има ти

при ступ глав ној 
сао бра ћај ни ци

Зоран Семеновић



927. NOVEMBAR 2019.        M NOVINE

и све њене погод но сти. Оно што је 
нај ва жни је, при кра ју су и радо ви на 
путу КузминБатров ци у овом делу 
где је инду стриј ска зона, тако да ће 
инду стриј ска зона има ти при ступ 
глав ној сао бра ћај ни ци.

А када ће инду стриј ска зона 
бити пот пу но функ ци о нал на?

– Када доби је мо гас. Једа на ест 
месе ци чека мо сагла сност од Секре
та ри ја та за енер ге ти ку за гра ђе вин
ску дозво лу, да би „Срби ја гас” могао 
већ фор ми ра ну мре жу да ста ви у 
функ ци ју и да би гас могао да потек
не. Кад то буде ура ђе но, има ће мо 
све што тре ба. 

Кад све то буде ура ђе но, шта је 
сле де ћи корак локал не само у пра-
ве у при вла че њу инве сти то ра?

– Потен ци јал ни инве сти то ри дола
зе, гле да ју и њихо во писмо заин те
ре со ва но сти шаље мо Дирек ци ји за 
држав ну имо ви ну, која је вла сник, 
одно сно упра вљач земљи шта у име 
Вла де Репу бли ке Срби је и потен
ци јал ни инве сти тор иде у про це ду
ру купо ви не земљи шта. Недав но су 
били кине ски инве сти то ри који су 
заин те ре со ва ни, а има и инве сти то
ра који дола зе код нас дуже вре ме, 
пра те деша ва ња у нашој инду стриј
ској зони и има ју спрем не про јек
те. Кад се напра ви прва фабри ка и 
оста ли инве сти то ри ће доћи врло 
брзо. Једи ни про блем је да ли ћемо 
има ти довољ но рад не сна ге.

Вели ки посао је завр шен и у 
обла сти водо снаб де ва ња у шид-
ској општи ни. Мешта ни Љубе ће 
до Нове годи не бити при кљу че ни 
на водо вод ну мре жу и оста је да се 
про блем водо снаб де ва ња реши 
још само у Моло ви ну.

– Као што смо и обе ћа ли, ове годи
не завр ша ва мо водо вод у Љуби. Нај
зах тев ни ји тех нич ки део посла смо 
ура ди ли, а то је поди за ње водо тор
ња. Сле де ћа фаза  је да се напра ви 
спој водо тор ња са буна ром, бунар ска 
кући ца, затим машин ски еле мен ти и 
у зави сно сти од вре ме на то може да 
тра је десет до три де сет дана. Углав
ном, до Нове годи не мешта ни Љубе 
ће има ти пија ћу воду и сви заин те ре
со ва ни за при кљу чак врло брзо ће да 
оства ре ту жељу. Што се тиче Моло
ви на, ситу а ци ја је нешто озбиљ ни ја, 
ту нема воде. То је вели ки про блем, 
али ми сад завр ша ва мо про јект но
тех нич ку доку мен та ци ју за Моло вин 
и већ у мар ту ћемо изгра ди ти мре жу 
и спо ји ти на посто је ћи систем.

Про бле ми се реша ва ју један по 
један. Каква је ситу а ци ја са сео-
ским шко ла ма? Да ли су све у 
функ ци ји?

– Кров на шко ли у Ваши ци је завр
шен, поста вља се нова изо ла ци ја, 

„исе че на“ је вла га на објек ту и сви 
оста ли радо ви се раде уну тар згра
де. Дру го полу го ди ште ће уче ни ци 
поха ђа ти у рено ви ра ној школ ској 
згра ди. Основ на музич ка шко ла ће 
доби ти свој про стор у згра ди где се 
нала зе про сто ри је Месне зајед ни це 
Шид и неких удру же ња. Биће то про
стор у коме ће после мно го годи на 
има ти све усло ве за рад. Тако да ће и 
они дру го полу го ди ште поче ти у новој 
згра ди. Нама су про блем фискул тур
не сале у Куку јев ци ма, Вишњи ће ву, 
Бачин ци ма. У прет ход не две годи
не сре ди ли смо шко ле у Бер ка со ву, 
Бикић Долу, Соту, Моло ви ну. Заме ни
ли смо гре ја ње у шко ла ма где су биле 
фуру не, и то у Гибар цу, Батров ци ма, 
Бин гу ли, у Вишњи ће ву смо гре ја ње 
пре ба ци ли на пелет. Тру ди мо се да 
те шко ле има ју сво ју функ ци ју и да 
буду што бољи усло ви за уче ни ке и 
људе који тамо раде. Остао је исти 
број шко ла, исти број оде ље ња, где 
се то могло оста ви ти. Мини стар ство 
про све те нам је мак си мал но иза шло 
у сусрет да не уки да мо ништа. Наста
ви ће мо са тим трен дом.

Зао би ла зни ца око Шида је наја-
вље на за март иду ће годи не. 
Какви су ту пла но ви?

– У мар ту сле де ће годи не ће поче
ти изград ња зао би ла зни це. Ушла 
је у све про гра ме „Срби ја  пу те ва“, 
Дирек ци је за путе ве, Мини стар ства 
гра ђе ви не. Сви план ски осно ви су 
напра вље ни. Крак 2 ће ићи од гра
нич ног пре ла за пре ма над во жња ку 
који ће се гра ди ти пре ма Ваши ци. 
Иза тех нич ке слу жбе „Водо во да“ 
про ла зи и ту се спа ја са путем пре ма 
Ада шев ци ма. Рок за завр ше так тих 
радо ва ће бити две годи не, то је 6,5 
кило ме та ра нове сао бра ћај ни це која 
ће има ти вели чи ну А2 реда, да буде 
и са зау став ним тра ка ма, озбиљ на 
зао би ла зни ца, а све то ће финан си
ра ти Вла да Срби је. Зао би ла зни ца 
ће поче ти да се ради почет ком сле
де ће гра ђе вин ске сезо не.

Пред сед ник Алек сан дар Вучић 
је нена ја вље но посе тио Шид. Сви 
су били зате че ни. Да ли је његов 
дола зак и за Вас био изне на ђе ње?

– Било је то изне на ђе ње и за мене 
и за све гра ђа не Шида, који су тог 
дана има ли при ли ку да виде пред
сед ни ка Вучи ћа. Дошао је пре све
га да оби ђе радо ве на ауто пу ту, да 
види како оби чан свет живи и ради. 
Пред сед ник је, после посе те Гале
ри ја сли ка „Сава Шума но вић“, питао 
како држа ва може да помог не. Одго
во ре но је да би спо мен кућу нашег 
вели ког сли ка ра тре ба ло рено ви ра
ти, а пред сед ник је обе ћао да ће се 
на томе пора ди ти. Кон ста то вао је да 
се у Шиду ради, али да тре ба још 
мно го и држа ва да помог не.

Д. Попов 
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Уређење туристичког 
комплекса у Кленку 
На сед ни ци Скуп шти

не Општи не Рума, која 
је одр жа на 20. новем

бра, одбор ни ци су потвр ди ли 
пред лог одлу ке Општин ског 
већа, када је реч о доде ли 
јав них при зна ња и награ да 
за ову годи ну, које су лау ре
а ти ма доде ље не на све ча
ној сед ни ци одр жа ној на Дан 
општи не, 24. новем бра.

Рум ска пове ља је доде
ље на АНИП „Бран ко Ради че
вић“. Захвал ни це за допри
нос раз во ју и афир ма ци ји 
Општи не Рума су ове годи не 
биле опре де ље не за ЈП „Гас
Рума“ и ком па ни ју „DAG Co“, 
док је нов ча на награ да од 
30.000 дина ра и захвал ни ца, 
оти шла у руке џуди сте Уро ша 
Маџа ре ви ћа.

– Ода ти при зна ње заслу
жним гра ђа ни ма и при вред
ним субјек ти ма је нешто 
нај ма ње што локал на само
у пра ва може. Ника кав напор 
локал не само у пра ве, нити 
енту зи ја зам, не може да даје 
ефек та, уко ли ко не посто
је сва ко днев не актив но сти 
поје ди на ца, дру штве них и 
при вред них орга ни за ци ја и 
удру же ња гра ђа на, које су 
усме ре не ка раз во ју наше 
општи не. Локал на само у пра
ва може да напре ду је само 
ако сви на свом пољу рада 
уло жи мо мак си ма лан напор 
и допри но си мо тој синер ги ји, 
која може да води локал ну 
зајед ни цу напред. Доде лом 
награ да, ми се тим људи ма 
захва љу је мо, даје мо им сиг
нал да смо све сни допри но са 
који су дали и исто вре ме но 
шаље мо пору ку и оста ли ма, 
да рад и труд неће про ћи 
неза па же но – изја вио је Сте
ван Кова че вић, пред сед ник 
СО Рума, уз под се ћа ње да 
је ово тре ћи пут да рум ска 
Општи на доде љу је ова при
зна ња.

Одбор ни ци су доне ли и 
одлу ку о при ба вља њу непо
крет но сти у јав ну сво ји
ну Општи не Рума, чиме je 
локал на само у пра ва зао кру
жи ла свој адми ни стра тив ни 
део посла везан за купо ви ну 
Дома вој ске, који сви Румља
ни боље позна ју као згра ду 
Дома ЈНА. 

– Оста је да се са Мини
стар ством одбра не дого во
ри мо о пре но су вла сни штва, 
како бисмо у наред ној годи ни 

запо че ли са изра дом про јект
не доку мен та ци је и гра ђе
вин ским радо ви ма, који неће 
бити мали. Жели мо да пре
ле пом објек ту вра ти мо ста ри 
сјај и да поно во буде понос 
Румља ни ма. Раз ма тра мо и 
пред ло ге за наме ну објек
та, гото во изве сно он ће се 
кори сти ти за кул тур ну или 
обра зов ну делат ност. Нарав
но, прво сле ди пот пи си ва ње 
уго во ра са Мини стар ством 
одбра не, које је још увек вла
сник тог објек та, али, да би 
се потом ради ла про јект на 
доку мен та ци ја, мора се пре 
тога утвр ди ти и тач на наме на 
објек та – иста као је Сте ван 
Кова че вић.

На 27. сед ни ци СО Рума 
доне те су одлу ке о доно ше
њу пла на детаљ не регу ла
ци је „Тури стич ки ком плекс“ у 

Клен ку, потом изме на пла на 
детаљ не регу ла ци је за део 
бло ка цен трал не зоне у гра
ду, те детаљ не регу ла ци је за 
дело ве три бло ка у зони ста
но ва ња у Руми.

Мил ка Павло вић, дирек тор
ка ЈУП „План“ који је носи лац 
овог посла, исти че да је План 
детаљ не регу ла ци је „Тури
стич ки ком плекс“ у Клен ку 
један од бит них пла но ва, 
буду ћи да обу хва та јед но 
тури стич ки зна чај но под руч је. 

– Ту се већ нала зи већи 
број тури стич коуго сти тељ
ских обје ка та који тре нут но 
нема ју озва ни че не изла зе 
на маги страл ни пут, те је то 
било потреб но дефи ни са ти. 
Затим, ту се нала зи и већи 
број пар це ла на којим би тре
ба ло дефи ни са ти пра ви ла 
град ње, јер се тај про стор 

нала зи окру жен шумом Кара
ку ша. Ради се о пла ну обу
хва та 10 хек та ра, рачу на ју ћи 
и обу хват маги страл ног пута. 
Регу ли са на су и пра ви ла за 
при кљу че ње тих сао бра ћај
ни ца, али и пра ви ла изград
ње на посто је ћим пар це ла
ма у овом обу хва ту. Била је 
јав на рас пра ва, али без при
мед би. Што се тиче пла но ва 
у Руми, у цен трал ној зони се 
ради о циља ној изме ни пла
на. Дакле, само на један део 
се одно си и то иде по скра ће
ном поступ ку, што је у скла ду 
са Зако ном о пла ни ра њу и 
изград њи – поја шња ва Мил ка 
Павло вић.

Тре ћи се одно си на део који 
је Пла ном гене рал не регу ла
ци је пред ви ђен као зона ста
но ва ња и пред ви ђе но да се 
раз ра ђу је пла ном детаљ не 
регу ла ци је. 

– Ту мора да се фор ми ра 
ули ца, а да би се фор ми ра
ло јав но земљи ште за ули
цу, потреб но је ура ди ти План 
детаљ не регу ла ци је. Са њим 
завр ша ва мо тај нај се вер ни
ји део (пре ма Бор ков цу), који 
је пред ви ђен за гра ђе вин ски 
реон, а оста ли су нам насе ље 
Врба ре, где се нала зи већи 
број општин ских пар це ла, 
које Општи на може пону ди ти 
куп ци ма за стам бе ну изград
њу, као и део насе ља на севе
ро за пад ном делу, у про ду
жет ку Добро во љач ке ули це, 
рекла је Мил ка Павло вић.

С. Џаку ла

Сед ни ца СО Рума

Сте ван Кова че вићМил ка Павло вић
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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.

УРЕ ЂЕЊЕ ГРАДА 

Завр шен пар кинг

Радо ви на уре ђе њу про сто ра иза 
Роб не куће, тач ни је при ла за овој згра
ди из дво ри шта, као и пар кин га, ком
плет не повр ши не око 1.300 ква драт них 
мета ра су завр ше ни. Ово је посао који 
је био обу хва ћен тен де ром за уре ђе ње 
тро то а ра и пар кин га у Орло ви ће вој и 
Желе знич кој ули ци. 

– У скло пу тог тен де ра је било и уре
ђе ње овог про сто ра, који се радио из 
чети ри ета пе. Прво бит но је ура ђен 
део иза „Мак си“ про дав ни це, како би 
се омо гу ћи ло несме та но снаб де ва ње 
робом, затим смо ради ли боч ни пар
кинг про стор, те пар кинг про стор уну
тар згра да, а послед ња је асфал ти ра
на сао бра ћај ни ца, која пове зу је Ули цу 
Вељ ка Дуго ше ви ћа са про сто ром иза 
Роб не куће – рекао је при ли ком оби
ла ска ових радо ва, 18. новем бра пред
сед ник Општи не Сла ђан Ман чић.

Радо ви под ра зу ме ва ју и обе ле жа ва
ње пар кинг места, као и хори зон тал ну 
сао бра ћај ну сиг на ли за ци ју. Ком пле
тан тен дер за све поме ну те радо ве је 
изно сио 25 мили о на дина ра.

ГРАД СКА КУЋА

Обнова фасаде

Радо ви на ком плет ном уре ђе њу 
фаса да згра де Град ске куће запо че
ли су 21. новем бра. Том при ли ком 
пред сед ник Општи не Сла ђан Ман
чић је ука зао да упра во Град ска кућа 
тре ба да послу жи као при мер за уре
ђе ње како при ват них, тако и јав них 
обје ка та. Он је под се тио да су у прет

ход ном пери о ду уре ђе не фаса де ста
ре општин ске згра де, потом месних 
зајед ни ца у гра ду, али и сели ма рум
ске општи не.

– Вред ност ових радо ва је око чети
ри мили о на дина ра, а ради ће се око 
1.400 ква драт них мета ра фаса де. 
Згра да ће сачу ва ти свој аутен ти чан 
изглед, води ће се рачу на о сто ла ри
ји, олу ци ма, укра си ма, има ју ћи у виду 
да је под зашти том држа ве. Ово је 
јед на од нај ста ри јих и нај леп ших згра
да, и после рекон струк ци је даће леп
ши изглед и Глав ној ули ци и гра ду – 
рекао је Ман чић и додао да се нада 
да ће радо ви бити окон ча ни до кра ја 
годи не.

Сла ђан Ман чић је иста као и да му је 
жао што две годи не за редом, иако су 
сред ства посто ја ла и изво ђач радо ва 
обез бе ђен на тен де ру, нијед на стам
бе на зајед ни ца није под не ла зах тев 
да локал на само у пра ва суфи нан си ра 
уре ђе ње фаса де стам бе них згра да.

– Нијед на стам бе на зајед ни ца на 
тери то ри ји наше општи не није иско
ри сти ла или није успе ла да испу ни 
кри те ри ју ме Стал не кон фе рен ци је 
гра до ва и општи на, која нам је дала 
пра вил ник и налог како да суфи нан
си ра мо фаса де на згра да ма колек
тив ног ста но ва ња. Рас пи са ли смо 
тен дер, иза бра ли изво ђа ча, али није
дан уго вор нисмо пот пи са ли – каже 
Ман чић и дода је да то пока зу је да се 
већа гру па људи тешко дого ва ра и да 
још увек функ ци о ни ше мо поје ди нач
но.

– Уго вор са иза бра ним изво ђа чем 
исти че 1. децем бра, било је неколико 
при ја ва, али са дели мич но испу ње
ним усло ви ма. Мислим да ћемо ову 
могућ ност пру жи ти и наред не годи не, 
јер је то једин стве на при ли ка да мно ге 
фаса де у нашем гра ду буду уре ђе не, 
а са дру ге стра не да побољ ша ју енер
гет ску ефи ка сност. Сушти на је да од 
свог динара који издва ја ју и упла ћу ју 
месеч но, ста на ри на том рачу ну мора
ју има ти сред ства у виси ни 33,3 одсто 
вред но сти радо ва, а оста ло обез бе ђу
је мо ми – рекао је Сла ђан Ман чић.  

ИНКЛУ ЗИ ЈА РОМА

Акценат на 
образовању

„Poli ci es for Roma Inclu si ve Dimen
sion in Euro pe“ P.R.I.D.E. је про је кат 
у окви ру про гра ма „Ера змус +“ који 
финан си ра Европ ска уни ја, а у који су 
укљу че ни Удру же ње „Стил мла дих“ из 
Руме и рум ска општи на. 

– Циљ про јек та је да укљу чи мо ром
ске уче ни ке и роди те ље, реги о нал не 
и локал не вла сти и НВО у кре и ра ње 
одго ва ра ју ћих поли ти ка, спро во ди мо 
повољ не поли ти ке и пра ти мо њихов 
напре дак – каже Ива на Стан ко вић из 
Удру же ња „Стил мла дих“.

Овим међу на род ним про јек том ће 
руко во ди ти Руму ни ја као земља коор
ди на тор, док су парт нер ске земље 
Ита ли ја, Грч ка, Тур ска и Срби ја. Рума 
ће бити дома ћин земља ма уче сни
ца ма про јек та у мар ту наред не годи
не. Тада ће бити одр жан тре нинг за 
настав ни ке  меди ја то ре, који ће у 
пери о ду после тога ради ти са ром
ском попу ла ци јом, и на истра жи ва њи
ма, кроз која ће се под сти ца ти раз вој 
ром ске зајед ни це.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Годишња контрола

Дом здра вља „Рума“ је добио акре
ди та ци ју на рок од седам годи на, а 
редо ван посту пак пошто ва ња при ме не 
стан дар да под ра зу ме ва и годи шње 
посе те и про це не. Редов на посе та 
Аген ци је за акре ди та ци ју здрав стве
них уста но ва Срби је оба вље на је 19. 
новем бра. 

Редов на посе та оце њи ва ча обу хва та 
про ве ру ускла ђе но сти рада Дома 
здра вља „Рума“ са стан дар ди ма за 
акре ди та ци ју, под ра зу ме ва пре глед 
здрав стве не уста но ве, про ве ру вође
ња про пи са не меди цин ске доку мен та
ци је, као и при ме ну пла на и уна пре ђе
ња без бед но сти паци је на та. 

– Спо ља шњи оце њи ва чи су пре гле
да ли доку мен та ци ју, оба ви ли раз го вор 
са запо сле ни ма, оби шли уста но ву и 
јед ну сео ску здрав стве ну амбу лан ту. 

У наред них 15 дана оче ку је мо изве
штај Аген ци је за акре ди та ци ју здрав
стве них уста но ва Срби је о оба вље ној 
посе ти оце њи ва ча – каже дирек тор ка 
Дома здра вља др стом. Јеле на Сто ја
нац Мра че вић.
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Про бле ми са иле гал ним 
мигран ти ма
Зоран Семе но вић, 

заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид и пове

ре ник Општин ског одбо ра 
СНС у четвр так, 21. новем
бра, одр жао је кон фе рен ци
ју за меди је на којој је гово
рио о акту ел ној ситу а ци ји 
са мигран ти ма. Ста нов ни ци 
шид ске општи не у прет ход
ном пери о ду има ли су мно го 
про бле ма са овом попу ла ци
јом. Од кра ђа, паље ња кућа, 
до напа да и оти ма ња нов ча
ни ка жени у глав ној ули ци.

Упра во су то били раз ло
зи за кон фе рен ци ју, на којој 
је Семе но вић изнео број не 
подат ке веза не за кри зу, која 
је на овим про сто ри ма поче
ла пре чети ри годи не, а кул
ми ни ра ла пре 10  15 дана.

– Оправ да но неза до вољ
ство гра ђа на је вели ко и на 
иви ци толе ран ци је. Ми, не 
само као одго вор на стран
ка већ и као локал на власт, 
пред у зе ли смо у послед њих 
седам дана рад ње у реша
ва њу про бле ма који је код 
нас при су тан већ дужи пери
од. Коме са ри јат за избе гла и 
расе ље на лица, Мини стар
ство уну тра шњих посло ва, 
невла ди не орга ни за ци је 
које се нала зе на тери то ри
ји Општи не Шид и локал на 
власт су раз ма тра ли начи не 
како да спре чи мо ова деша
ва ња у нашој општи ни, а 

то су оту ђи ва ње имо ви не, 
физич ки напа ди на наше 
гра ђа не, паље ње кућа, упа
ди у при ват ну сво ји ну, немо
рал но пона ша ње мигра на та 
на ули ца ма Шида, непри
стој но пона ша ње и кре та ње, 
које није у скла ду са пози
тив ним про пи си ма Репу бли
ке Срби је на свим рела ци ја
ма где се они кре ћу – рекао 
је Семе но вић.

Доне ти су зајед нич ки дого
во ри и закључ ци, да акци ја 
која се спро во ди на тери
то ри ји Општи не Шид има 
за циљ да мигран ти у при
хват ним цен три ма у Шиду, 
Ада шев ци ма и Прин ци пов цу 
има ју сву сло бо ду, а да су 
про блем иле гал ни мигран
ти који не пошту ју зако не 
Репу бли ке Срби је, мигран ти 
који не желе да буду у при
хват ним цен три ма, те ће они 
бити тре ти ра ни као стран ци.

– Пре ма њима ће се при
ме њи ва ти зако ни који важе 
за стран це, а који нису 
при ја ви ли свој бора вак у 
Репу бли ци Срби ји. Сви су 
попи са ни и одве де ни у при
хват не цен тре. Коме са ри јат 
за избе гла и расе ље на лица 
има оба ве зу да их еви ден ти
ра, да их задр жи и да оста
ну у том при хват ном цен тру 
као мигран ти који су легал ни 
– нагла сио је Зоран Семе но
вић.

Мигран ти одла зе у напу
ште не објек те око Желе
знич ке ста ни це, бив шег 
„Гра фо сре ма“, мле ка ре, 
у неко ли ко обје ка та који 
се нала зе у непо сред ној 
бли зи ни ваша ри шта. Ови 
мигран ти има ју логи сти ку 
од јед не невла ди не орга
ни за ци је која спре ма хра ну 
у неу слов ним објек ти ма и 
дистри бу и ра тим мигран
ти ма. Пре ко тери то ри је 
Општи не Шид пре шло је 
пре ко 850.000 мигра на та у 

послед ње чети ри годи не, а 
више сто ти на је про шло као 
иле гал ни мигран ти. 

Сада се у Шиду нала
зи 1.163 мигра на та који су 
реги стро ва ни у три при хват
на цен тра, што је 140 више, 
пре него што је поче ла 
акци ја изме шта ња иле гал
них мигра на та. Без бед ност 
гра ђа на је на првом месту 
и акци ја се мора спро ве
сти, док се не реши про блем 
иле гал них мигра на та.

Д. Попов

Зоран Семе но вић

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

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Олак ши це редов ним
пла ти ша ма поре за
У петак, 22. новем бра одр жа на је 

сед ни ца Општин ског већа, а на 
днев ном реду нашло се гото

во 50 тача ка. По завр шет ку сед ни це, 
заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић је  издво јио  нај зна
чај ни је тач ке днев ног реда.

– Нагла сио бих да су нај ва жни је тач
ке днев ног реда сед ни це Општин ског 
већа изме на одлу ка о буџе ту за 2019.
годи ну и пред лог одлу ке за буџет 2020. 
годи не, који је ста вљен на јав ну рас

пра ву и која ће тра ја ти 30 дана, где ће 
сви гра ђа ни моћи да уче ству ју у про
јек ци ји буџе та. Овим путем их пози вам 
да дођу у Оде ље ње за буџет, рас пи
та ју се и да пред ло же шта би тре ба ло 
да се ура ди сле де ће годи не у Шиду – 
казао је Семе но вић. 

Јед на од врло бит них тача ка је и 
одлу ка о изме ни одлу ке о локал ним 
поре зи ма, а то је да сви који пла ћа ју 
локал ни порез и редов но изми ру ју сво
је оба ве зе до кра ја кален дар ске годи

не, доби ја ју ума ње ње  осно ви це од 10 
посто на осно ви цу за сле де ћу годи ну.

На днев ном реду су се поред ових 
тача ка нашле број не жал бе, изме не 
одлу ка и ускла ђи ва ње са пози тив ним 
про пи си ма Репу бли ке Срби је, а на 
осно ву запи сни ка репу блич ког кому
нал ног инспек то ра дошло је до  допу
на број них одлу ка које су заста ре ле, 
као што је одлу ка о зоо хи ги је ни, дим
ни чар ским услу га ма, погреб ним услу
га ма. Д. Попов
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ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА РЕГИ О НАЛ НЕ ПРИ ВРЕД НЕ КОМО РЕ СРЕ МА

Награ де нај бо љим при вред ни цима
У Град ској кући у петак, 22. новем

бра, одр жа на је сед ни ца Пар ла
мен та при вред ни ка Реги о нал не 

при вред не комо ре Срем ског управ ног 
окру га. На сед ни ци се, изме ђу оста лог, 
рас пра вља ло о диги тал ној тран сфор
ма ци ји ПКС и пре зен то ва на је Европ
ска мре жа пред у зет ни штва. Након рад
ног дела сед ни це, усле дио је и све ча ни 
део на ком су уру че не награ де. Награ да 
Реги о нал не при вред не комо ре Сре ма 
за посе бан допри нос при вре де реги о на 
у сек то ру инду стри је при па ло је фир ми 
„Кофи каб“ из Деча, а из обла сти услу га 
ову награ ду је поне ла фир ма „Меди ус“ 
из Нове Пазо ве. Награ да за реги о нал
ног послов ног лиде ра при па ла је Вељ ку 
Тодо ро ви ћу, дирек то ру фир ме „Грунд
фус Срби ја“, и Весни Стан ко вић, дирек
тор ки пред у зе ћа „Хра на про дукт“, која 
се у име награ ђе них захва ли ла, али 
изне ла и про бле ме са који ма се дома ћи 
при вред ни ци сусре ћу у Срби ји.

–Наша фир ма послу је од 1992. годи
не.  Као дома ћи при вред ни ци, у том 
пери о ду смо били у тежој ситу а ци ји 
да се избо ри мо са свим поли тич ким и 
еко ном ским пре ви ра њи ма како бисмо 
дошли до пози ци је у којој смо данас. 
Сада води мо и дру гу бор бу, а то је како 
да поста не мо што кон ку рент ни ји на 
тржи шту. То је вели ки иза зов, јер смо 
оста ли без поре ских кре ди та и олак
ши ца за инве сти ци је, и то је нешто што 
је по мени вели ки про блем за дома ће 
при вред ни ке. С дру ге стра не, дома ћи 
при вред ни ци се суо ча ва ју са дола ском 
вели ког стра ног капи та ла, који је вео ма 
моћан. Зада так дома ће при вре де је да 
уво ди стан дар де, али је то врло тешко у 
вре ме када све више ква ли тет них рад
ни ка одла зи из Срби је, рекла је Весна 
Стан ко вић. 

Тако ђе, овом при ли ком, доде ље не 
су и јуби лар не награ де. За 20 годи на 
посло ва ња јуби лар не награ де су доде
ље не фир ма ма: „ДОО Мото пласт“ из 

Нове Пазо ве, „Лифам М“ из Ста ре Пазо
ве, „Интер пе трол“ из Сала ша Ноћај ског, 
„Пне у ма тик флекс“ из Нове Пазо ве, „Тех
но пласт“Нови Банов ци, ЈКП „Кому на
лац“ Ириг, „Mат ешић тран спорт“ Рума, 
„Еуро танк транс“ из Ста рих Бано ва ца и 
„Вал хал“ из Ста ре Пазо ве. Јуби лар не 
награ де за 30 годи на посло ва ња доби ла 
су пред у зе ћа: Пољо при вред на струч на 
слу жба из Срем ске Митро ви це, „Вик то
риа оил“ из Шида и „Meнина“ из Руме. 

Дали бор Берић, пред сед ник Пар ла
мен та при вред ни ка, иста као је да ПКС 

тре ба да уче ству је у реа ли за ци ји зако на 
које доно си Вла да Срби је, али и у њего
вим изме на ма.

– То би тре ба ло да буде дина мич ни
је и боље, јер нас оче ку је пери од који 
ће у при вред ном сми слу бити врло тур
бу лен тан. Вели ки број људи одла зи 
из Срби је, мора мо зајед но са Вла дом 
напра ви ти план како би наша при вре да 
у таквим усло ви ма била кон ку рент на, а 
рад ни ци оста ја ли у земљи, изја вио је 
Берић.

 З. П.

Награ де Реги о нал не при вред не комо ре Сре ма при па-
ле су фир ми „Кофи каб“ из Деча, и „Меди усу“ из Нове 
Пазо ве. Послов ни лиде ри су Вељ ко Тодо ро ви ћ, дирек-
то р фир ме „Грунд фус Срби ја“, и Весна Стан ко вић, 
дирек тор ка пред у зе ћа „Хра на про дукт“

Дали бор БерићВесна Стан ко вић

„ЕНЕР ГО ЗЕ ЛЕ НА“ ИНЂИ ЈА

Поно во кре ће са радом
Како је током недав не посе те Сом

бо ру иста као мини стар пољо при
вре де Бра ни слав Неди мо вић, од 

15. јану а ра сле де ће годи не у кафи ле
ри ји за пре ра ду живо тињ ског отпа да 
„Про те ин ка“ више се неће пре ра ђи ва ти 
ани мал ни отпад. Он је тада иста као да 
ће више де це ниј ски про блем Сом бо ра
ца, који су због непри јат них мири са из 
ове фабри ке годи на ма писа ли пети ци је 
над ле жни ма, бити решен, а кафи ле ри ја 
ће уме сто пре ра де, при ку пља ти и одво
зи ти отпад.

– Има ће мо једин стве ни цен тар који 
се нала зи у објек ту „Енер го зе ле на“ у 
Инђи ји. Један део рад ни ка ћемо при

по ји ти, то ће бити тран сфер ста ни ца у 
Сом бо ру, што зна чи да ће се у тој ста
ни ци само при ку пља ти ани мал ни отпад, 
али се неће обра ђи ва ти. Од 15. јану а ра, 
ви више нема те кафи ле ри ју у Сом бо ру, 
казао је Неди мо вић.

Како локал на власт у Инђи ји реа гу је 
на наво де мини стра, да ће поно во са 
радом поче ти „Енер го зе ле на“, обја снио 
је пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак, 
под се тив ши да је ово постро је ње за 
пре ра ду живо тињ ског отпа да пре у зе то 
од држа ве и да, у сушти ни, нема ника
кве везе са локал ном само у пра вом.

– Нарав но да кафи ле ри ја тре ба да 
ради, а да сте мене пита ли да ли тре

ба да буде ту, не тре ба. Међу тим, ми 
не може мо сада да се орга ни зу је мо, да 
анга жу је мо баге ре и сру ши мо фабри ку 
– рекао је Гак и додао да је цела при ча 
добро позна та. 

– „Енер го зе ле на“ је ту дошла на лега
лан начин, у пита њу су били стра ни 
инве сти то ри. Нео д го вор но шћу неких 
рани јих функ ци о не ра са локал ног и 
репу блич ког нивоа, дошли смо до тога 
да држа ва тре ба да пла ти неко ли ко 
десе ти на мили о на евра да би се дуг 
вра тио. И опет све на терет гра ђа на 
Срби је, јер неко није знао или желео да 
одго вор но ради свој посао – иста као је 
Вла ди мир Гак. М. Ђ.
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МИРО СЛАВ ЈОКИЋ, НАЧЕЛ НИК ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕД НИЧ КЕ 
ПОСЛО ВЕ И ИМО ВИ НУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У Митро ви ци се нешто
лепо и пози тив но деша ва

У про те клом пери о ду
ми смо од покра јин ског

и репу блич ког нивоа
вла сти обез бе ди ли

неко ли ко мили јар ди
дина ра које су уло же не

у инфра струк ту ру
раз ли чи тог типа. А то све 

не би било могу ће без 
зала га ња госпо ди на

Бра ни сла ва Неди мо ви ћа. 
Про сто, то наши гра ђа ни 

тре ба да зна ју. И ко год не 
види да су у про те кле три 

годи не у Срем ској
Митро ви ци завр ше ни 

озбиљ ни про јек ти,
тај је нај бла же рече но 

зло на ме ран

Када се ради о инфра струк ту ри у 
ширем сми слу у коју за ову при ли ку 
убра ја мо и објек те, држа ва Срби ја 

заи ста има слу ха. Једи ни услов за повла
че ње тих сред ста ва су гото ви про јек ти. 
Није про блем у сред стви ма, њих има, 
како на покра јин ском тако и на репу блич
ком нивоу, потреб но је да локал не само
у пра ве кан ди ду ју сво је про јек та. Што се 
тиче Срем ске Митро ви це, ми тих про бле
ма нема мо. Завр ши ли смо мно го број не 
про јек те и тру ди мо се да наста ви мо кон
ти ну и тет зна чај них и зајед нич ких ула га
ња у инфра струк ту ру, рекао је на почет ку 
раз го во ра Миро слав Јокић, начел ник за 
опште и зајед нич ке посло ве и имо ви ну 
Гра да Срем ска Митро ви ца и додао да 
је Срем ска Митро ви ца град који ће врло 
уско ро бити окру жен са три ауто  пута 
и локал на само у пра ва мора бити спрем
на да иско ри сти ту пред ност, у сми слу 
буду ћег при вла че ња нових инве сти то ра 
и отва ра ња рад них места.

М НОВИ НЕ: Како се наја вљу је, уско-
ро би тре бао да се реа ли зу је про је кат 
јав но при ват ног парт нер ства у окви-
ру којег би биле асфал ти ра не ули це у 
сели ма на тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца. Шта тај про јек та под ра зу-
ме ва?

МИРО СЛАВ ЈОКИЋ: У току је про це ду
ра за избор парт не ра, одно сно изво ђа ча 
радо ва, који ће реа ли зо ва ти про је кат јав

но при ват ног парт нер ства у окви ру којег 
ће бити реви та ли зо ва но 35 кило ме та ра 
коло во за у сели ма на тери то ри ју Гра да 
Срем ска Митро ви ца. У прет ход ном пери
о ду смо уло жи ли знат на сред ства, што из 
покра јин ских и репу блич ких изво ра, што 
из буџе та Гра да у инфра струк ту ру Срем
ске Митро ви це. Сада ћемо се бази ра ти 
на сео ске сре ди не како бисмо одр жа ли 
ниво инфра струк ту ре под јед на ким и у 
сели ма и у гра ду. То је јако важно и не 
жели мо да се наши гра ђа ни који живе у 
сели ма осе те запо ста вље но. Ми смо се 
кон сул то ва ли са људи ма у свим сели
ма, али и наше струч не слу жбе су оби
шле терен како бисмо има ли пра ву сли ку 
о томе шта је реал но да се ради, а шта 
не. Што се тиче Лаћар ка, који је нај ве
ће насе ље но место и сасвим сигур но 
се више не може назва ти селом, Цер ска 

ули ца је дели мич но сани ра на. У пита
њу је асфал ти ра ње почет ке ули це, као 
наси па ње бан ки на, али то је редов но 
јесе ње рекон стру и са ње. Пла ни ра но је 
да у окви ру јав но при ват ног парт нер ства 
ули ца у целој дужи ни буде пре сву че на 
асфал том и да се ура де ста би ли зу ју ће 
бан ки не са обе стра не у шири ни од пола 
метра и то наси па њем каме ним агре га
том који ће гаран то ва ти дуго веч ност. Део 
Пла нин ске ули це око бен зин ске пум пе 
је тако ђе пре сву чен асфал том до Ниске 
ули це. Ту је био про блем због ауто бу ске 
лини је која иде том тра сом. Биће ура ђен 
нај кри тич ни ји део Кара ђор ђе ве ули це, 
Кики не, Њего ше ве и неко ли ко ули ца око 
Вар де, које нема ју асфалт. То су ули це 
у Лаћар ку које су пла ни ра не јав но при
ват ним парт нер ством. Обез бе ди ли смо 
сред ства, тако да ће све ове наве дене 

M NOVINE :

МИРОСЛАВ ЈОКИЋ: Поносан сам што сам део тима људи
који мења ју Срем ску Митро ви цу буквал но из коре на
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ули це, као и ули це у оста лим сели ма 
бити у што кра ћем року завр ше не. Иде ја 
јав но при ват ног парт нер ства је у томе да 
град у нај кра ћем року доби је завр ше не 
радо ве које ће отпла ћи ва ти у наред ном 
пери о ду, а роко ви ће бити дефи ни са
ни уго во ром са ода бра ним изво ђа чем. 
Одр жа ва ње ура ђе них ули ца тако ђе је 
оба ве за изво ђа ча за које ће Град обез
бе ди ти сред ства. Тиме је локал на само у
пра ва зашти ће на и од флук ту а ци ја цена 
на тржи шту. Углав ном, кад се под ву че 
црта, у ова квим аран жма ни ма сви су на 
добит ку. Ми већ раз ми шља мо о јав но 
при ват ном парт нер ству за јав ну расве
ту, где бисмо поста ви ли ЛЕД расве ту 
која ште ди стру ју, на тери то ри ји гра да, 
Лаћар ка и Мачван ске Митро ви це. Из 
уште де отпла ћу је мо изво ђа ча радо ва, а 
све даље, након отпла те радо ва, је уште
да за буџет. 

Поред наја вље них радо ва, шта је 
већ ура ђе но у сео ским месним зајед-
ни ца ма у току ове годи не?

– Ми смо се тру ди ли да у сва ком селу 
ура ди мо и досад, нешто што су мешта ни 
тра жи ли. Тако не при мер има мо пет села 
која су се изја сни ла да су им потреб не 
капе ле не гро бљу. Шашин ци ма је била 
потреб на нова згра да амбу лан те коју 
већ гра ди мо. Рекон стру и са ли смо домо
ве кул ту ре у Мар тин ци ма и Кузми ну. У 
Срем ској Рачи и Босу ту су рекон стру и
са не свла чи о ни це фуд бал ских клу бо ва. 
У Рав њу се зида црква, у Раден ко ви ћу 
сре ђи ва на згра да месне кан це ла ри је, 
у Ноћа ју се ради водо вод на мре жа, у 
Мачван ској Митро ви ци је изгра ђе на нова 
шко ла, ура ђен је део пута до Заса ви це. 
Сле де ће годи не пла ни ра мо да пот пу но 
рекон стру и ше мо глав ну ули цу Мачван
ски кеј пот пу но новом инфра струк ту ром, 
атмос фер ском кана ли за ци јом, пија цом. 
То су вели ки про јек ти који вео ма мно го 
зна че људи ма који живе у тим мести ма.

Поред поме ну тог, да ли ста нов ни-
ци сео ских сре ди на могу у доглед но 
вре ме оче ки ва ти изград њу гасо во да 
и при кљу че ње на гасну мре жу, као и 
кана ли за ци ју?

– Са „Срби ја га сом“ ће се ради ти ком
плет на гаси фи ка ци ја целе општи не. То 
је стра те шко опре де ље ње „Срби ја га са“ 
и ми смо се при дру жи ли томе. Посеб
но је важна гаси фи ка ци ја Мар ти на ца и 
Кузми на, јер ће на тај начин и општи на 
Шид доби ти гас. Тако да наши гра ђа ни 
могу да оче ку ју да ће у року од годи ну  
две дана сва ко насе ље но место доби ти 
гас. Те радо ве ће финан си ра ти „Срби
ја гас“. Што се тиче кана ли за ци је, ту су 
ства ри вео ма јед но став не, јер је држа ва 
обез бе ди ла сред ства за те наме не. Ми 
ћемо кан ди до ва ти про је кат изград ње 
кана ли за ци је за север ни део. Ура ди ће
мо нови про је кат и за јужни део. Сле
де ће годи не ће се завр ши ти изград ња 
мре же у север ном делу Лаћар ка, али 
ће се ради ти и у јужном делу. Оче ку јем 
у наред не две годи не да ће цео Лаћа рак 
бити покри вен кана ли за ци јом. За завр
ше так север ног дела тре ба 150 мили о
на дина ра, а за јужни део са потреб ним 
под ста ни ца ма које су нео п ход не због 
ниског тере на, тре ба добрих 250 мили
о на дина ра. 

Како оце њу је те општи раз вој Гра да, 
са аспек та ула га ња у инфра струк ту-
ру?

– Изу зет но добро и не могу да сакри јем 
оду ше вље ње свим оним што је у послед
њих неко ли ко годи на ура ђе но. Пре сре
ћан са и због тога што сам део еки пе, део 
тима људи који мења ју Срем ску Митро
ви цу буквал но из коре на, захва љу ју ћи 
изу зет но доброј кому ни ка ци ји са покра
јин ским и репу блич ким орга ни ма. Нарав
но, тре ба иста ћи да Срем ска Митро ви
ца има мини стра у Вла ди Срби је и то је 
јако важно. У про те клом пери о ду ми смо 
обез бе ди ли неко ли ко мили јар ди дина ра 
које су уло же не у инфра струк ту ру раз
ли чи тог типа. А то све не би било могу
ће без зала га ња госпо ди на Бра ни сла ва 
Неди мо ви ћа. Про сто, то наши гра ђа ни 
тре ба да зна ју. И ко год не види да су у 
про те кле три годи не у Срем ској Митро
ви ци завр ше ни озбиљ ни про јек ти, тај је 
нај бла же рече но зло на ме ран. Пого то
во што су ура ђе ни про јек ти за које оце
њу јем да су фено ме нал ни, као што је 
под во жњак и цео ком плекс око њега, 
Фру шко гор ска и Желе знич ка ули ца са 
рекон струк ци јом Желе знич ке ста ни це, 
затим базен. Данас иде мо корак даље и 
почи ње мо да се бави мо сим бо ли ма, а то 
је рекон струк ци ја Спо ме ни ка осло бо ди о
ци ма Митро ви це у Дру гом свет ском рату, 
што је за све Митров ча не вео ма зна чај
но. Тако ђе, сле де ће годи не оче ку је мо и 
рекон струк ци ју Ауто бу ске ста ни це која 
јесте у при ват ном вла сни штву, али вла
сник није могао да оста не нем на све оно 
што је ура ђе но у том делу гра да, тако да 
ћемо доби ти још један функ ци о на лан и 
леп обје кат. 

Које нове про јек те може те наја ви ти, 
како оне крат ко роч не тако и дуго роч-
не?

– Поред све га што је већ ура ђе но 
локал на само у пра ва је озбиљ но ушла 
у про це ду ру отку па Дома вој ске и то 
ће тако ђе бити кори стан и леп обје кат. 
Наша жеља је да он задр жи сада шњи 
изглед, али ту ће стру ка дати конач ну 
реч. Изград ња тржног цен тра на Липи је 
тако ђе пот пу но изме ни ла изглед тог дела 
гра да, али има и пла но ва које тек тре ба 
да оства ри мо. Наи ме, ту ће се гра ди ти и 
нов град ски ста ди он, на месту дана шњег 
игра ли шта ФК Рад нич ки. Што се тиче 
„Сре мо вог“ игра ли шта, у пла ну је да, 
када Град пре у зме пот пу но упра вља ње 
над њим, то земљи ште буде наме ње но 
за изград њу стам бе них и послов них обје
ка та и да се град отво ри пре ма реци. Сви 
струч ња ци и сва ко ко раз ми шља о гра
ду који изла зи на реку, зна да град мора 
да кори сти тај ресурс. Тај план детаљ не 
регу ла ци је још није усво јен и у току је 
кому ни ка ци ја са гра ђа ни ма који живе у 
том делу гра да. Он пред ви ђа и изград њу 
Сав ске маги стра ле која би рас те ре ти ла 
сао бра ћај у цен тру гра да. Ми мора мо 
гле да ти дуго роч но, лако је пред ви де ти 
шта ће бити сле де ће годи не или за две 
годи не. Раз вој гра да тре ба пла ни ра ти на 
мно го дужи вре мен ски пери од. Изград ња 
под во жња ка је пока за ла како се ства ри 
брзо мења ју. Тај крак и ула зак у град је 
постао вео ма про ме тан, самим тим је и 
Ули ца Кра ља Петра поста ла изу зет но 
опте ре ће на у пре по днев ним часо ви ма. 

И ми мора мо да раз ми шља мо уна пред, 
тако да нас сле де ће годи не оче ку је нова 
сао бра ћај на сту ди ја. У овим тре нут ку се 
пре ко 12 згра да гра ди на Буле ва ру, који 
је постао кич ма гра да и то су ства ри о 
који ма се мора раз ми шља ти. У току је 
изград ња новог кру жног тока на изла ску 
пре ма ауто  путу и Вели ким Радин ци
ма, гра ди се нова згра да „Попо ви ће ве“ 
шко ле, уско ро кре ће мо и са изград њом 
новог вртић у Лаћар ку. На сав ском кеју 
има мо могућ ност за поста вља ње покрет
них пане ла. Ти пане ли су нешто што пре
ва зи ла зи рад јед не локал не само у пра ве. 
Иску ство из 2014. годи не је било гото во 
нествар но за све нас који смо уче ство
ва ли у одбра ни гра да од пре те ће попла
ве. Још тада је Бра ни слав Неди мо вић, 
као тада шњи гра до на чел ник, рекао да 
ми мора мо да ура ди мо нешто по пита
њу кеја. Први корак је био рад на про јек
ту. Након тога, када је постао мини стар, 
иде ја да се кеј зашти ти није више била 
нека има ги нар на ствар, него је пола ко 
поста ја ла реал ност. И ето, успе ли смо да 
доче ка мо да има мо један од нај са вре ме
ни јих систе ма за одбра ну од попла ве. У 
Срби ји то има ју Голу бац и Нови Сад, и 
ми смо тре ћи град који има тај систем. 
Овај систем је сачи њен од нај ква ли тет
ни јег дур алу ми ни ју ма и вео ма брзо се 
поста вља. Митро ви ца је пот пу но без бед
на, а доби ла је и лепо и уре ђе но шета ли
ште поред реке.

Савре ме на инфра струк ту ра јесте 
пред у слов за еко ном ски раз вој, нова 
ула га ња и отва ра ње рад них места, а 
то даље има за после ди цу поди за ње 
стан дар да и бољи живот гра ђа на, који 
се пре све га пре по зна је по потра жњи 
за ста но ви ма.

– Вео ма смо поно сни на то што је 
јед на тако рено ми ра на ком па ни ја, као 
што „Џон Дир“ иза бра ла Митро ви цу за 
изград њу логи стич ког и дистри бу тив ног 
цен тра. Инве сти то ри који већ послу ју у 
Срем ској Митро ви ци, који су овде изгра
ди ли сво је послов не објек те, сад шире 
сво ју про из вод њу, као што су ком па ни
је „Моди не“ и „Метал фер“, али и још 
неки. Митро ви ца је данас на испод пет 
посто сто пе неза по сле но сти. Све се то 
одра зи ло и на мигра ци је, мно го људи 
дола зи у наш град, јер у њему могу да 
нађу посао. То се све одра зи ло и на ста
но град њу. Мно го стам бе них згра да се 
у овом тре нут ку зида, мислим више од 
12, и још толи ко је наја вље но за сле де
ћу годи ну. Све то гово ри да се са Митро
ви цом нешто лепо и пози тив но деша ва. 
Поред при ват них инве сти то ра који гра
де ста но ве, у Срем ској Митро ви ци је у 
току и изград ња ста но ва за при пад ни ке 
слу жби без бед но сти. Град је обез бе дио 
лока ци ју и инфра струк ту ру и у насе љу 
„Каме њар“ изгра ди ће се 190 ста но ва 
за при пад ни ке вој ске, поли ци је, рад ни
ке Мини стар ства прав де. Ми смо на то 
вео ма поно сни, јер ће људи који раде 
вео ма одго во ран посао, под повољ ним 
усло ви ма моћи да дођу до ста на. До 27. 
новем бра је отво рен јав ни оглас који се 
попу ња ва елек трон ском путем, а од 6. 
децем бра ће кре ну ти про да ја ста но ва. 
Узи ма ју ћи све то у обзир, могу рећи, да, 
мења се Митро ви ца.

С. Цуцанић
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ДОК ТОР КА МИРО СЛА ВА ШЕВО

Вак ци на је нај бо ља
пре вен ци ја про тив гри па

У рет ким слу ча је ви ма осо ба може да не раз ви је иму ни тет про тив виру са гри па, али 
ако паци јент и обо ли, има ће мно го бла жи облик инфлу ен це и неће бити витал но 
угро жен, иста кла је др Шево, која дода је да је ове годи не већа ода зив паци је на та на 
вак ци на ци ју про тив гри па, а то обја шња ва пози тив ном кам па њом здрав стве них рад-
ни ка, каже др Миро сла ва Шево

Грип, или струч но рече но инфлу ен
ца, увек је код нас схва тан нео
збиљ но и то усед мањ ка здрав

стве не кул ту ре и нави ка. Често се 
деша ва да већи на зара же них људи 
“хра бро“ пре ле жи грип, тако ре ћи, на 
нога ма, забо ра вља ју ћи да вирус гри па 
тако шире даље. Дру штве не и рад не 
актив но сти пре ста ју оног тре нут ка 
када осо ба доби је висо ку тем пе ра ту ру. 
Вирус се лако пре но си и углав ном 
почи ње у фебру а ру, кул ми ни ра у мар
ту и завр ша ва се у апри лу. Зара же на 
осо ба може пре не ти вирус гри па кија
њем, кашља њем, руко ва њем. Струч
ња ци наво де да се епи де ми је инфлу
ен це јавља ју сва ке годи не на гло бал
ном нивоу и то услед вели ког зара зног 
и муто ге ног потен ци ја ла виру са и да је 
због тога потреб но еду ко ва ти ста нов
ни штво о мера ма пре вен ци је про тив 
виру са инфлу ен це, самој боле сти, као 
и о томе како пре по зна ти симп то ме да 
би се на вре ме запо че ло лече ње. Пре
вен тив на мера про тив гри па, и једи на 
по речи ма струч ња ка, јесте вак ци на 
про тив гри па, која је у Срби ји при сут на 
послед њих неко ли ко годи на. 

Ове годи не је у митро вач ки Дом 
здра вља дистри бу и ра но укуп но  3450 
доза вак ци на про тив гри па, а пре ма 
речи ма дирек тор ке Дома здра вља др 

Миро сла ве Шево, реч је о четво ро ва
лент ној вак ци ни.

– Вак ци на ци ја је у пот пу но сти завр
ше на, иско ри шће не су све дозе, које 
су пред ви ђе не пла ном Инсти ту та за 
јав но здра вље „Батут“. Поред тога, 
сва ки сугра ђа нин који жели да се вак
ци ни ше про тив гри па сада то може 
ура ди ти о свом тро шку, рекла је др 
Шево.

Она је дода ла да се вак ци на ци ја нај
пре пре по ру чу је тако зва ној осе тљи вој 
гру пи паци је на та. 

– Вак ци на ци ја се пре по ру чу је деци 
од 6 месе ци па нада ље, труд ни ца ма, 
ста ри ји ма од 65 годи на као и свим хро
нич ним боле сни ци ма. Нај бо ље вре ме 
за вак ци на ци ју је поло ви на окто бра. 
За раз ви ја ње иму ни те та је потреб но 
три до чети ри неде ље, наве ла је др 
Миро сла ва Шево.

Др Миро сла ва Шево, тако ђе, исти че 
да је после вак ци на ци је про тив инфлу
ен це могу ћа инфек ци ја дру гим респи
ра тор ним виру си ма. 

– У рет ким слу ча је ви ма осо ба може 
да не раз ви је иму ни тет про тив виру са 
гри па, али ако паци јент и обо ли, има
ће мно го бла жи облик инфлу ен це и 
неће бити витал но угро жен, иста кла је 
др Шево, која дода је да је ове годи не 
већа ода зив паци је на та на вак ци на ци
ју про тив гри па, а то обја шња ва пози
тив ном кам па њом здрав стве них рад
ни ка.  

Грип обич но запо чи ње изне на да: 
јавља ју се јаки боло ви у миши ћи ма и 
згло бо ви ма, гро зни ца, висо ка теле сна 
тем пе ра ту ра, суви кашаљ, боло ви иза 
очи ју и гла во бо ља, а лече ње тра је од 
седам до десет дана. 

 З. Попо вић

ЗАВР ШЕ НО ГЛА СА ЊЕ ЗА ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ

Наста вак изград ње
кана ли за ци је у Лаћар ку
Наста вак изград ње кана ли за ци је у 

Лаћар ку је про је кат коме су гра ђа ни 
дали нај ви ше гла со ва у окви ру про

јек та Парти ци па тив но буџе ти ра ње. Пре
ма речи ма начел ни ка Град ске упра ве за 
буџет и локал ни еко ном ски раз вој Душка 
Шаро шко ви ћа наста вак изград ње кана ли
за ци је у Лаћар ку би тре ба ло да се реа ли
зу је сле де ће годи не. 

– Буџет за 2020. годи ну је у завр шној 
фази, али не може мо сада јасно гово ри ти 
о цифри која ће се издво ји ти за овај про
је кат. Има ли смо пре го во ре о суфи нан си
ра њу ових радо ва па могу закљу чи ти да 

ћемо наред не годи не ради ти дале ко више 
него што ћемо обез бе ди ти сред ста ва, 
рекао је Шаро шко вић.

Под се ћа мо, гла са ње о парти ци па тив
ном буџе ти ра њу је одр жа но 18. и 19. 
новем бра. Након гла са ња, избро ја но је 
око 404 исправ на листи ћа, а 195 гра ђа на 
је свој глас дало настав ку изград ње кана
ли за ци је у Лаћар ку.  Поред овог про јек та, 
гра ђа ни су могли да гла са ју и за: изград њу 
град ског ста ди о на, изград њу дечи јих игра
ли шта, рекон струк ци ју Трга вој во ђан ских 
бри га да и рекон струк ци ју пла тоа испред 
ПСЦ „Пин ки“. З. Попо вић

Душко Шаро шко вић

др Миро сла ва Шево
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РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ВЕЛИ КОГ ПРО ЈЕК ТА

Реконструкција Музеја „Срем“
Прва фаза радо ва на рекон струк

ци ји објек та Музе ја „Срем“, који 
се нала зи на Тргу Све тог Сте фа

на се при во де кра ју. Рекон струк ци ја је 
запо чета почет ком новем бра, а обу
хва та  три фазе. Про јект нотех нич ка 
доку мен та ци ја је завр ше на током про
шле годи не, а пре ма речи ма дирек то
ра Музе ја „Срем“ Саше Буга џи је, вред
ност радо ва изно си пет мили о на дина
ра. 

–У току су радо ви прве фазе, који 
обу хва та ју ком плет ну рекон струк ци ју 
кро ва –заме ну цре па, пода шча ва ње, 
ста вља ње пара про пу сне фоли је. Кров 
је био у заи ста лошем ста њу, стал но је 
дола зи ло до про ки шња ва ња. Део 
тава на се кори стио и као депо где је 
било мно го моза и ка и заи ста нам је 
прет ход но ста ње кро ва и тава на оте
жа ва ло очу ва ње кул тур ног насле ђа. 
Прва фаза обу хва та још сре ђи ва ње 
два подрум ска про сто ра и што је нај
бит ни је сани ра ње капи лар не вла ге 
која је “рак рана“ овог Музе ја. Радо ве 
финан си ра ју Мини стар ство инфор ми
са ња и кул ту ре, које је издво ји ло чети
ри мили о на дина ра, и Град Срем ска 

Митро ви ца, који је обез бе дио мили он 
дина ра, рекао је Саша Буга џи ја.

Он је додао да се након завр шет ка 
прве фазе радо ва, оче ку је и поче так 
дру ге и тре ће фазе у току наред не 
годи не.  

– Има мо два изван ред на подру ма 
који су пот пу но нефунк ци о нал ни. У 
јед ном подрум ском про сто ру пла ни ра
мо да напра ви мо један изло жбе ни 
про стор, а дру ги ће и даље има ти 
функ ци ју депоа, али са мно го бољим 
усло ви ма. Ови радо ви су пред у слов 

како бисмо сле де ће годи не кре ну ли са 
дру гом и тре ћом фазом и конач но са 
сре ђи ва њем лапи да ри ју ма. Зна мо да 
све зави си од финан сиј ских сред ста
ва, помо гло је Мини стар ство, помо ћи 
ће и Покра ји на и Град да у наред них 
две до три годи не овај Музеј и буде 
она кав какав тре ба да буде  сто жер 
кул тур ног бла га, не само у Сре му, већ 
у Вој во ди ни и шире, иста као је дирек
тор Музе ја „Срем“. 

Тако ђе, Саша Буга џи ја је иста као да 
је у пла ну да се наред не годи не у окви
ру Музе ја „Срем“ отво ри и суве нир ни
ца. На том пољу се већ сада вред но 
ради. У ради о ни ци вајар ка Ружи ца 
Шпа но вић изра ђу је аутен тич не суве ни
ре Музе ја „Срем“. Тако ђе, ове годи не је 
реа ли зо ва на и постав ка холо гра ма. 

– За сле де ћу годи ну је пла ни ра но 
више про грам ских актив но сти. Биће 
рекон стру и са на и архе о ло шка постав
ка, као и постав ка „Срем кроз веко ве“. 
Постав ка холо гра ма још није зва нич но 
отво ре на. У пита њу је холо грам цара 
Про ба, то јест њего во тро ми нут но 
пред ста вља ње.  Ушли смо у још један 
про је кат „Архео пар ко ви“, једи но је 
Музеј Сре ма ушао у тај про је кат. У 
пита њу су вели ке инве сти ци је и можда 
нај ве ћи про је кат који се ради на зашти
ти кул тур них доба ра, а подр жа ва 
Европ ска уни ја, рекао је Саша 
Бугаџија. З. Попо вић

Саша Буга џи ја

Радо ви на Музе ју „Срем“

Ради о ни ца суве ни ра
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ДАНИ ЦА НЕДИЋ, ДИРЕК ТОР КА ЈП „СРЕМ ГАС“

Соп стве ним сред стви ма до 
нове мре же и више потро ша ча
Дирек тор ка Јав ног пред у зе ћа 

„Срем гас“ Дани ца је у раз го во ру 
за наше нови не изне ла резул та

те посло ва ња у току ове годи не, али и 
пла но ве за наред ну. Она је иста кла 
да су резул та ти посло ва ња пози тив
ни, а посеб но је задо вољ на  тиме што 
је пове ћан број кори сни ка у одно су на 
прет ход ну годи ну.

– Број актив них потро ша ча у овом 
момен ту 5569 из кате го ри је физич ких 
лица и оста лих  је 5569, што је за око 
200 потро ша ча више у одно су на 
2018. годи ну. Број потро ша ча из кате
го ри је прав них лица и потро ша ча 
сред ње потро шње, као што су шко ле, 
врти ћи и слич но је 316 потро ша ча. 
Заи ста смо има ли вели ки број зах те
ва и обим посла се пове ћао. До овог 
момен та 257 лица је под не ло зах тев 
за при кљу че ње, док је про шле годи не 
био под нет 171 зах тев. До сада има
мо 237 пот пи са них уго во ра, рекла је 
Дани ца Недић.

Дани ца Недић наво ди да је гас 
енер гент који се кори сти током целе 
годи не, али да је нај ве ћа потро шња у 
току греј не сезо не. 

– Наше пред у зе ће је увек спрем но 
за греј ну сезо ну, јер су нам нај ва жни ји 
потро ша чи, тако да је један од нај ва
жни јих зада та ка одр жа ва ње ста бил не 
испо ру ке гаса у сва ком момен ту Ту су 
и све оста ле редов не актив но сти које 
оба вља мо од кон тро ла, пре гле да 
инста ла ци ја, очи та ва ња, изград ње 
при кљу ча ка и дру гих посло ва у систе

му и то током целе годи не, па и у греј
ној сезо ни. До овог момен та систем је 
функ ци о ни са по без про бле ма при ли
ком испо ру ке при род ног гаса потро
ша чи ма, наве ла је Дани ца Недић.

Тако ђе, дирек тор ка ЈП „Срем гас“ 
исти че да су и ове годи не реа ли зо ва
ни важни про јек ти на про ду же њу 
гасне мре же. 

– Важно је кон ти ну ал но пла ни ра ти 
раз вој дистри бу тив не мре же и инве
сти ра ти у ква ли тет и обим услу ге.  
Искљу чи во соп стве ним сред стви ма 
смо ради ли на вели ком про ду же њу 
мре же. Наи ме, ове годи не су изгра ђе
ни зна чај ни про ду же ци мре же у лаћа
рач ком насе љу Вар да и у Јар ку, а 
изгра ђе но је и око три кило ме тра 

Изград ња про ду жет ка мре же

Дани ца Недић

Изградња уличног вода
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мањих про ду же та ка, што са ове две 
вели ке инве сти ци је изно си укуп но око 
шест кило ме та ра нове мре же. Ура ђе
на је и рекон струк ци ја и сана ци ја 
дела гасо во да који се нала зи на 
терет ном мосту изме ђу Срем ске и 
Мачван ске Митро ви це. У одно су на 
про шлу годи ну, ове смо про да ли за 
око мили он више при род ног гаса. 
Про шле годи не је то било укуп но 19 
333 000, ове годи не 20 360 000 куб них 
мета ра, иста кла је дирек тор ка ЈП 
„Срем гас“.

Пре ма речи ма Дани це Недић, цена 
гаса није мења на још од 2017. годи не, 
а тре нут но не посто је инди ка ци је о 
про ме ни. 

– За ЈП „Сремгас” утвр ђе на је цена 
која је за гра ђа не у овом момен ту 
33,07 дина ра, за дру ге кате го ри је 
потро ша ча на јав ном снаб де ва њу, 
цена је од 30.13 до 30.82 дина ра по 
куби ку, без ПДВа. Митр о вач ки потр о
ша чи су још увек међу потро ша чи ма 
који пла ћа ју нај ни жу цену при род ног 
гаса у Срби ји. Ина че, нај ве ћим делом 

„Срби ја гас“ овај енер гент наба вља из 
уво за, цена се фор ми ра на бази цене 
наф те и нафт них дери ва та на свет
ском тржи шту и цене дола ра, па се и 
цена мора кори го ва ти у одно су на те 
фак то ре. Важно је поја сни ти, једи но 
уз сагла сност Аген ци је за енер ге ти ку 
Репу бли ке Срби је ми може мо да 
кори гу је мо цену при род ног гаса за 
наше потро ша че. Дакле, ЈП „Срем
гас” не може мења ти сво је вољ но цену 
гаса. Мето до ло ги ју изра чу на ва ња 
цене тако ђе је утвр ди ла држа ва, тач
ни је Аген ци ја за енер ге ти ку, обја сни
ла је Дани ца Недић.

Јав но пред у зе ће „Срем гас“ и ове 
годи не спро во ди репро грам. На тај 
начин потро ша чи из кате го ри је дома
ћин ства могу пла ћа ти део рачу на за 
потро шњу при род ног гаса у пери о ду 
од 1. децем бра 2019. до 28. фебру а ра 
2020. годи не.

– На при мер, први део рачу на од 70 
одсто пла ћа се по испо ста вља њу 
рачу на до 17. у месе цу, а дру ги део од 
30 одсто за шест месе ци од рока 

доспе ћа првог дела рачу на. Како би 
олак шао потро ша чи ма, у ЈП „Срем
гас“ је одлу че но да на део рачу на од 
30 одсто, који доспе ва за шест месе
ци, у току тог пери о да не обра чу на ва 
кама ту, изја ви ла је Недић.

Тако ђе, Дани ца Недић је иста кла да 
би потро ша чи тре ба ло увек, посеб но 
у току греј не сезо не, схва те важност 
редов ног одр жа ва ња и редов них 
пери о дич них кон трол них и пре вен
тив них пре гле да гасних инста ла ци ја и 
апа ра та.

– Дистри бу тер гаса, про из во ђа чи и 
уво зни ци гасних апа ра татро ши ла, 
сер ви си, па и дим ни ча ри, путем при
год них упут ста ва наме ње них кори
сни ци ма, ути ца ће на пове ћа ње сте пе
на тех нич ке кул ту ре и без бед но сти  
при кори шће њу гаса и гасних апа ра
та. Ипак, за сва ку неу о би ча је ну ситу а
ци ју коју потро ша чи при ме те, нај бо ље 
је да позо ву Дежур ну слу жбу ЈП 
„Сремгас“, која је на рас по ла га њу 24 
часа днев но, на број теле фо на: 064/ 
8894 580, иста кла је Дани ца Недић.

Сана ци ја гасо во даПровера гасних инсталација

Тех нич ки пре глед
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У петак, 22. новем бра запо че то 
је асфал ти ра ње десне стра не 
рас кр сни це из прав ца Вели ких 

Ради на ца пре ма Срем ској Митро ви ци. 
Асфал ти ра ње се реа ли зу је у окви ру 
про јек та изград ње кру жне рас кр сни це 
на Ради нач кој петљи. Том при ли ком, 
радо ве је оби шао начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве 
и имо ви ну Миро слав Јокић. Вред ност 
радо ва је 60 мили о на дина ра, а спо
ља шњи преч ник кру жне рас кр сни це ће 
бити око 45 мета ра, уну тра шњи око 60 
мета ра. У исто вре ме на тој део ни ци 
се гра ди и бици кли стич ка ста за, а пре
ма речи ма Миро сла ва Јоки ћа, локал
на власт ће се томе више посве ти ти и 
издво ји ти више сред ста ва за изград њу 
бици кли стич ких ста за. 

– После више од два месе ца дошли 
смо у ситу а ци ју када може мо да поч

не мо са асфал ти ра њем. Тре нут но 
асфал ти ра мо поло ви ну буду ће кру жне 
рас кр сни це. Пре тога су ура ђе ни сви 
инфра стук тур ни радо ви у сми слу изме
шта ња одре ђе них водо ва, и поста вља
ње водо ва за све оне објек те, одно сно 
уре ђа је које пла ни ра мо да поста ви мо у 
наред ном пери о ду када кру жна рас кр
сни ца буде завр ше на. Ово је по нашим 
сазна њи ма десе та кру жна рас кр сни
ца у Срем ској Митро ви ци, али нај ва
жни ја, јер ће се њом обез бе ди ти већа 
без бед ност у сао бра ћа ју. Поста вља се 
бито но се ћи слој асфал та дебљи не од 
14 цен ти ме та ра. Тако ђе, и у наред ним 
дани ма ће се наста ви ти радо ви и доћи 
ће до бла ге изме не у режи му сао бра ћа
ја. Он ће се одви ја ти без пре ки да, али 
ће бити нешто оте жан, као и у прет ход
ном пери о ду. Апе лу јем на све уче сни ке 
у сао бра ћа ју да обра те пажњу на сиг

на ли за ци ју, при ла го де брзи ну вожње 
усло ви ма и обра те пажњу на сво ју и 
без бед ност свих оста лих уче сни ка у 
сао бра ћа ју. Радо ве финан си ра пред у
зе ће „Путе ви Срби је“ и захва љу јем им 
се овом при ли ком, јер је тра ди ци о нал
ни парт нер у реа ли за ци ји сао бра ћај них 
инфра струк тур них про је ка та у Срем
ској Митро ви ци и то пока зу је ква ли
тет ну сарад њу, а сва ка ко и мини стар у 
Вла ди госпо дин Бра ни слав Неди мо вић 
има мно го ути ца ја у том сми сли, рекао 
је Јокић и додао да ће се рас кр сни ца 
ком плет но завр ши ти, уко ли ко вре мен
ске при ли ке дозво ле, у првој поло ви ни 
децем бра 

Миро слав Јокић је при том навео да 
ће у току неде ље Ули ца Дими три ја 
Дави до ви ћа бити про ход на, када се и 
оче ку је завр ше так асфал ти ра ња. 

З. Попо вић

НАСТАВАК РАДО ВА НА РАДИ НАЧ КОЈ ПЕТЉИ

Асфал ти ра ње десне
стра не рас кр сни це

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“

Награ де за нај бо ље радо ве
У Музе ју „Срем“, 22. 

новем бра, све ча но су 
доде ље не награ де уче

ни ци ма који су уче ство ва ли 
на ликов ном кон кур су „Кроз 
кре а тив ност се изра зи, шта је 
кул ту ра одла га ња отпа да ти 
нам пока жи“. Реч је о кон кур
су који је орга ни зо ва ло ЈКП 
„Кому на ли је“ у сарад њи са 
Гра дом Срем ска Митро ви ца. 
Два нај бо ља рада ће бити 
пре не та на један ками он ЈКП 
„Кому на ли је“.

–Уче ство ва ле су све шко
ле у Срем ској Митро ви ци, 
одно сно уче ни ци од првог 
до осмог раз ре да. Из сва ке 
шко ле је доста вљен по један 
рад из сва ког раз ре да. Деца 
су схва ти ла зна чај очу ва ња 

живот не сре ди не и одла га ња 
кому нал ног отпа да, што су 
иска за ли кроз радо ве, рекао 
је дирек тор ЈКП „Кому на ли је“ 
Радо слав Јевре мо вић.

Прво место је осво ји ла 
уче ни ца дру гог раз ре да ОШ 
„Све ти Сава“ Анђе ла Лукић, 
дру го место је при па ло Ната
ши Лау ше вић, уче ни ци ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин
ки“, док је Елвис Бај рић, уче
ник ШОСО „Ради вој Попо
вић“ осво јио тре ће место. 

Похвал ни це су доби ли: 
Алек сан дар Ста ни ми ро
вић из ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“, Вук Нико лић, уче ник 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“ и 
Тео до ра Јелић, уче ни ца ОШ 
„Све ти Сава“.  З. П.

Анђе ла Лукић, прво место
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ДОДЕ ЉЕ НЕ СТУ ДЕНТ СКЕ СТИ ПЕН ДИ ЈЕ

Подр шка нај бо љи ма

У Град ској кући, 24. новем бра 
доде ље не су сту дент ске сти пен
ди је и то четр на е сту годи ну заре

дом. Укуп но 66 сту де на та је доби ло 
уго во ре о сти пен ди ра њу које ће доби
ја ти током школ ске 2019/2020. годи не. 
Ове годи не је на кон крур су нај ни жа 
про сеч на била 9, 50 па је кон ку рен
ци ја била вели ка. Сти пен ди је изно се 
11.000 дина ра и испла ћи ва ће се током 
десет месе ци. На све ча но сти упри ли
че ној за нај бо ље сту ден те, пред сед ник 
Скуп шти не гра да је поздра вио при сут
не, док су заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић и начел ник 
Град ске упра ве за обра зов ње Илија 
Недић уру чи ва ли уго во ре о сти пен ди
ра њу. Овим локал на само у пра ва жели 

да пока же да води бри гу о мла ди ма, 
посеб но они ма који се исту чу сво јим 
зна њем, тру дом и радом. 

Добит ни ци сти пен ди ја за школ ску 
2019/2020. годи ну су: Давид Недељ ко
вић, Тија на Вујић, Срђан Коси јер, Боја
на Мариц ки, Душан Ерде љан, Ангел
ниа Крстић, Михај ло Сре те но вић, 
Мили ца Нико лић, Ката ри на Пет ко вић, 
Дра ган Бабић, Сте фан Раду ло вић, 
Лука Радо ва но вић, Тео до ра Симић, 
Ива на Буга џи ја, Мили ца Бог да но вић, 
Вери ца Грко вић, Ђор ђе Вука ши но вић, 
Дамјан Делић, Филип Зде лар, Нико
ли на Тру дић, Јова на Туру дић, Душан 
Кукић, Сара Никић, Мили ца Гаџу рић, 
Огњен Тутућ, Небој ша Врхо вац, Тодор 
Клич ко вић, Јеле на Павло вић, Симе

он Лати но вић, Мари ја Вулин, Соћа нин 
Милош, Алек сан дар Неда ко вић, Ката
ри на Милу ти но вић, Тео до ра Тојић, 
Тео до ра Ску ра то вић, Дани јел Раду ло
вић, Бојан Обра до вић, Нико ла Бро дић, 
Нина Кобаш, Лука Хова нец, Дра ган 
Ћули брк, Нико ла Сте ва но вић, Кир сти
на Симе у но вић, Лука Радо ва но вић, 
Милош Радо ва но вић, Дари ја Стје пић, 
Бабић Мили ца, Лазар Јовић, Деја на 
Милић, Тама ра Попо вић, Ката ри на 
Савић, Анге ли на Гаври ло вић, Миро
слав Мило ва но вић, Тија на Михај ло
вић, Жељ ка Попо вић, Мина Кузми нац, 
Тија на Ста ни ву ко вић, Ана Жив ко вић, 
Паја Јев тић, Мари на Туца ко вић, Ком
не но вић Нина, Тама ра Вет мић, Ран ко 
Мари чић.

Уру че ни уго во ри митро вач ким сти пен ди сти ма

Радо слав Јере мић

ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА У ОПТИ НИ ПЕЋИН ЦИ

У закуп 1.123 хек та ра
Први круг лици та ци је за пољо при

вред но земљи ште у држав ној сво ји
ни у општи ни Пећин ци завр шен је у 
петак, 22. новем бра. Током три дана 
лици та ци је, у закуп је изда то 1123 хек
та ра од укуп но пону ђе них 2.339 хек
та ра у ата ри ма пећи нач ке општи не, а 
пери од заку па је на пет годи на.

Првог дана лици та ци је, за земљи
ште у ата ри ма Аша ње, Прхо ва, Деча и 
Купи но ва, изда то је укуп но 400 хек та
ра по про сеч ној цени око 13.000 дина
ра, док је дру гог дана за земљи ште у 
ата ри ма Бре ста ча, Доњег Товар ни ка, 
Ога ра, Сиба ча, Срем ских Миха ље ва
ца и Субо ти шта изда то у закуп 310 
хек та ра, по про сеч ној цени од 13.500 
дина ра. 

Како нам је рекао Томи слав Ћир ко
вић, пред сед ник Коми си је за дава ње 
у закуп и на кори шће ње пољо при
вред ног земљи шта у држав ној сво ји
ни у општи ни Пећин ци, тре ћег дана за 
земљи ште у Кар лов чи ћу, Шима нов ци
ма и Обре жу изли ци ти ра но је, по про
сеч ној цени од 12.000 дина ра, укуп но 
413 хек та ра, од чега је само један 
пољо при вред ник из Обре жа изли ци
ти рао у закуп укуп но 374 хек та ра. 

Нај ви ша цена тре ћег дана лици та
ци је, како каже Ћир ко вић постиг ну
та је за пар це лу у Кар лов чи ћу, која 
је изли ци та ра на по цени од 32.000 
дина ра, што је ујед но и нај ви ша цена 
земљи шта постиг ну та у првом кру гу 
лици та ци је.
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РАЈ КО СЕКУ ЛИЋ, ДИРЕК ТОР МИТОР ВАЧ КЕ БИБЛИ О ТЕ КЕ

Успе шна годи на посло ва ња
Дирек тор Библи о те ке „Гли го ри је 

Воза ро вић“ Рај ко Секу лић за 
наше нови не исти че да је зада

так сва ке библи о те ке да чита ње и 
књи гу што више про мо ви ше. Пре ма 
њего вим речи ма, библи о те ка је огле
да ло кул ту ре јед ног гра да, а запо сле
ни у Библи о те ци „Гли го ри је Воза ро
вић“ се и те како тру де да допри не су 
кул тур ном живо ту Срем ске Митро ви
це.  

– У току ове годи не је било заи ста 
мно го про гра ма: књи жев них сусре та, 
три би на, про мо ци ја, изло жби, деч јих 
ради о ни ца. Има мо вели ку потра жњу 
за нашим про сто ром и не може мо сви
ма да иза ђе мо у сусрет. Сигур но је 
одр жа но око педе сет изло жби и 30 
књи жев них сусре та у току ове годи не. 
Тако ђе, са меди ји ма има мо изу зет ну 
сарад њу. Пре ма свом доса да шњем 
иску ству, могу да закљу чим да је, у 
одно су на прет ход ни пери од, заин те
ре со ва ност Митров ча на за чита ње 
већа. Нема мо више чла но ва у одно су 
на про шлу годи ну, али је, хај де да 
кажем, већи про ток књи га, гово ри Рај
ко Секу лић.

Он дода је да није задо во љан сред
стви ма којим рас по ла же „Гли го ри је 
Воза ро вић“, али и да је све стан да је 
таква ситу а ци ја у свим библи о те ка ма у 
Срби ји. 

– За ову годи ну смо пла ни ра ли више 
сред ста ва, али су у гра ду реа ли зо ва ни 
вели ки инфра струк тур ни про јек ти, који 
су били при о ри тет. Пла ни ра мо да већ  
у јану а ру наба ви мо књи ге које су тра
жи ли наши кори сни ци. Све про гра ме 
које смо има ли у току годи не смо ура
ди ли са толи ко нов ца коли ко смо има
ли, али у реа ли за ци ји тога вели ки удео 
је имао и енту зи ја зам наших запо сле
них. Кадра нема мо довољ но, има мо 
18 запо сле них. Међу тим, мало је 
библи о те ка у Срби ји које су има ле 
толи ко про гра ма као што је наша. 

Позна ти смо од Укра ји не, пре ко Репу
бли ке Срп ске до Црне Горе. Наше 
библи о те кар ке су уче ство ва ле у 
Тесли ћу на Сабо ру библи о те ка ра са 
три науч на рада, тако ђе уче ство ва ле 
су и на Међу на род ном ску пу у Белом 
Мана сти ру. На јед ном супу у Црној 
Гори библи о те кар ка Морав ка Тодић је 

За ову годи ну смо пла ни ра ли више сред ста ва, 
али су у гра ду реа ли зо ва ни вели ки инфра струк-
тур ни про јек ти, који су били при о ри тет. Пла ни-
ра мо да већ  у јану а ру наба ви мо књи ге које су 
тра жи ли наши кори сни ци. Све про гра ме које 
смо има ли у току годи не смо ура ди ли са толи ко 
нов ца коли ко смо има ли, али у реа ли за ци ји тога 
вели ки удео је имао и енту зи ја зам наших запо-
сле них. Кадра нема мо довољ но, има мо 18 запо-
сле них. Међу тим, мало је библи о те ка у Срби ји 
које су има ле толи ко про гра ма као што је наша, 
каже Рај ко Секу лић

Рај ко Секу лић

Библи о те ка „Гли го ри је Воза ро вић“
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Про мо ци ја књи ге
У уто рак, 19. новем бра у Библи о

те ци је одр жа на про мо ци ја књи ге 
„Срем ска Митро ви ца у моно гра

фи ја ма и запи си ма“ ауто ра мр Жив ка 
Попо ва. Про мо ци ја је одр жа на у орга
ни за ци ји Библи о те ке „Гли го ри је Воза
ро вић“ и Исто риј ског архи ва „Срем“. 
У књи зи је при ка зан крат ки при ступ за 
пре ко шезде сет моно гра фи ја.  

„Ско ро све моно гра фи је наста ле су 
током XX века  да буде мо још одре
ђе ни ји, у дру гој поло ви ни XX века. Та 
после рат на атмос фе ра испу ња ва ла је 
све обла сти дру штве ног и при вред ног 
живо та, што је видљи во у вели ком бро ју 
моно гра фи ја. То потвр ђу ју моно гра фи је 
„Срем ска Митро ви ца 1959“, „Митро ви
ца 1969“, као и оне које се одно се на 
Бол ни цу, на Гим на зи ју, на Дрв ни ком
би нат, на Исто риј ски архив „Срем“, на 
Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, 
на раз вој спор та...

Ауто ри ових моно гра фи ја су број ни 
док то ри нау ка, уни вер зи тет ски про фе
со ри, ака де ми ци, врхун ски нови на ри, 
извр сни позна ва о ци исто ри је гра да, 
који су, под стак ну ти сво јим интим ним 

инте ре со ва њи ма за про шлост гра
да или вође ни сво јим истра жи вач ким 
инстик том, тра га ли за још неис тра же
ним поје ди но сти ма које град, у сво јој 
више ми ле ни јум ској исто ри ји кри је  све 
је то исто вре ме но и потвр да вели чи не и 
зна ча ја Срем ске Митро ви це, али и свих 
оних који су ства ра ли такву Митро ви цу“ 

Текст пре у зет из књи ге „Срем ска 
Митро ви ца у моно гра фи ја ма и запи си
ма“.

У про гра му уче ство ва ли: рецен зен
ти проф. др Ненад Лема јић и др Сла
ђа на Милен ко вић, Сини ша Кори ца 
колум ни ста Срем ских нови на, аутор 
мр Жив ко Попов, Љиља на Јан ко вић, 
Биља на Срем чић и моде ра тор Морав
ка Тодић.

У музич ком делу про гра ма уче ство
ва ли су: Хај ру дин Дур ма но вић, гита ра и 
Ста ни сла ва Вор тић и Алек сан дар Цига
но вић, вока ли.

Са про мо ци је

има ла запа жен резул тат, ту је и сјај на 
Ружи ца Стан ко вић, каже је Рај ко Секу
лић. 

Он исти че да је један од при о ри те та 
библи о те ке да што више деце од 
малих ногу заво ли свет књи га.

–Мислим да смо у томе мно го успе
ли. То пока зу ју и резул та ти наше деце 
која уче ству ју у ради о ни ца ма библи о
те ке. Искра Гли го рић је доби ла награ
ду „Гаши но перо“ за роман, ту је и 
Алек сан дра Лукић која је одлич на. 
Мно го деце које је про шло наше ради
о ни це добит ни ци су раз ли чи тих награ
да, како за лите рар не, тако и за ликов
не радо ве. Тако ђе, посто је и деца која 
су доби ла и награ де међу на род ног 

карак те ра, исти че Рај ко Секу лић. 
Зави чај но оде ље ње  „Гли го ри је 

Воза ро вић“  у току ове годи не ради на 
про ши ре њу фон да. 

– Посто ји мно го Митров ча на који су 
изда ли књи ге, а наша библи о те ка то 
нема у свом фон ду. Зато сада ради мо, 
тако ре ћи у спре зи са гра ђа ни ма и 
допу ња ва мо фонд, који касни је иде на 
диги та ли за ци ју. Био нам је у гости ма и 
Петар Писме стро вић, позна ти кари ка
ту ри ста, који сада живи у Кал ген фур ту. 
И он ће нам посла ти сво ја изда ња. 
Циљ нам је да све што је у том сми слу 
про пу ште но оста не и забе ле же но, 
каже Рај ко Секу лић. 

Поред шест огра на ка Библи о те ке 

„Гли го ри је Воза ро вић“, у току је и при
пре ма сед мог у Вели ким Радин ци ма. 

–У том месту до сада библи о те ка 
није посто ја ла. На ини ци ја ти ву мешта
на, про сто ри ја је обез бе ђе на, а ми 
пола ко спре ма мо књи шки фонд.  
Библи о те ка у Босу ту, која је у објек ту 
Месне зајед ни це, про шле годи не је 
окре че на, а сле де ће годи не би тре ба
ло да се ура де сани та ри је. Библи о те ка 
у Чал ми, Шашин ци ма су у шко ли. 
Библи о те ке у Кузми ну и Мар тин ци ма 
су, тако ђе у месним зајед ни ца ма, и 
оне су заи ста лепо уре ђе не. Оно што 
нам недо ста је у сео ским библи о те ка
ма јесте интер нет кому ни ка ци ја, а 
потреб на је и заме на ста рих рачу на ра 
како би и огран ци били умре же ни, 
каже дирек тор Библи о те ке „Гли го ри је 
Воза ро вић“

Рај ко Секу лић дода је да се у инфра
струк тур ном сми слу тре ба мно го ура
ди ти на објек ту у Митро ви ци.

– Пла ни ра мо да заме ни мо про зо ре у 
објек ту у Митро ви ци, тако ђе, ура ди ли 
смо и про је кат и за фаса ду Деч јег оде
ље ња. Град то неће моћи финан си ра
ти, па ћемо апли ци ра ти за дру ге кон
кур се. Ове годи не смо путем кон кур са 
од Мини стар ства кул ту ре доби ли 
сред ства за опре му за опре му за диги
та ли за ци ју и ске нер, као и сред ства за 
фото а па рат, каже Рај ко Секу лић, који 
дода је да је план Библи о те ке „Гли го
ри је Воза ро вић“ нај пре за сле де ћу 
годи ну да се нај пре снаб де добром 
књи гом, али и да се ура ди спо ме ник 
Гли го ри ју Воза ро ви ћу у при род ној 
вели чи ни са отво ре ном књи гом у рука
ма. 

З. Попо вић
Ради о ни це за децу редов не у библи о те ци
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УЧЕ НИЧ КИ ПАР ЛА МЕНТ ССШ „БОРИ СЛАВ
МИХАЈ ЛО ВИЋ МИХИЗ“

Увек спремни
да помогну

Уче нич ки пар ла мент ССШ „Бори
слав Михај ло вић Михиз“ је 
вео ма акти ван и спре ман да 

помог не они ма који ма је помоћ и нај
по треб ни ја. 

Неке од основ них актив но сти и 
циље ва посто ја ња Уче нич ког пар ла
мен та су реша ва ње уче нич ких пита
ња, зашти та њихо вих пра ва, помоћ 
уче ни ци ма са инва ли ди те том, орга ни
зо ва ње раз ли чи тих акци ја са циљем 
укљу чи ва ња што већег бро ја уче ни
ка…

Пред сед ник уче нич ког пар ла мен та 
у ири шкој сред њој шко ли је Вука шин 
Тео до ро вић, уче ник четвр тог раз ре
да сме ра кули нар ски тех ни чар, који је 
од почет ка шко ло ва ња укљу чен у рад 
пар ла мен та. За раз ли ку од неких шко
ла, где уче нич ки пар ла мен ти посто је 
само фор мал но, у овој шко ли су реа
ли зо ва ли низ акци ја, углав ном хума
ни тар них.

– Мишље ње и иде је, које иска зу је мо 
и спро во ди мо у дело кроз пар ла мент, 
цење ни су у шко ли и то нас моти ви ше 
да ради мо више – каже Вука шин.

Уче нич ки пар ла мент је до сада 
орга ни зо вао више хума ни тар них про
да ја кола ча, пред ста ва, а пре месец 
дана на школ ском тере ну орга ни зо ва
ли су хума ни тар ни тур нир у баске ту 
„један на један“. 

Пре ма речи ма Сте ва на Јако по ви ћа, 
уче ни ка тре ћег раз ре да сме ра тех ни

чар винар – вино гра дар, који је био и 
побед ник овог так ми че ња, одзив уче
ни ка је био одли чан.

– Коти за ци ја је била 500 дина ра, 
а при ку пљен новац је био наме њен 
нашим дру га ри ма који су сла би јег 
имо вин ског ста ња. Има ли смо шесна
ест игра ча, акци ји су се ода зва ли 
број ни уче ни ци, али и сви настав ни ци 
из шко ле – каже Сте ван, а Вука шин се 
надо ве зао иста кав ши још један моме
нат.

– Пред ста ва „Мара тон ци поно во 
трче поча сни круг“, коју је изве ла наша 
драм ска сек ци ја пово дом Дана шко ле 
про шле годи не, наи шла је на пози
тив ну кри ти ку. Има мо много уче ни ка 
који сви ра ју неки инстру мент, тако да 
сада пла ни ра мо орга ни зо ва ње хума
ни тар ног кон цер та уочи Нове годи не. 
Овим кон цер том опет ћемо помо ћи 
оне, који ма је помоћ нај по треб ни ја, 
али ћемо пока за ти и шта још зна мо – 
додао је Вука шин Тео до ро вић.

Тре ба иста ћи и да уче ни ци ССШ 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“ актив
но уче ству ју на гото во свим ири шким 
мани фе ста ци ја ма, са штан до ви ма 
на који ма при ка зу ју сво је кули нар ско 
уме ће. Тако ђе, нијед на зва нич на све
ча ност не про ђе, а да на кок те ли ма 
који се орга ни зу ју потом, гости не ужи
ва ју у сла ним и слат ким кола чи ма и 
пеци ви ма уче ни ка кули нар ског сме ра.
 С. Џ.

Сте ван Јако по вић и Вука шин Тео до ро вић

ШИДСКА БИБЛИ О ТЕ КА 
Про мо ци ја књи ге

У уто рак, 19. новем бра у сали 
Народ не библи о те ке „Симе он 
Пишче вић“, одр жа на је про мо ци ја 
књи ге „У слу жби отаџ би не“, пен зи
о ни са ног офи ци ра ЈНА Весе ли на 
Шљи ван ча ни на. После зани мљи
вог пред ста вља ња књи ге, аутор је 
изра зио вели ко задо вољ ство што 
је у Шиду.

У књи зи је реч о дога ђа ји ма који 
су Шљи ван ча ни на опре де ли за 
овај позив, као и ток њего ве вој
нич ке кари је ре. У пре пу ној сали 
Библи о те ке, дома ћин Шљи ван ча
ни ну је био заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе но вић, 
који је поздра вио госта и при сут не.

По завр шет ку про мо ци је, Весе
лин Шљи ван ча нин је зајед но са 
Зора ном Семе но ви ћем, у  град
ском пар ку поло жио венац на спо
ме ник посве ћен палим у ору жа ним 
суко би ма током деве де се тих годи
на. Потом  је раз го ва рао са чла но
ви ма удру же ња „Срп ски вите зо ви“.
 Д. П.

ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

За Биља ну
У сре ду, 4. новем бра у Цркви Све
тог Геор ги ја у Сала шу Ноћај ском 
одр жа ће се хума ни тар ни кон церт, 
који је зака зан за 17.00 часо ва, а 
насту па ће етногру па „Огањ“. Том 
при ли ком, при ку пља ће се се сред
ства за наста вак лече ња наше 
сугра ђан ке Биља не Васи ље вић, 
која болу је од кар ци но ма пан кре а
са. Након опе ра ци је и трет ма на, 
болест је неко вре ме миро ва ла, 
али се сада Биља ни но здрав стве но 
ста ње погоршaло. Тако ђе, сви који 
су у могућ но сти и желе да помог ну, 
то могу да учи не упла том на жиро
рачун: 325930060013215069.

РУМА

Успо ста вљен
сао бра ћај

Како су и наја ви ли из ЈП „Путе ви 
Срби је“, 22. новем бра поно во је 
успо ста вљен за сао бра ћај део пута 
код наплат не рам пе код Руме, који 
је био пре ки нут 18. новем бра. 

Наи ме, на том делу је ура ђе на 
кру жна рас кр сни ца која је пуште на 
у сао бра ћај, као и део пута од рас
кр сни це код „Кри ла“ до наплат не 
рам пе. Радо ви  на поја ча ном одр
жа ва њу пута IБ реда бр 21 од Ири га 
до Руме, тре ба ло би да се окон ча ју 
до поло ви не децем бра. 

С. Џ.
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ВИН СКА УЛИ ЦА У ИРИ ГУ

Дан мла дог пор ту ги зе ра

„Мач ков Дан мла дог пор ту ги зе ра“ или 
како се још нази ва, Вин ска нова годи
на, 12. по реду, одр жан је 22. новем бра, 
дру ги пут у Ири гу. Сву да у све ту, тре ћи 
четвр так у новем бру је дан када се про
сла вља Вин ска нова годи на. Тај оби чај 
је запо чео у Фран цу ској, ода кле поти че 
мла до вино. Међу тим, оби чај је и да се 
фести ва ли и про сла ве не пра ве у Пари
зу, већ у мањим мести ма, тамо где вино 
и наста је. 

Ири шка мани фе ста ци ја је једи на у 
Срби ји која је посве ће на мла дом вину, 
а под ра зу ме ва и све ча но отва ра ње 
првог буре та са мла дим вином, наста
лим од гро жђа бер бе 2019. годи не. На 
почет ку про гра ма, посе ти о ци ма и гости
ма ове мани фе ста ци је прво се обра тио 
Сава Јојић, осни вач вина ри је „Мач ков 
подрум“. 

– Ово није само мани фе ста ци ја „Мач
ко вог подру ма“, већ свих нас који смо 
овде, мани фе ста ци ја нашег Ири га и 

Фру шке горе. Првих десет годи на смо 
ову мани фе ста ци ју одр жа ва ли у Новом 
Саду, а сад јав но обе ћа вам да ћемо је 
наред них сто годи на орга ни зо ва ти у Ири
гу. Осе ти ли смо да је тре ну так да се пре
се ли мо у мати цу, тамо где вино наста је. 
Кад сам садио вино гра де, желео сам да 
напра вим сво је вр сни омаж мом детињ
ству у вино гра ду. Одлу чио сам се за пор
ту ги зер, аутох то ну сор ту, коју смо зва ли 
„сва то вац“, и за тра ми нац, који је дома ћа 
сор та и коју смо зва ли „мири сав ка“. Ову 
мани фе ста ци ју орга ни зу је мо, јер смо 
желе ли да, по узо ру на то, како се сву да 
у све ту про сла вља Вин ска нова годи на, 
са нашим сугра ђа ни ма поде ли мо радост 
дола ска првог вина – рекао је Сава Јојић.

У име локал не само у пра ве посе ти о ци
ма се обра тио Федор Пушић, дирек тор 
Аген ци је за рурал ни раз вој, који је иста
као да се Ириг опре де лио за два прав ца 
раз во ја  тури зам и пољо при вре ду. 

– Зато и подр жа ва мо ову мани фе ста

ци ју, јер се укла па у стра те ги ју нашег 
раз во ја и упот пу њу је садр жа је које Ириг 
има, не само када је у пита њу вин ски, већ 
и бањ ски и излет нич ки тури зам. Нама 
је циљ и да спре чи мо одлив ста нов ни
штва подр жа ва ју ћи рурал ни раз вој, што 
у овом слу ча ју и чини мо, укљу чи ва њем 
про из во ђа ча из Ири га и око ли не у мани
фе ста ци ју, јер они овде пред ста вља ју 
сво ју пону ду и про мо ви шу се – иста као 
је Федор Пушић.

За новог вите за мла дог пор ту ги зе
ра про гла шен је наш позна ти глу мац 
Алек сан дар Дунић, који је поло жио све
ча ну закле тву и рекао да ће испу ни ти 
све одред бе из вите шке закле тве коју је 
поло жио. 

У сла ву вина и љуба ви он је одре ци то
вао и две песме Мике Анти ћа, а потом, 
са Савом Јоји ћем, отво рио и прво буре 
пор ту ги зе ра.

У окви ру мани фе ста ци ја про гла шен 
је и побед ник на кон кур су за нај леп шу 
песму о вину, који се по десе ти пут орга
ни зу је у сарад њи „Мач ко вог подру ма“ 
и Срп ске чита о ни це у Ири гу. Ове годи
не нај леп шу песму о вину, под нази вом 
„Ода чоко ту“, напи са ла је Нада Ани чић 
Црље ни ца из Бео гра да, дру ги је Бишко 
Лом но вић из Гор њег Мила нов ца, а тре ћи 
Миро слав Србин из Новог Сада. 

Како сазна је мо од Вере Нов ко вић, 
дирек тор ке Срп ске чита о ни це, на ово го
ди шњи кон курс су при сти гле 92 песме о 
љуба ви и вину, од 55 ауто ра.

Ани ца Илић из Јаго ди не про гла ше на 
је за ово го ди шњу Мис пор ту ги зе ра.

У музич ком делу ово го ди шњег про гра
ма уче ство ва ле су „Рум ске лоле“ и фол
клор ни ансамбл КУД „Змај“ из Ири га. 

После зва нич ног дела мани фе ста
ци је Ири жа ни и њихо ви гости, могли су 
да ужи ва ју у кон цер ту бен да „Апсо лут но 
роман тич но“, да се загре ју уз вино, али и 
сухо ме сна те про из во де, сла не и слат ке 
кола че са штан до ва у Вин ској ули ци.

С. Џаку ла

Федор ПушићСава Јојић Пудар Све то зар Крстић Ђеђа

Нада Ани чић Црље ни ца, Вера Нов ко вић и Алек сан дар Дунић
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Дан обо ле лих од 
цистич не фибро зе
Удру же ње за помоћ и 

подр шку осо ба ма са 
цистич ном фибро зом 

Срби је, као и Удру же ње обо
ле лих Вој во ди не, орга ни зо ва
ли су у четвр так, 21. новем бра 
зајед нич ку акци ју поде ле ружа 
на трго ви ма већих гра до ва у 
Срби ји (Бео град, Нови Сад, 
Кра гу је вац, Инђи ја, Леско
вац). 

Циљ ове акци је је поди за ње 
све сти о цистич ној фибро зи, у 
неде љи у којој се обе ле жа ва 
Међу на род ни дан обо ле лих 
од цистич не фибро зе. Ову 
ини ци ја ти ву су подр жа ли и 
обо ле ли у Црној Гори, Босни и 
Хер це го ви ни и Хрват ској, који 
ће тако ђе спро ве сти акци ју 
деље ња ружа на цен трал ним 
град ским трго ви ма и тржним 
цен три ма. Акци ја је одр жа на, 
сим бо лич но у 11.55 часо ва.

– Међу при сут ни ма су наши 
чла но ви, обо ле ле осо бе, 
роди те љи, при ја те љи, и зајед

но смо желе ли да при бли жи
мо јав но сти про бле ме са који
ма се сусре ћу обо ле ли од 
цистич не фибро зе, као и да је 
крај ње вре ме (пет до два на
ест) да нас држа ва пре по зна 
и омо гу ћи нам аде кват ну 
тера пи ју, како бисмо има ли 
што дужи и ква ли тет ни ји 
живот, иста кла је Мари на 
Вуја но вић из Удру же ња обо
ле лих од цистич не фибро зе 
Срби је. 

Овом акци јом зао кру жу је се 
при ча о поди за њу све сти о 
цистич ној фибро зи у 2019. 
годи ни.

– Акци ја је поче ла, као што 
сте већ упо зна ти, у Бео гра ду 
и Инђи ји сађе њем ружич ња ка 
у обли ку плућ них кри ла, затим 
су у Новом Саду и Кра гу јев цу 
усле ди ли семи на ри и јав ни 
часо ви о цистич ној фибро зи, 
као и хума ни тар не трке у 
Инђи ји и Кра гу јев цу – рекла је 
Мари на Вуја но вић. М. Ђ.

ЈП „ИНГАС“

Без поску пље ња гаса
Током зиме  неће бити поску пље ња гаса, потвр ди ли 

су пред став ни ци Јав ног пред у зе ћа „Ингас“ у Инђи ји. 
Пре ма речи ма дирек то ра Мила на Кон ча ре ви ћа, упр кос 
свим доса да шњим наја ва ма, зим ска сезо на биће завр
ше на без мења ња тре нут не цене гасног енер ген та, која 
изно си 33,84 дина ра.

Дирек тор „Ингас“а још јед ном је иста као да су до 
сада изве де не све кон тро ле мер норегу ла ци о них ста
ни ца на ком плет ној гасо вод ној мре жи и да су обез бе ђе
не довољ не коли чи не гаса.

– Сви гра ђа ни у току зиме има ће пред у слов да се на 
одго ва ра ју ћи начин, ква ли тет но и бла го вре ме но снаб
де ју гасом за потре бе гре ја ња и дру гих потре ба за 
дома ћин ство – рекао је Милан Кон ча ре вић. М. Ђ.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво јен тре ћи реба ланс буџе та
На послед њој сед ни ци Скуп шти не 

општи не Инђи ја одр жа ној у сре
ду, 20. новем бра, као нај ва жни

ја тач ка била је усва ја ње реба лан са 
буџе та којом се ускла ђу ју актив но сти, 
одно сно инве сти ци је локал не само у
пра ве до кра ја теку ће годи не. Инве сти
ци је, које због неза вр ше не про јект не 
доку мен та ци је или вре мен ских роко ва 
није могу ће реа ли зо ва ти, биће импле
мен ти ра не у буџет за наред ну годи ну, 
иста као је пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак и додао да се уве ли ко 
при пре ма буџет за наред ну годи ну.

– За неко ли ко дана биће обја вље
ни пред ло зи капи тал них инве сти ци ја 
који нас оче ку ју током 2020. годи не. 
Тако ђе, пре усва ја ња буџе та месне 
зајед ни це су у оба ве зи да пред ло же 
инфра струк тур не радо ве који су важни 
за уна пре ђи ва ње и оса вре ме њи ва ње 
рада и живо та у сео ским сре ди на ма, 
како би зајед нич ким сна га ма допри не
ли напрет ку, одно сно изјед на ча ва њу 
усло ва живо та у град ској и сео ским 
сре ди на ма – рекао је Гак.

И ова сед ни ца Скуп шти не општи
не Инђи ја про те кла је без при су ства 
опо зи ци о них одбор ни ка, који већ неко 
вре ме бој ко ту ју рад локал ног пар ла
мен та. 

– Шта има горе од тога када неко ме 

дате пове ре ње на избо ри ма, као што 
је то учи нио један број наших гра ђа
на гла са ју ћи за опо зи ци о не пар ти је, а 
тамо где тре ба да се чује ваш глас, он 
се месе ци ма не чује? На кра ју кра је ва, 
какву год поли ти ку неко од нас води, то 

гра ђа ни оце њу ју на избо ри ма. Уто ли
ко сам сигу ран да ће Срп ска напред на 
стран ка напра ви ти исто риј ски успех на 
сле де ћим локал ним избо ри ма – под ву
као је Вла ди мир Гак.

М. Ђ.

Одборници Скупштине општине

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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ЖЕН СКА ПАР ЛА МЕН ТАР НА МРЕ ЖА
АП ВОЈ ВО ДИ НЕ У ШИДУ

Жена у дру штву

У сали Скуп шти не општи
не Шид у петак, 22. 
новем бра одр жа на је 

сед ни ца Жен ске пар ла мен
тар не мре же АП Вој во ди
на. Тема је била „Зајед но за 
осна жи ва ње и уна пре ђе ње 
поло жа ја жена“. Сед ни ци 
су при су ство ва ле покра јин
ске посла ни це, као и чла ни
це Жен ске одбор нич ке гру
пе Шид. Уче сни це сед ни це 
поздра вио је заме ник пред
сед ни ка Општи не Шид, Зоран 
Семе но вић. 

Сто јан ка Лекић, покра јин
ска посла ни ца о теми сед ни
це је каза ла да је ово  завр
шна кон фе рен ци ја на осно ву 

жеље да се ради на осна жи
ва њу жена у Вој во ди ни. 

– Теме које су се обра ђи ва
ле, води ле су ка уна пре ђе њу 
поло жа ја жена и њихо вог еко
ном ског осна жи ва ња – рекла 
је Сне жа на Павли ца, коор ди
на тор ка Жен ске одбор нич ке 
гру пе Шид. 

Сед ни ци при су ству ју уз 
покра јин ске посла ни це, 
одбор ни це и коор ди на тор ке 
одбор нич ких мре жа. Деја
на Крсма но вић, покра јин ска 
посла ни ца била је дома ћин 
овог ску па, а уче сни це су по 
завр шет ку слу жбе ног дела, 
посе ти ле Гале ри ју сли ка 
„Сава Шума но вић“. Д. П.

Зоран Семе но вић, Деја на Крсма но вић,
Сто јан ка Лекић и Сне жа на Павли ца

МУЗЕЈ НАИВ НЕ УМЕТ НО СТИ „ИЛИ ЈА НУМ“

Јевре јски симболи

„Нит која нас веже“ је назив 
изло жбе, отво ре не у петак, 22. 
новем бра у Музе ју „Или ја нум“. 
Постав ку чине дела из фон да 
овог Музе ја, на који ма су теме 
јевреј ски моти ви. Изло жба је 
орга ни зо ва на у знак сећа ња 
на жртве холо ка у ста из Шида.

Љубин ка Пан тић, дирек
тор ка Музе ја и аутор изло жбе 
Радо ван Сре мац су отво ри ли 
ову изло жбу, коју ће посе ти о
ци моћи да погле да ју до кра ја 
годи не.

– Изло жба је сим бо лич ког 
нази ва „Нит која нас веже“, 
а про је кат је финан си рао 
Покра јин ски секре та ри јат 
за кул ту ру, инфор ми са ње и 
одно се са вер ским зајед ни ца

ма. Тема изло жбе су јевреј ски 
моти ви на сли ка ма из умет
нич ког фон да Музе ја. Ради се 
о сли ка ма Или је Баши че ви ћа 
Боси ља, а ту су и сли ке дру гих 
наи ва ца – казао је Сре мац. 

Сим бо ли који се јавља ју на 
тим сли ка ма јесу при мар но и 
ори ги нал но поре клом јевреј
ски, али кроз Све то писмо они 
су данас поста ли уни вер зал ни 
и свет ски. 

Музе ја наив не умет но сти 
„Или ја нум“ је упра во сме штен 
у нека да шњој кући јевреј ске 
поро ди це Вин тер штајн. Отва
ра њу изло жбе при су ство вао 
је и Арон Алба ха ри из Саве за 
јевреј ских општи на.

Д. Попов

Љубин ка Пан тић и Радо ван Сре мац 

800 ГОДИ НА АУТО КЕ ФАЛ НО СТИ СПЦ

Мошти Све тог
Арсе ни ја Срем ца у Руми

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 су све ште ни ци и вер ни ци 
рум ске општи не доче ка ли 
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 су бора ви ле у 
хра му Сила ска Све тог Духа 
на апо сто ле у Руми до 26. 
новем бра. 

Јед на од цен трал них про
сла ва овог зна чај ног јуби ле ја 
на тери то ри ји Срема, орга ни
зо ва на је упра во у Руми, као 

Све ча на ака де ми ја „У захвал
ност Све том Сави“ која је одр
жа на 23. новем бра у вели кој 
дво ра ни Кул тур ног цен тра. 
На ака де ми ји је о живо ту и 
делу Све тог Саве гово рио 
вла ди ка срем ски Васи ли је. 

У умет нич ком про гра му су 
уче ство ва ли Срп ско певач ко 
дру штво „Вера“ у Руми, ГТО 
„Бран ко Ради че вић“ и АНИП 
„Бран ко Ради че вић“, док су 
сти хо ве и про зу о Све том 
Сави, гово ри ли глум ци Тија на 
Мар ко вић, Сте фан Стар че вић 
и Сте ван Ђури чић.

С. Џаку ла

Пре нос мошти ју

ХКПД „МАТИ ЈА ГУБЕЦ“ РУМА

116 година постојања
ХКПД „Мати ја Губец“ је тра

ди ци о нал ним кон цер том сво
јих там бу ра ша обе ле жио 116 
годи на посто ја ња дру штва. 
Сла вље нич ки кон церт је одр
жан 22. новем бра у вели кој 
дво ра ни рум ског Кул тур ног 
цен тра, а публи ку и госте је 
прво поздра вио Зден ко Ланц, 
пред сед ник Управ ног одбо ра 
ХКПД „Мати ја Губец“. Међу 
гости ма је био Гор дан Бако та, 
веле по сла ник Репу бли ке 
Хрват ске у Бео гра ду, а кон
цер ту су при су ство ва ли и 
Сте ван Кова че вић, пред сед
ник СО Рума и Душан Љуби
шић, начел ник Општин ске 

упра ве. Кон церт је запо чео 
насту пом гости ју, чла но ва 
Срп ског певач ког дру штва у 
Руми под дири гент ском пали
цом Зор ке Ухрик. После гости
ју, одр жан је кон церт сла вље
ни ка, који је запо чео песмом 
„Румо лепо ти це“, чији је аутор 
дири гент и умет нич ки руко во
ди лац Јосип Јур ца. Там бу ра
ши „Мати је Гуп ца“ дуги низ 
годи на сво је кон цер те увек 
запо чи њу овом песмом. 
Поред ВТО „Мати ја Губец“ 
соли сти на кон цер ту су били 
Душан Сту пар, Ката ри на Ата
нац ко вић, Дар ко Мате шић и 
Мари ја Ратан чић. С. Џ.

Сла вље ни ци, ХКПД „Мати ја Губец“
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ЗНА ЧАЈ НО ПОЈА ЧА ЊЕ СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ
У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

У јед ном дану при сту пи ло
150 нових чла но ва

Општин ски одбор Срп
ске напред не стран
ке у Ста рој Пазо ви је 

18. новем бра, у виду нових 
зах те ва за при сту па ње 
члан ству стран ке, добио 
зна чај но поја ча ње. При
ступ ни це за нове људе у 
редо ви ма стран ке је, у име 
Удру же ња рат них вој них 
инва ли да општи не Ста ра 
Пазо ва (УРВИ), у руке Ђор
ђа Ради но ви ћа пред сед
ни ка Општин ског одбо ра 
СНС Ста ра Пазо ва, пре дао 
пред став ник овог удру же ња 
Миле Kозлица. 

При ли ком уру че ња при
ступ ни ца, истак ну то је да је 
ово Удру же ње, про те клих 
годи на увек актив но уче

ство ва ло у подр шци стран
ци, како у раду тако и током 
пред из бор них актив но сти, 
као и да ће у ста ро па зо
вач кој општи ни, у ско ри јем 
пери о ду, бар још толи ко 
њихо вих чла но ва, тако ђе 
при сту пи ти Срп ској напред
ној стран ци. 

Гово ре ћи о бор би пред
сед ни ка Репу бли ке Срби
је Алек сан дра Вучи ћа, коју 
годи на ма уна зад пре да но 
води за будућ ност наше 
земље, Ђор ђе Ради но вић 
је иста као да је и ових 150 
гра ђа на, који желе да сво
јим актив ним укљу чи ва њем 
допри не су раду стран ке, 
јасан знак да гра ђа ни Срби
је пре по зна ју еви дент не 

резул та те рада пред сед ни
ка Вучи ћа. 

– При мер пожр тво ва но сти 
у раду, који је сви ма нама 
у Срп ској напред ној стран
ци дао пред сед ник Вучић је 
сна жан мотив да увек ради
мо више и боље, за добро
бит гра ђа на и њихо ву будућ
ност. Општин ски одбор 
Срп ске напред не стран ке у 
Ста рој Пазо ви, и данас као 
и пре десет годи на, у кон ти
ну и те ту сва ко днев но доби ја 
ново члан ство, који су увек 
нова сна га, нова енер ги ја и 
осве же ње, за успе шан рад 
и жеље не резул та те, што се 
у конач ном сми слу, огле да 
у бољем ква ли те ту живо та 
свих жите ља ста ро па зо вач
ке општи не, закљу чио је, 
изме ђу оста лог, пред сед ник 
Ради но вић. 

На кон фе рен ци ји се обра
тио Нико ла Kорица, књи жев
ник и пред сед ник скуп шти не 
УРВИ, који је апо стро фи рао 
добру доса да шњу сарад њу 
са руко вод ством општи не у 
реша ва њу про бле ма инва
ли да и да су из тог раз ло га 
чак и апо ли тич ни чла нов, 
изра зи ли жељу да се при
дру же стран ци. 

На завр шет ку кон фе рен
ци је за меди је, пред сед ник 
Ради но вић је наја вио да ће 
се, у скла ду са стра те шким 
пла ном стран ке, у наред ном 
пери о ду наста ви ти актив но
сти на додат ном под мла ђи
ва њу и ома со вље њу члан
ства.

Миле Козли ца пре да је при ступ ни це

Са кон фе рен ци је за меди је

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
НИЈЕ БИЛО СКЛА ПА ЊА 

БРА КА
ДОБИ ЛИ СИНА: Миле 

и Татја на Рашић  Љуко во, 
Бојан и Ива на Миро са вље вић 
 Субо ти ште, Ненад и Ива
на Кори ца  Лаћа рак, Ненад 
и Зора на Бубо тић  Срем ска 
Митров ца, Тахир и Дани је ла 
Рама да ни  Срем ска Митро
ви ца, Игњат Росић и Мили ца 
Добри ко вићРосић  Шима
нов ци, Горан и Мили ца Нешић 
 Јаме на, Дра ган и Тама ра 
Рада ко вић  Кле нак, Пре
драг и Сла ђа на Без бра ди ца  
Вишњи ће во.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Миро
слав и Мили ја на Ђокић  Рума, 
Воји слав и Вера Дамја но вић 
 Шашин ци, Бојан и Јеле на 
Малу шић  Инђи ја, Дамир и 
Ребе ка Дакић  Рума, Петар и 
Алек сан дра Гро зев  Батров
ци, Мило рад и Ната ли ја Бају
но вић  Мачван ска Митро ви ца, 
Бра ни слав и Сане ла Бун чић 
 Попин ци, Урош и Љуби ца 
Соко вић  Шид, Милан и Боја
на Родић  Лаћа рак, Бојан и 
Дани је ла Ћелап  Лаћа рак, 
Зоран и Суза на Бур саћ  Љуко
во, Марио и Боја на Лозја нин 
 Срем ска Митро ви ца, Дан ко 
и Мили ца Мар ко вић  Шид, 
Ђор ђе и Ека та ри на Мар ко вић 
 Аша ња, Милан и Мили ца Куч 
 Инђи ја, Вла ди мир и Сања 
Ста нић  Срем ска Митро ви ца.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Јеко
слав и Жељ ка Вре бац  Срем
ска Митро ви ца.

ДОБИ ЛИ ТРОЈ КЕ: Милош и 
Суза на Милу ти но вић  Кузмин.

УМР ЛИ: Мар ти но вић Душан 
рођ. 1932, Јаша ре вић Сло бо
дан рођ. 1955, Малић Нада 
рођ. 1937, Сушић Бошко 
рођ. 1949, Петро вић Анка 
рођ. 1932, Осто јић Жар ко 
рођ. 1937, Раду син Мари
ја рођ. 1927, Илић Љиља на 
рођ. 1966, Ђура ко вић Ђор
ђе рођ. 1936, Дрча Миро слав 
рођ. 1957, Вра њеш Дра ги ца 
рођ. 1950, Пешта лић Жив
ко рођ. 1948, Кер кез Мил ка 
рођ. 1930, Јев тић Добри вој 
рођ. 1958, Син гер Кар лос рођ. 
1983, Моцо ња Дра го љуб рођ. 
1947, Вуче но вић Зоран рођ. 
1974, Михај ло вић Радој ка рођ. 
1942, Несто ро вић Јова рођ. 
1962, Зорић Љубо мир рођ. 
1957, Геор ги је вић Ката ри на 
рођ. 1942, Соврић Душан рођ. 
1941, Вор гу чић Зво ни мир рођ. 
1948, Дорош Зоран рођ. 1948, 
Мишко вић Вери ца рођ. 1959, 
Пешић Дра ган рођ. 1956, Вуј
ко вић Милан рођ. 1942, Мир
ко вић Јеле на рођ. 1935, Томо
вић Тео до ра рођ. 1951.

RUMA

УМР ЛИ: Жив ко Мај сто ро
вић, рођ. 1935. год, Мир ја на 
Нова ко вић, рођ. 1936. год, 
Ката Ракош, рођ. 1948. год, 
Зора Зго ња нин, рођ. 1951. год.
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У НОВОЈ ПАЗО ВИ ПОЧЕ ЛА ИЗГРАД ЊА ТРЕ НА ЖНЕ 
ХАЛЕ ЗА СПОР ТИ СТЕ 

Рок за завршетак 
осам месе ци

У Новој Пазо ви је 23. новем бра, пред
сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић са сарад ни ци

ма оби шао гра ди ли ште тре на жне хале у 
дво ри шту Основ не шко ле „Раст ко Нема
њић Све ти Сава“. Иако је посто је ћа Хала 
при  шко ли још увек у добром ста њу, није 
могла да задо во љи потре бе свих спор ти
ста када су тер ми ни у пита њу, буду ћи да 
слу жи и за часо ве физич ког вас пи та ња. 
Уско ро ће сви спор ти сти у Новој Пазо ви 
има ти про стор за тре нин ге.

Пред сед ник ИО МЗ Нова Пазо ва Саша 
Бари шић је изја вио да је ини ци ја ти ва за 
изград њу тре на жне хале покре ну та од 
сада шње вла да ју ће гар ни ту ре још 2016. 
годи не, али је тре ба ло вре ме на да се 
завр ше про це ду ре око про ме не наме не 
земљи шта. Општин ска адми ни стра ци ја 
је пре по зна ла зна чај ове хале и одлу чи
ла се за њену изград њу. Идеј ни про је кат 
је пре зен то ван спор ти сти ма, клу бо ви ма и 
удру же њи ма у Новој Пазо ви и сви су се 
сло жи ли о начи ну како тре ба да изгле да 
и функ ци о ни ше. Посеб но је прак тич но 
то што ће је поред спор ти ста, моћи кори
сти ти и фол клор на дру штва и пле сне и 
балет ске шко ле.

Гра ди се 800 ква дра та нето повр ши не 
и рекон стру и ше додат них 80 ква дра та 
при ста рој хали. И шко ла и спор ти сти су 
задо вољ ни пред ло же ним реше њем, јер 
ће сви раз ре ди има ти про стор за физич
ко вас пи та ње без смет ње и гура ња. Тако

ђе, спор ти сти више неће има ти про бле ма 
за тер ми не за тре нин ге и утак ми це, неће 
више бити потре бе за зака зи ва њем тре
нин га касно уве че, а они ће се моћи одр
жа ва ти чак и док се у посто је ћој хали игра 
утак ми ца.

Први човек Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић, који је са помоћ ни цом 
пред сед ни ка Мајом Грбић и начел ни ком 
за спорт Вели бо ром Кати ћем оби шао 
радо ве, рекао је да се општи на одлу чи ла 
да изгра ди овај обје кат ува жа ва ју ћи број 
деце и број спор ти ста у Новој Пазо ви. 
Навео је да локал на само у пра ва у пот пу
но сти финан си ра овај про је кат и да поред 
њега завр ша ва халу у Ста рим Банов
ци ма, рено ви ра још две школ ске сале у 
мести ма у Поду на вљу, али да се у наред
ном пери о ду пла ни ра и вели ка спорт ска 
хала за Ста ру Пазо ву, тако да са хала ма 
у Голу бин ци ма и Вој ки гото во сва ко место 
има про стор за спор то ве у затво ре ном.

Пре ма речи ма изво ђа ча, сада се раде 
основ ни земља ни радо ви, а тре на жна 
хала, спо је на са посто је ћом, широ ка 40 
и дугач ка 17 мета ра, прве спор ти сте би 
могла да уго сти у наред них осам месе ци. 
Габа ри ти буду ће тре на жне хале су такви 
да ће у њој моћи да се нео ме та но изве
де тре нинг свих дво ран ских екип них и 
инди ви ду ал них спор то ва. Биће опре мље
на и новим моби ли ја ром за све клу бо ве 
и спор ти сте који функ ци о ни шу у Новој 
Пазо ви.

ЕКОНОМИЈА

Подршка 
предузетницима

Про те кле неде ље у вели кој сали Беле 
згра де у Ста рој Пазо ви све ча но су уру
че ни Уго во ри о доде ли бес по врат них 
сред ста ва наме ње них пред у зет ни ци ма, 
који су испу ни ли усло ве општин ског Јав
ног кон кур са за подр шку раз во ју пред у
зет ни штва на тери то ри ји ста ро па зо вач ке 
општи не. Јав ним Кон кур сом за подр шку 
раз во ју пред у зет ни штва, микро и малих 
прав них лица ста ро па зо вач ка локал на 
само у пра ва опре де ли ла је пет мили о на 
дина ра подр шке наме ње них искљу чи
во за набав ку нове или полов не опре
ме и маши на, спе ци ја ли зо ва них ала та, 
репромате ри ја ла и сиро ви на. Ово је већ 
дру га годи на заре дом да је број пред у
зет ни ка који ма се сред ства доде љу ју, 
пове ћан на 100, а инте ре со ва ње за бес
по врат на сред ства у пред у зет ни штву из 
годи ну у годи ну расте.

ЛОКАЛ НА САМО У ПРА ВА

Јед но шал тер ски 
систем 

Ста ра Пазо ва јед на је од шест локал
них само у пра ва која је доби ла 8,5 мили
о на дина ра наме ње них за уво ђе ње 
једин стве ног управ ног места, одно сно 
јед но ша ле тр ског систе ма, по ком гра ђа
ни на јед ном месту могу да завр ше све 
посло ве са локал ном упра вом. Мини
стар ство држав не упра ве и локал не 
само у пра ве за ову наме ну издво ји ло је 
укуп но 45 мили о на дина ра.

ИНФРА СТРУК ТУ РА

Радо ви на путу
У току су радо ви на путу Ста ра Пазо

ва  Ста ри Банов ци од над во жња ка ка 
Ста рим Банов ци ма. Након неко ли ко 
деце ни ја се изво ди њего ва темељ на 
рекон струк ци ја, прак тич но се пра ви пот
пу но нови пут. Уре ђе ње поме ну те део
ни це запо че ло је прет про шле годи не 
уре ђе њем пута од цен тра Ста ре Пазо
ве до изла за, наста вље но ове годи не 
изград њом дру ге тра ке кроз инду стриј
ску зону, а кра јем годи не оче ку је се да 
ће пут ни пра вац од Ста ре Пазо ве до 
Ста рих Бано ва ца дуга чак више од 10 
кило ме та ра бити у пот пу но сти рекон
стру и сан и догра ђен. Радо ве су оби
шли пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић и помоћ ник пред сед
ни ка Општи не Маја Грбић и том при
ли ком је истак ну то да ће нови пут бити 
шири за 60 цен ти ме та ра од ста рог и да 
ће посе до ва ти сав пра те ћи пут ни моби
ли јар. Општи на уско ро почи ње на исти 
начин да рекон стру и ше и пут ни пра вац 
Крње шев ци  Ста ра Пазо ва пре ко Вој
ке и Вој ка  Ста ри Банов ци пре ко Нове 
Пазо ве. Тако ђе, ради ће се и пут Нова 
Пазо ва  Буси је. 

Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде“ финансира се из буџета Општине Стара Пазова. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЂОР ЂЕ МИЛИ ЋЕ ВИЋ У ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ

Сарад ња вред на
пре ко 420 мили о на
Пот пред сед ник Покра

јин ске вла де Ђор ђе 
Мили ће вић посе тио је 

у поне де љак, 18. новем бра, 
општи ну Пећин ци, у прат њи 
покра јин ских секре та ра за 
пољо при вре ду, водо при вре
ду и шумар ство,  др Вука 
Радо је ви ћа и за спорт и 
омла ди ну, Вла ди ми ра Бате
за. 

Покра јин ску деле га ци ју 
доче као је пред сед ник 
Општи не Пећин ци мр Жељ
ко Трбо вић са сарад ни ци ма, 
и том при ли ком су оби шли 
две зна чај не инве сти ци је у 
чијој реа ли за ци ји је уче
ство ва ла и Покра јин ска вла
да  шко лу у Купи но ву, где је 
захва љу ју ћи сред стви ма из 
Покра ји не, обно вљен терен 
за мале спор то ве на који је 
поста вље на нова тар тан 
под ло га, и радо ве на завр
шет ку тре ће фазе изград ње 
кана ли за ци о не мре же у 
Доњем Товар ни ку.

Пот пред сед ник Мили ће
вић је том при ли ком рекао 
да су у пита њу две зајед нич
ке инве сти ци је које су усме
ре не на побољ ша ње живот
ног стан дар да у овим насе
ље ним мести ма.

– Прво смо оби шли спорт
ски терен у основ ној шко ли 
у Купи но ву, а вред ност те 
инве сти ци је је 3,6 мили о на 
дина ра. Терен је ком плет но 

обно вљен и пру жа пуне 
усло ве за бавље ње спор
том деци у Купи но ву. Дру га 
зајед нич ка инве сти ци ја је 
завр ше так тре ће фазе кана
ли за ци о не мре же у Доњем 
Товар ни ку, а укуп на вред
ност инве сти ци је је негде 
око 76,2 мили о на дина ра. 
Изгра ђе но је више од 6.000 
мета ра кана ли за ци о не мре
же, пре ко 2.600 мета ра 
поти сног вода, пет црп них 
ста ни ца, а мре жа ће бити 
при кљу че на на пре чи стач у 
Пећин ци ма. Покра јин ска 
вла да је од јула 2016. годи
не до сада, у општи ни 
Пећин ци уло жи ла више од 
420 мили о на дина ра. То 
пока зу је нашу пуну опре де
ље ност да сара ђу је мо са 
свим локал ним само у пра ва
ма, а пита ње је само анга
жма на и спрем но сти Општи
не да има про јек те и да 
суфи нан си ра у одре ђе ном 
делу те про јек те. Руко вод
ство Општи не Пећин ци 
пока зу је ту врсту спрем но
сти, спо соб но сти и анга жо
ва ња да са про јек ти ма иза
ђу и пред Покра јин ску и 
пред Репу блич ку вла ду, и 
веру јем да тих више од 420 
мили о на дина ра, гово ри о 
доброј сарад њи, али и о 
анга жма ну општин ског руко
вод ства да те про јек те спро
ве ду до кра ја – рекао је 

пот пред сед ник Мили ће вић.
Гости из Покра ји не и 

дома ћи ни раз го ва ра ли су и 
о буду ћим кора ци ма на уна
пре ђе њу тури стич ке пону де 
општи не Пећин ци. Како је 
рекао пот пред сед ник Мили
ће вић, ови раз го во ри запо
че ти су још пре месец дана 
на Сај му инве сти ци ја у Мин
хе ну, у окви ру зајед нич ког 
насту па Покра јин ске вла де 
и локал них само у пра ва из 
Вој во ди не.

– Пећин ци јесу позна ти по 
сво јим рад ним зона ма, по 
вели ком бро ју фабри ка, по 
при вре ди која се изу зет но 
брзо раз ви ја, али посто ји 
један потен ци јал у општи ни 
Пећин ци, попут Обед ске 
баре, као и могућ ност иско
ри шћа ва ња гео тер мал них 
изво ра. То су потен ци ја ли 
на који ма ћемо ради ти убу
ду ће зајед но са Општи ном и 
Репу блич ком вла дом, како 
би се то ста ви ло у функ ци ју 
раз во ја тури зма. Сама пози
ци ја општи не Пећин ци и ови 
при род ни ресур си дају пуно 
пра во да може мо да каже мо 
да су то озбиљ ни потен ци ја
ли, и ако се на озби љан 
начин при сту пи вало ри за
ци ји тих потен ци ја ла, веру
јем да Пећин ци у неким 
наред ним годи на ма могу да 
буду пре по зна ти и по бањ
ском тури зму – изја вио је 

пот пред сед ник Мили ће вић.
И пред сед ник Трбо вић је 

иста као зна чај добре сарад
ње Општи не Пећин ци и 
Покра јин ске вла де. 

– Купи но во заслу жу је да 
буде тури стич ки цен тар и 
насто ја ће мо да уз помоћ 
Покра јин ске вла де иско ри
сти мо и богат ство у гео тер
мал ним вода ма, тим пре 
што нам за раз вој бањ ског 
тури зма на руку иде бли зи
на Бео гра да, ауто пута, 
аеро дро ма, реке Саве и 
Обед ске баре. Уло же них 
пре ко 420 мили о на у нашу 
општи ну је пока за тељ добре 
сарад ње Покра јин ске вла де 
и пећи нач ке локал не само у
пра ве, и ја им се на томе 
захва љу јем. Спорт ски терен 
који смо данас оби шли у 

ДОЊИ ТОВАР НИК: ФЕСТИ ВАЛ ПРА ВА ДЕТЕ ТА

За леп ше и срећ ни је детињ ство
Пово дом 30 годи на од 

усва ја ња Кон вен ци
је о пра ви ма дете та, 

у Спорт ској хали у Доњем 
Товар ни ку, у уто рак, 19. 
новем бра, одр жан је Фести
вал пра ва дете та, сво је
вр стан спорт ски дан под 
сло га ном „Наше је пра во 
да расте мо здра во“. Фести
вал су орга ни зо ва ле све 
три основ не шко ле са тери
то ри је пећи нач ке општи
не, ПУ „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ и СТШ „Милен ко 
Вер кић Неша“, под покро ви
тељ ством Спорт ског саве за 

„Раз вој спор то ва“. 
Пред сед ник Раз во ја спор

то ва, Сини ша Ђокић изра зио 
је задо вољ ство због пре пу не 
спорт ске хале деце са изра
же ним спорт ским духом.

– Заи ста пре ле па сли ка 
у хали у Доњем Товар ни
ку. Изу зет но ми је дра го да 
видим раз дра га ну и раз и гра
ну дечи цу, која су има ла при
ли ку да дођу до сво јих првих 
меда ља. Ово је спорт у нај
леп шем обли ку, који ћемо 
увек мак си мал но пома га ти. 
Циљ нам је да се од првих 
дана бавље ња спор том, 

деца пра вил но раз ви ја ју и 
усме ра ва ју, а резул та ти ће 
доћи као после ди ца вред ног 
рада – иста као је Ђокић.

Спорт ски дан обе ле жи
ло је пре ко сто ти ну деце 
из пред школ ске уста но ве 
– при прем но  пред школ
ска гру па и гру па „Шко ли ца 
живо та“, из све три основ не 
шко ле, као и сред ње шко ле 
чији су уче ни ци, пре ма речи
ма дирек тор ке ОШ „Сло бо
дан Бајић Паја“ Мили ја не 
Срдић, пома га ли и у орга ни
за ци ји Фести ва ла.

– Пре тач но 30 годи на 

усво је на је Кон вен ци ја о пра
ви ма дете та, где је пот пи
сни ца била и наша земља. 
Кон вен ци ја је зна чај на по 
томе што се у први план 
ста вља ју пра ва деце, како 
здрав стве на, тако и еко ном
ска, соци јал на, кул тур на, 
обра зов на. Тим пово дом, ми 
смо орга ни зо ва ли овај сво је
вр сни фести вал спор та под 
нази вом „Наше је пра во да 
расте мо здра во“, и то са јед
ним циљем, да код деце раз
ви је мо так ми чар ски дух, као 
и да се деца заба ве – рекла 
је Мили ја на Срдић.
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основ ној шко ли у Купи но ву 
омо гу ћи ће ђаци ма ове уста
но ве и мла ди ма из овог 
насе ља да наста ву физич
ког вас пи та ња спро во де 
ква ли тет ни је, као и све 
спор то ве који ма се баве у 
сло бод но вре ме – рекао је 
пред сед ник Трбо вић.

Дру га зна чај на инве сти ци
ја Покра јин ске вла де је 
упра во изград ња кана ли за
ци о не мре же у Доњем 
Товар ни ку, која сама по 
себи доста гово ри. 

– У нашој општи ни кана
ли за ци о на мре жа посто ји у 
чети ри насе ља, у петом је 
изград ња при кра ју, а 
изград ња кана ли за ци о не 
мре же у Обре жу већ је дого
во ре на са Мини стар ством 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја 

и инфра струк ту ре. С обзи
ром на наја ве да ће Репу
бли ка Срби ја у наред ним 
годи на ма уло жи ти огром на 
сред ства у изград њу кана
ли за ци о них и водо вод них 
мре жа, локал на само у пра ва 
ће при пре ми ти про јек те за 
кана ли за ци о не мре же у 
свих пре о ста лих девет 
насе ља и апли ци ра ти за 
сред ства. Нада мо се да ће у 
већи ни насе ља наше 
општи не, кана ли за ци о на 
мре жа бити изгра ђе на у 
наред них неко ли ко годи на, 
а крај њи циљ нам је да сва 
насе ља доби ју кана ли за ци ју 
– иста као је пред сед ник 
Трбо вић.

Покра јин ску деле га ци ју у 
Купи но ву је доче ка ла и 
дирек тор ка Основ не шко ле 

„Душан Вука со вић Дио ген“ 
Љиља на Жив ко вић, пре ма 
чијим речи ма је спорт начин 
живље ња, а терен место за 
дру же ње и разо но ду.

– Див но је што Покра јин
ска вла да мисли на наше 
уче ни ке и у малим сео ским 
сре ди на ма и што ула же 
напор да обез бе ди боље 
усло ве за њихо во одра ста
ње. Захва љу јем се у име 
уче ни ка, роди те ља, настав
ни ка и у сво је лич но име и 
Покра ји ни, Општи ни Пећин
ци и Спорт ском Саве зу, за 
сред ства која су опре де ље
на за школ ски терен у Купи
но ву. Наш зада так је да 
спорт поста не оба ве зан 
сег мент деч јег живо та – 
пору чи ла је Љиља на Жив
ко вић.

Посе та пот пред сед ни ка Мили ће ви ћа општи ни Пећин ци

Нај мла ђи уче сни ци су у 
реви јал ном делу про шли 
поли гон спрет но сти, док су 
код уче ни ка нижих раз ре
да основ них шко ла, у првом 
пла ну били резул та ти. Нај
бо ље укуп но вре ме има ла 
је ОШ „Душан Јер ко вић Уча“ 
из Шима но ва ца 9,24 мину та,  
испред ОШ „Душан Вука
со вић Дио ген“ из Купи но ва  
9,58 и ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“ из  Пећи на ца 10,25. 
Сви уче сни ци су награ ђе ни 
меда ља ма и дипло ма ма, 
маји ца ма и беџе ви ма. Меда
ље и дипло ме уче сни ци ма 
Фести ва ла уру чи ла је Маја 
Доше но вић из Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти 
Општи не Пећин ци.

Фести вал спор та

ЦЕН ТАР ЗА
СОЦИ ЈАЛ НИ РАД 

Уна пре ђе ње 
струч ног рада 

Пећи нач ки Цен тар за 
соци јал ни рад био је дома
ћин струч ном ску пу на тему 
„Лише ње роди тељ ског пра
ва“, који је, у петак 15. 
новем бра, орга ни зо вао 
Покра јин ски завод за соци
јал ну зашти ту, за прав ни ке 
запо сле не у Цен три ма за 
соци јал ни рад из Сре ма и 
Новог Сада. На почет ку ску
па при сут не је поздра ви ла 
Биља на Јови чић, дирек тор
ка пећи нач ког Цен тра за 
соци јал ни рад, а како нам је 
рекла, ова кви ску по ви су 
при ли ка не само да се стек
ну нова зна ња, него и да се 
дође до реше ња потен ци
јал них про бле ма.

– Дра го нам је да смо уго
сти ли коле ге из дру гих Цен
та ра и да смо у при ли ци да 
на јед ном месту раз ме ни мо 
иску ства на тему лише ња 
роди тељ ског пра ва. Ова кви 
ску по ви допри но се сва ка ко 
струч ном раз во ју наших 
прав ни ка, али пре све га 
има ју за циљ уна пре ђе ње 
рада у Цен три ма, од које 
нај ви ше бене фи та има ју 
упра во наши кори сни ци – 
иста кла је Биља на Јови
чић.

Покра јин ски завод за 
соци јал ну зашти ту у 
послед њих пет годи на јед
ном годи шње одр жа ва ску
по ве за прав ни ке са тери
то ри је Сре ма, а по речи ма 
Сање Грму ше скуп у Пећин
ци ма је био врло акти ван.

– Сви уче сни ци су били 
актив ни у диску си ји и било 
је врло дина мич но. Пре зен
то ва ли су њихо ва иску ства 
у раду и упра во су та раз
ме на иску ста ва и нова 
сазна ња, добро бит овог 
ску па. У пита њу су про фе
си о нал ци који дуги низ 
годи на раде у Цен три ма за 
соци јал ни рад, а има мо и 
мла ђих коле га који се сада 
при кљу чу ју. Што се тиче 
про бле ма ти ке „Лише ње 
роди тељ ског пра ва“, ука за
на су на нека иску ства 
Заво да и дате су неке пре
по ру ке за оно што смо ми 
виде ли и дожи ве ли током 
рада, и што сва ка ко коле ге 
могу при ме ни ти у сво јим 
слу ча је ви ма – рекла је 
Сања Грму ша.

Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Општине Пећинци. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (3)
ЕУСТА ХИ ЈА АРСИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Прва Срп ки ња с пером у руци

У ЛетописуМатице српске 1871. је 
запи са но: „При јем ча ни ја је достој но 
да је Еуста хи ја Арсић у серб ској 

лите ра ту ри пер ва од сво га нежно га пола, 
изда ни јем раз лич ни, по већој части пое
ти че ски дјел ца, вни ма ни је и почи та ни је 
себи доби ла“. Фру шко гор ски оброн ци, 
тач ни је Ириг, место је Еуста хи ји ног рође
ња. Рође на је 14. мар та 1776. од оца 
Гаври ла и мај ке Мар те Цин цић. О њеној 
мла до сти се не зна мно го, а поне ки редак 
испи са ла је сама: „Какву радост и уте ху 
чув ству јет бла го на рав но срд це тог да, јег
да чита име на сво их содру жни ков и дру
га ри ца из места рожде ни ја сво е го, или 
где ког да живе ли, или где ког да соста ја ли
сја, позна ли сја и вре ме про во ди ли, а 
после мно го лета не виде ли се, и не зна
ју ћи јесу ли живе. Ког да оба че име на 
видим, опо ме нем се слад ке и нежне мла
до сти наше го дру го ва ња, у радо сти, весе
ли ју и песма ма, а у жало сти или којем 
дру гом нешча сти ју јед на дру гу уте ша
васт мо, у домо стро е ни ју и тру де љу би ју 
подр жа ва ле, која ће што више и леп ше 
уде ла ти и сочи ни ти поле зни је, која ли 
вер то град леп ше усе ја ти и укра си ти, која 
ли више пло до ва у јесен сабра ти, која ли 
что отме ни је чита ти, у паме ти содер жа
ти.“ Еуста хи ји но обра зо ва ње, као и код 
мно гих дево ја ка из гра ђан ског ста ле жа 
било је основ но. Вели ка је веро ват но ћа 
да се шко ло ва ла у ири шкој шко ли, која од 
1781. годи не има сво ју згра ду и два учи
те ља.

У први брак је сту пи ла са шесна ест, 
или седам на ест годи на са тргов цем Лац
ко ви ћем из Коприв ни це. Након Лац ко ви
ће ве смр ти, уда ла се за пле ми ћа Тому 
Радо ва но ви ћа из Гор њег Кар лов ца, али је 
по дру ги пут оста ла удо ви ца. Потом је 
срце дала гра до на чел ни ку, Сави Арси ћу, 
са којим је срећ но живе ла два де сет годи
на у Ара ду, до њего ве смр ти. Брач ни пар 

Арсић, као остра шће ни љуби те љи књи
жев но сти, били су прет плат ни ци на књи ге 
срп ских ауто ра, пома га ли су штам па ње 
срп ских књи га и били неу мор ни добр о тво
ри Мати це срп ске, вер ских, гра ђан ских и 
обра зов них уста но ва у Ара ду. На пред лог 
Уро ша Несто ро ви ћа, цар ског савет ни ка и 
врхов ног школ ског над зор ни ка свих пра
во слав них шко ла у Хаб збур шкој монар хи
ји, аустриј ски цар Франц I ће награ ди ти 
Арси ће плем ством. 

Поче так девет на е стог века и нера зу ме
ва ња за жене која су се на сва ком кора ку 
испо ља ва ла, нису спре чи ла Еуста хи ју да 
се уса вр ша ва и сти че нова зна ња и уме
ња. Годи не 1891. Или ја Огња но вић запи
су је: „Као што има у књи жев но сти дру гих, 
већих наро да, тако има и у нашој мале ној 
лите ра ту ри и по где које жен ско име, које 
се оку ша ло а бог ме и ради ло на пољу на 
којем ина че само мушке гла ве раде“. 
Сава сво ју жену није спу та вао, напро тив, 

ужи вао је у њеним успе си ма. Панић исти
че да је „Сава сво јој супру зи омо гу ћио да 
се посве ти соп стве ном обра зо ва њу, да 
чита све што је тада штам па но на срп
ском јези ку, ори ги нал на дела Јова на Раји
ћа, Доси те ја Обра до ви ћа, Вука Кара џи ћа, 
Дими три ја П. Тиро ла, Јова на Сте ри је 
Попо ви ћа, Мило ва на Вида ко ви ћа, Јоа ки
ма Вуји ћа, Јова на Сте ји ћа, Луки ја на 
Мушиц ког, Павла Кен гел ца, Ата на си ја 
Стој ко ви ћа, као и пре во де из стра не књи
жев но сти. Библијаје тако ђе књи га којој се 
често вра ћа ла“. Био гра фи исти чу да је 
поред срп ског, румун ског и мађар ског, 
зна ла немач ки, енгле ски, грч ки, фран цу
ски, можда и латин ски језик. „Пока за ла је 
нео бич но инте ре со ва ње за све нау ке, а 
на првом месту за физи ку, хеми ју, био ло
ги ју и фило зо фи ју. Поми ње Њут на и 
Демо кри та и ’тра жи нови свет у неви дљи
вим ато ми ма’. Зани ма је астр о но ми ја и 
антр о по ло ги ја а у истој мери и еко но ми ја 

Еуста хи ја се свр ста ва 
међу прве жене књи жев ни-
це које су обја ви ле књи гу 
на тери то ри ји тада шњег 
Аустриј ског цар ства. Међу 
првих пет лите рар них 
оства ре ња жена ауто ра 
обја вље них у Аустриј ском 
цар ству чак два насло ва 
при па да ју Еуста хи ји. Њена 
дела су напи са на „у духу 
про све ти тељ ства“, она 
врве од морал них поу ка, 
саве та за вас пи та ње и 
обра зо ва ње омла ди не, али 
и фило зоф ских мисли
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и поли ти ка“ (Петро вић).

Прва књи га Еуста хи је Арсић, обја
вље на је 1814. у Буди му. Реч је о 
књи зи под насло вом: Совјет

матерњиј предрагој обојега пола јуно
сти сербској и валахијско. Еуста хи ји на 
прва књи га, коју је обја ви ла о свом тро
шку, посве ће на је Уро шу Несто ро ви ћу, а у 
пот пи су, нена ме тљи во је писа ло сочини
телница. Полезнаја размишљенија о
четирехгодишњихвременехобја ви ла је 
1816, док је у Летопису 1829. годи не 
обја ви ла Морална поученија. Андра 
Гаври ло вић је на кра ју свог јав ног пре да
ва ња на тему Наше књижевне прилике
престогодина иста као: „Конац дело кра
си... Зато сам и ја оста вио да на самом 
кра ју ово га гово ра, у част пошто ва ња слу
ша тељ ка ма сво јим, саоп штим, да се ове 
1914. годи не навр шу је тако ђер сто го ди
шњи ца отка ко се у срп ској књи жев но сти 
први пут јавља жен ски ња, јавља Срп ки
ња, с пером у руци –  као књи жев ник. Год. 
1814. штам па на је у Буди му Совјет
Матерни, књи га коју је за вас пи та ње срп
ске омла ди не напи са ла Јев ста хи ја пл. 
Арсић ка. Она се као девој ка зва ла Цин ци
ће ва, а уда ла се за Саву пл. Арси ћа. 
Коли ко је ува же ње ужи ва ла код срп ске 
омла ди не види се и по томе што јој је Гли
го ри ја Јак шић, пое та оно га доба, испе вао 
оду, ’јако до ниње пер вој спи са тел ни ци 
серб ској’“.  

У мисли ма је несум њи во ишла дале ко 
испред вре ме на у коме је живе ла. С пра
вом исти че Вла ди мир Милан ков да не 
тре ба сум ња ти да је Андра Гаври ло вић, 
позна ти про фе сор, у сво је вре ме вео ма 
цење ни књи жев ни исто ри чар и књи жев ни 
кри ти чар, добро знао за супру гу деспо та 
Угље ше Мрњав че ви ћа, пото њу мона хи њу 
Јефи ми ју и њена дела сачу ва на у мате
ри ја лу. Нема у томе ниче га чуд ног што је 
прва срп ска књи жев ни ца која је штам па
ла сво ја дела пони кла баш на про сто ру 
дана шње Вој во ди не, јер жене из ових 
кра је ва и чине прве кул тур не редо ве у 
срп ству. Оне су, пре ко Новог Сада, Пеште 
и Беча дола зи ле у кон такт са савре ме ном 
кул ту ром запа да, која се, опет, зау ста
вља ла на каран тин ским гра ни чар ским 
вој нич ким кор до ни ма ста ре аустриј ске 
гра ни це. Спре ма и обра зо ва ност вој во
ђан ских Срп ки ња била је на изу зет ном 
гла су. У вре ме Кара ђор ђе вог Устан ка, 
Еуста хи ја Арсић је прва кул тур на Срп ки
ња новог вре ме на коју поми њу пут ни ци.

Еуста хи ја се свр ста ва међу прве жене 
књи жев ни це које су обја ви ле књи гу на 
тери то ри ји тада шњег Аустриј ског цар
ства. Међу првих пет лите рар них оства
ре ња жена ауто ра обја вље них у Аустриј
ском цар ству чак два насло ва при па да ју 
Еуста хи ји (Доде ро вић). Њена дела су 
напи са на „у духу про све ти тељ ства“, она 
врве од морал них поу ка, саве та за вас пи
та ње и обра зо ва ње омла ди не, али и 
фило зоф ских мисли. Као што би рекла 
Маг да ле на Кох: „раз ма тра вео ма широ ку 
про бле ма ти ку на гра ни ци фило зо фи је, 
ети ке, исто ри је, при род них нау ка, ана то
ми је, физи ке и рели ги је“. Пози ва ла је 
жене на актив ност, дела ње, чита ње књи
га, јер ће „чита њем књи га оби ћи све пре
де ле све та“. „Кто с радо сти ју не про чи та
јет књи ги пре му дреј ше го Доси те ја? Жеља 
бла же на го јест, да сва ка дје ви ца нау чит 
исто ри ју, гео гра фи ју, логи ку и нара во у чи

тел ну фило со фи ју.“ Са усхи ће њем је је 
испи си ва ла редо ве: „Дана шњег јутра 
довољ но смо дела ле по хла ду, исто и по 
под не, што пле ви ле, что малом моти чи
цом око па ва ле, што мла ђе над гле да ле  
све то слу жи здра вљу, пол зи, изо би љу и 
чести, но које од топло те, које од дела ња, 
сад смо већ уто мље не, вре ме је да сед
не мо под дрво листо во и пло дом оки ће но, 
да се одмо ри мо и мало чита мо. Но, 

мотри те да нас не угле да она немир на 
гла ва, која гово ри како жен ском полу није 
потреб но да учи чита ти и писа ти, да пише 
љубав ни ци ма писма, за жен ско је, вели 
пре сли ца. Још пра ви неке дивље кар ми
не. Није, вели, за Мару Итика јерополи
тика, ни за магар ца сено. Вели ка ти хва
ла на таквом саве ту“! Еуста хи ја је сма тра
ла, попут Доси те ја, да једи но про све ће ни 
наро ди, који дела ју разу мом, могу живе ти 
задо вољ но. Узви ки ва ла је: „Бла го нашем 
роду, кад сва ка буде уме ла да чита поуч
не књи жи це, којих, хва ла Богу има мо, и 
доста, и сва ки дан се умно жа ва ју. Бог да 
пожи ви спи са те ље, нека се умно жа ва ју, 
то је наша радост и бла жен ство“. 

Књи жев ни ци и добро твор ки Вук Кара
џић се обра ћа сле де ћим речи ма: 
„Прем да ја немам чести и сре ће вас 

личио позна ва ти, али ми је добро позна та 
ваша љубав и рев ност к нашем књи же
ству, коме сте ви не само бодра помоћ ни
ца и мисло сти ва бла го дје тељ ни ца, него и 
слав на дје ла тел ни ца; зато сам се усу дио 
мет ну ти вас међу ску пи те ље пре ну ме ра
на та“. Еуста хи ја одго ва ра потврд но: „При
ла жем име на пре ну ме ран тов спол но са 
нов ци“, те даје обе ћа ње да ће књи ге, по 
окон ча њу школ ске годи не покло ни ти 
„деци која се буду добро пока за ла“. 
Добро чи ни тељ ство Еуста хи је Арсић 
потвр ђу је и писмо упу ће но Јова ну Бери
ћу: “...400 екс ем пла ра раз да ти изво ли ли и 
за њих све сово ку пље не нов це у један 
мали капи тал саста ви ли, тако ви ја под 
инте рес изло жи ли, а тај инте рес јеже год
но она ко вом уче ни ку в Серб ској пре па
ранд ској шко ли потре би том (који се буде 
во всјем добро вла дао)“. Захва љу ју ћи 
помо ћи од 450 форин ти сре бра ове срп
ске про све ти тељ ке, Јоа ким Вујић, родо
на чел ник срп ског позо ри шта, обја вљу је 
Животописаније, те јој све срд но захва
љу је: „Буди те уве ре ни, о Вели ко ду шна и 
Мило сти ва Госпо же моја, да сам ја о 
Вашој добр о ти точ но про ни ца те лен и да 
ја никог да даже до послед ња го диха ни ја 
мое го, важна бла го де ја ни ја Ваша забо ра
ви ти не будем, која Ви мени у мое му 
поло же ни ју живо та мое го ука за ли јесте, 
када сам ја био ско ро од цела го све та 
оста вљен“. Након муже вље ве смр ти, 
новац је у нај ве ћој мери тро ши ла у добро
твор не свр хе. Наслов на стра на Народних
новинаСербских огла си ла је: „Бла го род
на Госпо ја Евста хи ја от Арсич, прва срб
ска спи са тељ ка и при мер на рев на тељ ка 
про све шче ни ја срб ског већ и по оно ме 
што је целиј Род од ње одсад видио и чуо, 
слав но је сву да у Роду позна та и при зна
та: но ми који смо, бли же важној овој и 
рет кој осо би, пак и дру ги њени кра сни, 
дела оче вид ци бива мо, ми тек има мо 
при ли ке, добру и лепу ову душу јошт 
више позна ти и у толи ко већ ма почи то ва
ти“.

Еуста хи ја је пре ми ну ла 17. фебру а ра 
1843, а дан рани је сачи ни ла је теста мент. 
У архи ви Теке ли ји не цркве, чува се пре
пис њеног теста мен та, који је ура дио про
то је реј Гео р ги је Петр о вић. Еуста хи ја сво ју 
имо ви ну оста вља при ја те љи ма, кумо ви
ма, хра мо ви ма, црква ма, бол ни ца ма, 
Мати ци срп ској, младежи српској, као и 
сиромашним удовицама. „Нико је, па ни 
њен вели ки дужник Јоа ким Вујић, у онда
шњој штам пи није ожа лио некр о ло гом“ 
(Попо вић).

Нема у томе ниче га чуд ног 
што је прва срп ска
књи жев ни ца која је

штам па ла сво ја дела 
пони кла баш на про сто ру 
дана шње Вој во ди не, јер 
жене из ових кра је ва и 

чине прве кул тур не
редо ве у срп ству. Оне су, 
пре ко Новог Сада, Пеште 

и Беча дола зи ле у кон такт 
са савре ме ном кул ту ром 

запа да, која се, опет,
зау ста вља ла на
каран тин ским

гра ни чар ским вој нич ким
кор до ни ма ста ре

аустриј ске гра ни це.
Спре ма и обра зо ва ност 
вој во ђан ских Срп ки ња 
била је на изу зет ном

гла су. У вре ме
Кара ђор ђе вог Устан ка, 

Еуста хи ја Арсић је прва 
кул тур на Срп ки ња
новог вре ме на коју

поми њу пут ни ци
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БЕЗ БЕД НОСТ СОБРА ЋА ЈА
У ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ

За већу
без бед ност
бици кли ста

Савет за без бед ност сао бра ћа ја 
општи не Пећин ци и Поли циј ска ста ни ца 
Пећин ци реа ли зо ва ли су у четвр так, 21. 
новем бра, акци ју поде ле све та ла за 
бици кле и фла је ра бици кли сти ма у 
Шима нов ци ма. По речи ма Мила на Сте
па но ви ћа, пред сед ни ка Саве та за без
бед ност сао бра ћа ја Општи не Пећин ци, у 
пита њу је наста вак акци је поде ле флу о
ре сцент них прслу ка за бици кли сте коју 
општин ски Савет спро во ди зајед но са 
ПУ Пећин ци и Аген ци јом за без бед ност 
сао бра ћа ја већ три годи не, са циљем 
пове ћа ња видљи во сти, а самим тим и 
без бед но сти бици кли ста у сао бра ћа ју.

Савет за без бед ност сао бра ћа ја, 
зајед но са пећи нач ком локал ном само у
пра вом и Аген ци јом за без бед ност сао
бра ћа ја, обез бе дио је за ову акци ју 200 
све та ла и 1.000 фла је ра наме ње них 
бици кли сти ма, као и пла ка те који су 
поле пље ни по насе љи ма пећи нач ке 
општи не. Сте па но вић је додао да ће 
акци ја поде ле флу о ре сцент них прслу ка 
бити наста вље на све док сва ки бици кли
ста који вози по општин ским путе ви ма, 
не буде на себи имао прслук који је јасно 
видљив воза чи ма.

– Савет за без бед ност сао бра ћа ја 
општи не Пећин ци већ неко ли ко годи на 
интен зив но ради на еду ка ци ји свих уче
сни ка у сао бра ћа ју, а само током ове 
годи не смо реа ли зо ва ли број не акци је у 
сарад њи са репу блич ком Аген ци јом за 
без бед ност сао бра ћа ја и Поли циј ском 
ста ни цом Пећин ци. С обзи ром на то да је 
ове годи не било више настра да лих 
бици кли ста у Сре му, а у дру гој поло ви ни 
годи не и на тери то ри ји наше општи не су 
настра да ла дво ји ца бици кли ста, акци ја 
без бед но сти ове кате го ри је уче сни ка у 
сао бра ћа ју се наста вља. Наш Савет, 
пла ном и про гра мом сва ке годи не пред
ви ди раз не видо ве еду ка ци је за све кате
го ри је уче сни ка у сао бра ћа ју од деце, 
која су нај у гро же ни ја кате го ри ја, пре ко 
бици кли ста и трак то ри ста, до мото ци
кли ста. Од про шле годи не пла ном је 
пред ви ђе на и поде ла аутоседи шта за 
роди те ље са беба ма, пре све га са 
циљем поди за ња све сти о зна ча ју упо
тре бе без бед них аутоседи шта за децу 
– иста као је Сте па но вић.

Сте па но вић је нагла сио да у послед
њих шест годи на у сао бра ћај ним несре
ћа ма у општи ни Пећин ци није стра да ло 

нијед но дете и да се нада да су актив но
сти општин ског Саве та у зна чај ној мери 
томе допри не ле. Наци о нал ни циљ, 
дефи ни сан кроз Наци о нал ну стра те ги ју 
без бед но сти сао бра ћа ја, да од 2020. 
годи не нема поги ну ле деце у сао бра ћа ју, 
пре ма Сте па но ви ће вим речи ма у општи
ни Пећин ци већ је постиг нут, а тре нут но 
је пажња Саве та усме ре на на еду ка ци ју 
и поди за ње све сти о без бед ном уче ство
ва њу бици кли ста у сао бра ћа ју.

Током наред них дана акци ја поде ле 
све та ла и фла је ра за бици кли сте биће 
наста вље на и у оста лим насе љи ма 
пећи нач ке општи не.

СРЕМ СКО МИ ТРО ВАЧ КИ
БИБЛИ О ТЕ КА РИ

Струч ни скуп
у Белом Мана сти ру

Град ска књи жни ца Бели Мана стир, 
Сре ди шња књи жни ца Мађа ра у Репу
бли ци Хрват ској, орга ни зо ва ла је 
струч ни  међу на род ни скуп „При ча из 
моје књи жни це“, који се одр жао 7. и 8. 
новем бра. Скуп је био орга ни зо ван у 
Кне же вим Вино гра ди ма, а пово дом 
обе ле жа ва ња дана гра да Белог Мана
сти ра. На дво днев ном ску пу уче ство
вао је вели ки број библи о те ка ра из 
Хрват ске, Мађар ске, Срби је и Сло вач
ке. После струч ног дела ску па орга ни
зо ван је за све уче сни ке излет у Парк 
при ро де „Копач ки рит“. 

Из Библи о те ке „ Гли го ри је Воза ро
вић“ на струч ном ску пу су уче ство ва ли 
библи о те ка ри са два рада. Виши 
дипло ми ра ни библи о те кар Морав ка 
Тодић је за тему има ла „ Живот и рад 
Гли го ри ја Воза ро ви ћа“, а са зајед нич
ким радом пред ста ви ле су се и виши 
дипло ми ра ни библи о те кар Бор ка Беу
ко вић  Ћосић и библи о те кар Дра га на 
Нешко вић са темом рада „Кул тур но 
насле ђе Срба и Хрва та у срем ско ми
тро вач кој Библи о те ци“. Са одр жа ног 
ску па штам пан је збор ник радо ва.

М. Т.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ
„СИР МИ У МАРТ“

Годи шњи кон церт
Годи шњи кон церт Там бу ра шког орке

стра „Срем”, под нази вом „Од Бана та 

пре ма Сре му”, биће одр жан 30. новем
бра у 19 сати у Гале ри ји „Лазар Воза ре
вић”. Орга ни зу је га Цен тар за кул ту ру 
„Сир ми у март”. Улаз се не пла ћа. 

Умет нич ки руко во ди лац и дири гент 
Орке стра је Зори ца Опа чић. Њего вим 
радом и посто ја њем се успе шно шире и 
чува ју тра ди ци ја и кул ту ра сви ра ња на 
там бу ри у Сре му и Вој во ди ни. Исто вре
ме но се допри но си и еду ка ци ји мно гих 
гене ра ци ја шко ло ва них умет ни ка и ама
те ра на пољу кла сич не и тра ди ци о нал
не музи ке, која је писа на за там бу ру и 
там бу ра шки орке стар. 

Чла но ви Орке стра су има ли успе шне 
и запа же не насту пе на мно гим музич
ким фести ва ли ма, так ми че њи ма, мани
фе ста ци ја ма и у окви ру кул тур ноумет
нич ких про гра ма. То потвр ђу ју и број не 
награ де и при зна ња које су доби ли. 
Репер то ар кон цер та „Од Бана та пре ма 
Сре му” чине ком по зи ци је раз ли чи тих 
музич ких жан ро ва.

Про јек ци је
фран цу ских
фил мо ва

У сарад њи са Фран цу ским инсти ту
том у Срби ји и у окви ру „Фран цу ског 
филм ског кара ва на“, Цен тар за кул ту ру 
„Сир ми у март“ орга ни зу је про јек ци је 
фран цу ских фил мо ва.

Про јек ци је ће се одр жа ти у Арт клу бу 
„Сир ми у мар та“ од 19 сати, а улаз се не 
пла ћа. Биће при ка за но шест фил мо ва 
из циклу са „Нај бо ље из Фран цу ског 
филм ског кара ва на”. То су: „Тама ра“ (2. 
децем бар), „Жеро ни мо“ (3. децем бар), 
„Нисам ђубре“ (4. децем бар), „Фати ма“ 
(5. децем бар), „Лето“ (6. децем бар) и 
„Бирд Пео пле“ (9. децем бар).
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Будућ ност – Нови Пазар 1:0; 
Гра фи чар – Сме де ре во 1924 
3:1; Мета лац – Рад нич ки 1923 
0:0; ОФК Жар ко во – Кабел 0:1; 
Син ђе лић – ОФК Бач ка 0:2; 
Траyал – Рад нич ки Пирот 0:1; 
Зла ти бор – Дина мо 1:1; Колу ба
ра – Земун 0:0.

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

01. Железничар 15 13 2 0 32:8 41
02. Бачка 1901 15 10 3 2 27:15 33
03. Радн. (З) 15 9 2 4 27:14 29
04. Динамо 15 8 2 5 30:17 26
05. Братство 15 8 2 5 21:13 26
06. ОФК Вршац 15 8 2 5 25:19 26
07. ОФК Бечеј 15 6 3 6 25:21 21
08. Радн. (СМ) 15 6 3 6 17:21 21
09. Раднички 15 5 5 5 26:21 20
10. Борац 15 5 2 8 17:30 17
11. Омладинац 15 3 7 5 12:17 16
12. Војводина 15 4 4 7 17:26 16
13. Први Мај 15 5 0 10 13:19 15
14. Козара 15 3 3 9 14:27 12
15. Хајдук 1912 15 3 2 10 13:26 11
16. Дунав 15 2 2 11 16:38 8

Инђи ја – Мачва 0:0; Спар так 
ЖК – Рад ник 3:1; Пар ти зан – 
Јавор Матис 6:2; Чука рич ки – 
Рад 2:0; Мла дост – ТСЦ 0:3; 
Рад нич ки Ниш – Црве на Зве зда 
0:2; Вождо вац – Про ле тер 2:0; 
Вој во ди на – Напре дак 2:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Белегиш: Подунавац – 
Југовић 5:0; Беочин: Цемент – 
Младост (БЈ) 3:1; Нови Сад: 
Младост (НС) – Борац 1:1; 
Доњи Товарник: Слобода – 
Сремац 2:1; Мачванска 
Митровица: Подриње – Црвена 
Звезда 5:0; Стара Пазова: 
Јединство – Јадран 4:0; Нова 
Пазова: Раднички – Слога (Е) 
0:2; Темерин: Слога (Т) – Хајдук 
0:2.

Вишњићево: Хајдук (В) – 
Митрос 2:0; Путинци: ПСК – 
Напредак 0:1; Бешка: Хајдук (Б) 
– Будућност 1:3; Врдник: Рудар 
– Доњи Петровци 1:3; Лаћарак: 
ЛСК – Доњи Срем 2015 2:4; 
Мартинци: Борац (М) – 
Партизан 2:0; Кленак: Борац (К) 
– Љуково 3:1; Бешка: 
Железничар – Раднички 0:0. 

01. Будућност 15 8 6 1 31:17 30
02. Раднички 15 9 3 3 25:11 30
03. Доњи Срем 15 8 5 2 26:11 29
04. Љуково 15 8 2 5 31:27 26
05. Партизан 15 8 1 6 29:13 25
06. Доњи Петр. 15 6 3 6 22:19 21
07. Напредак 15 5 4 6 20:22 19
08. Железнич. 15 5 4 6 21:25 19
09. Митрос 15 5 4 6 20:27 19
10. Хајдук (Б) 15 5 4 6 14:21 19
11. Рудар 15 4 6 5 20:27 18
12. ПСК 15 5 3 7 12:19 18
13. Борац (М) 15 5 2 8 12:20 17
14. Хајдук (В) 15 4 4 7 20:25 16
15. Борац (К) 15 4 2 9 24:27 14
16. ЛСК 15 3 3 9 14:30 12

01. Подриње 15 10 3 2 38:10 33
02. Млад. (НС) 15 10 3 2 37:11 33
03. Слога (Е) 15 10 2 3 29:13 32
04. Борац 15 9 4 2 28:9 31
05. Хајдук 15 10 0 5 22:16 30
06. Јединство 15 8 2 5 27:20 26
07. Цемент 15 8 2 5 20:19 26
08. Подунавац 15 7 2 6 23:17 23
09. Млад. (БЈ) 15 7 0 8 27:28 21
10. Раднички 15 5 3 7 18:21 18
11. Слога (Т) 15 4 3 8 15:20 15
12. Слобода 15 4 2 9 18:36 14
13. Сремац 15 4 1 10 13:32 13
14. Југовић 15 3 2 10 19:34 11
15. Ц. Звезда 15 2 3 10 10:29 9
16. Јадран 15 1 4 10 14:43 7

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Графичар 21 11 5 5 32:20 38
02. Златибор 21 9 9 3 19:13 36
03. ОФК Бачка 21 10 4 7 27:23 34
04. Металац 21 10 4 7 29:26 34
05. Колубара 21 9 6 6 21:15 33
06. Радн. (П) 21 9 4 8 25:22 31
07. Динамо 21 8 6 7 27:21 30
08. Кабел 21 10 8 3 24:15 28
09. ОФК Жарк. 21 7 6 8 23:22 27
10. Нови Пазар 21 7 5 9 20:20 26
11. Раднички в 21 7 5 9 17:18 26
12. Траyал 21 5 8 8 17:23 23
13. Синђелић 21 6 5 10 22:33 23
14. Земун 21 5 7 9 16:20 22
15. Смедерево 21 8 1 12 20:33 15
16. Будућност 21 3 5 13 14:29 14

01. Ц. Звезда 16 14 1 1 36:11 43
02. Војводина 17 11 3 3 31:16 36
03. Чукарички 16 11 3 2 22:11 36
04. Партизан 16 11 2 3 41:11 35
05. ТСК 17 9 5 3 31:17 32
06. Вождовац 17 8 5 4 31:23 29
07. Раднички 16 8 1 7 20:21 25
08. Спартак ЖК 17 8 0 9 20:26 24
09. Младост 17 6 4 7 16:22 22
10. Ј. Матис 17 5 5 7 25:30 20
11. Напредак 17 5 3 9 21:24 18
12. Пролетер 16 4 4 8 13:22 16
13. Радник 16 4 3 9 16:27 15
14. Рад 17 3 2 12 12:33 11
15. Инђија 17 2 2 13 11:31 8
16. Мачва 17 0 5 12 7:28 5

У Ири гу, Рад нич ки је за про
тив ни ка имао Полет из Нових 
кар ло ва ца. Дома ћин рас по ло
же ни ји за игру од „Саса на“, 5: 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. Раднички 13 7 2 4 25:14 23
05. Напредак 13 6 4 3 17:11 22
06. Граничар 13 6 2 5 24:22 20
07. ОФК Брест. 13 6 1 6 26:18 19
08. Хртковци 13 5 4 4 16:17 19
09. Дунав 13 5 3 5 23:21 18
10. Сремац (Дч) 13 4 1 8 22:18 13
11. Шумар 13 3 3 7 14:26 12
12. Полет 13 3 2 8 20:37 11
13. Крушедол 13 3 1 9 17:32 10
14. Младост 13 1 2 10 10:40 5

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Рав ње је било дома ћин 
послед њој оди гра ној утак ми ци 
за ову јесен у Међу оп штин ској 
фуд бал ској лиги Срем, гру па 
Запад која је прекинута. Зека 
Буљу ба ша је у рани је нео ди гра
ној утак ми ци за про тив ни ка 
имао чал ман ску Сло гу. Ни ова 
утак ми ца није оди гра на до кра
ја. Пре ки ну тра је пред крај 
првог дела меча јер гости нису 
има ли на тере ну дово љан број 
игра ча.

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. Зека Буљ. 13 7 3 3 25:18 24
05. Словен 13 5 7 1 25:9 22
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) 13 2 0 11 10:55 6

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

ШАХ КЛУБ „СИР МИ УМ“

Исто риј ски успех 
шахист ки ња

У неде љу, 17. новем бра  
шахист ки ње Шахов
ског клу ба „Сир ми ум“ 

пла си ра ле су се у 1. лигу 
Срби је! У пет кола  2. лиге 
Срби је гру па Вој во ди на, 
оства ре но је мак си мал них 
пет меч побе да. Редом су 
пада ли „Спар так“ Субо
ти ца, „Банов ци Дунав“, 
„Полет“ Рас ти на, „Омла ди
нац“ Нови Банов ци и Сен
та. У послед њем колу, када 
нам је и нере шен резул тат 
био дово љан за осва ја ње 

1. места, ми смо хра бро и 
поште но, како и при ли чи 
цар ском гра ду Сир ми у му, 
оди гра ли на побе ду, и побе
ди ли.

Овај исто риј ски успех 
оства ри ле су: Габри е ла 
Анто ва, Маја Мила но вић 
и Хана Денић. О њима, и 
о Шах клу бу „Сир ми ум“ из 
Срем ске Митро ви це тек ће 
се чути. А у авгу сту 2020. 
годи не сле ди и прво уче
шће у 1. лиги Срби је.

Д. Лазић

Шахист ки ње „Сир ми у ма“
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Нека нова лица

Јалов посао
Кошар ка шки клуб Црве на Зве зда је 

добио новог тре не ра. Доса да шњи тре
нер, Андри ја Гаври ло вић је попио педа
лу, а на њего во место је дове ден Дра ган 
Шако та.

Ина че, Гаври ло вић је сво ју кари је ру 
дуго годи на гра дио раде ћи у ино стран
ству, доду ше, као помоћ ник мно го 
позна ти јим струч ња ци ма. Радио је у 
Ита ли ји, Шпа ни ји и Руси ји, све док није 
дошао у Зве зду да аси сти ра Мила ну 
Томи ћу. После одла ска Томи ћа, јед но 
вре ме је био први тре нер, али је врло 
брзо пуштен низ воду.

Поста вља ње Дра га на Шако те на 
место првог стра те га црве но – белих 
није изне на ђе ње, али се чини да је 
мало касно за про ме не. Зве зда је већ 
прд ну ла у чабар у Евро ли ги и сада јој 
једи но пре о ста је да се бори за титу лу у 
реги о нал ном так ми че њу. Посао никад 
тежи.

Ина че, мишље ња сам да би клуб са 
ова квим амби ци ја ма и уче шћем у нај ја
чем европ ском так ми че њу морао да 
има мно го јачу стру ку и мре жу тре не ра 
и ска у та. Ова ко, све то изгле да крај ње 
нео збиљ но. Дово де се неки полу па ни 
стран ци који не зна ју где уда ра ју, а у 
исто вре ме, дома ћи тален то ва ни игра
чи гре ју чамо ви ну и игра ју 10 – 15 мину
та по утак ми ци. Могли би се мало освр
ну ти око себе па нау чи ти нешто и од 
сво јих ком ши ја. Ова ко, делу је да је 

сме на тре не ра, и то усред сезо на, јалов 
посао.

Нова ера
У исто вре ме, кошар ка шка репре зен

та ци ја је доби ла новог селек то ра. Игор 
Коко шков је при хва тио врућ кром пир и 
вели ку одго вор ност после фија ска на 
Свет ском у Кини. Сва ка ко, сјај на вест 
за све љуби те ље кошар ке у Срби ји, с 
обзи ром на то да су људи из Кошар ка
шког саве за, по ко зна који пут, пока за
ли да су врхун ски про фе си о нал ци. За 
раз ли ку од, на при мер, Фуд бал ског 
саве за.

На место селек то ра је дове ден човек 
који је, пре све га, одли чан струч њак. 
Са Сло ве ни јом је постао првак Евро пе 
и успео да иско ри сти сав њихов тале
нат. Већ дуго годи на ради у Аме ри ци, а 
био је и први Евро пља нин који је 
постао глав ни тре нер јед не НБА еки пе. 
Сада је помоћ ник Луку Вол то ну у 
Сакра мен ту, где зајед но са Див цем, 
Сто ја ко ви ћем, Бог да но ви ћем и Бје ли
цом упот пу ња ва бога ту срп ску коло ни
ју.

Избор Коко шко ва за селек то ра је 
сва ка ко нешто ново за нашу кошар ку и 
биће зани мљи во виде ти како ће један 
ова кав струч њак укло пи ти еки пу која 
посе ду је огро ман потен ци јал. Ђор ђе
ви ћу то није пошло за руком на послед
њем вели ком так ми че њу. Оста је нам 
само да му поже ли мо сву сре ћу.

Госпо дин Посебни
Још јед на сме на на клу пи је при ву кла 

пажњу про шле неде ље. Ово га пута про
ча мо о фуд ба лу. Тотен хем је решио да 
испур да Мау ри си ја Поке ти на, а на 
њего во место је поста вљен чуве ни 
Жозе Мури њо.

Морам рећи да ми је пома ло жао сим
па тич ног Арген тин ца који је ствар но 
ура дио одли чан посао у Тотен хе му. Од 
јед не осред ње еки пе, ство рио је кан ди
да та за титу лу и фина ли сту Лиге шам
пи о на. Био је досле дан у свом послу, 
рет ко је дово дио поја ча ња и осла њао 
се углав ном на раз вој игра ча које је 
зате као у клу бу када је дошао. При ме ра 
ради, шест игра ча из прве поста ве на 
њего вом деби ју у Тотен хе му пре ско ро 
шест годи на, и данас насту па за Пев це. 
Да га онај чивут од пред сед ни ка није 
кочио и све нов це сипао у град њу новог 
ста ди о на, ко зна шта би човек напра
вио.

Ова ко, оста је нам да пра ти мо нове 
аван ту ре Жозеа Мури ња. Овај его ма ни
јак, шоу мен и један од нај бо љих тре не
ра дана шњи це је, чини се, убо пре ми ју 
и пре у зео клуб који тек тре ба да поч не 
да тро ши паре. Пор ту га лац је у томе 
непре ва зи ђен и нема сум ње да ћемо 
уско ро при су ство ва ти неком новом 
тран сфер рекор ду и спич ка ва њу басно
слов них сума нов ца. Јед но је сигур но, 
Пре ми јер лига није иста без Мури ња. 
Па, добро до шао назад, Посебни.

Игор Коко шков
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СБК „РУМА“

Изу зет ни резул та ти
На завр шном КУПу 

Вој во ди не у сава теу, 
так ми ча ри Сава те 

бокс клу ба „Рума“ пости
гли су изу зе тан резул тат и 
осво ји ли укуп но 12 меда ља: 
шест злат них, пет сре бр них 
и јед ну брон за ну. Тако ђе, 
тро је рум ских сава те бок се
ра про гла ше ни су за нај бо
ље так ми ча ре КУПа у сво
јим узра сним кате го ри ја ма: 
Стра хи ња Јоц ко вић је био 
нај бо љи у кон ку рен ци ји ста
ри јих пио ни ра, Ана ста си ја 
Ико нић у кадет ској и Мар ко 
Вида ко вић у јуни ор ској кон
ку рен ци ји. 

– Иако нам је еки па била 
пре по ло вље на, што због 
финан си ја, јер нисмо има ли 
сред ста ва да води мо мла ђе 
узра сте, што због боле сти, 
успе ли смо да при ка же мо 
добре бор бе и оства ри мо 

одли чан резул тат, као и на 
мно гим прет ход ним так ми
че њи ма. Због свих тих успе
ха, под се ћам, наш клуб је 

про гла шен за нај у спе шни ји 
у држа ви у овој годи ни – 
каже Мио драг Ракић, тре
нер СБК „Рума“.

Завр шни КУП Вој во ди
не у сава теу одр жан је 17. 
новем бра у Жабљу. 

С. Џ.

Рум ски сава те бок се ри у Жабљу

СВЕТ СКИ ДАН ДЕТЕ ТА

Соли дар ност и хума ност на делу
Пред школ ци из „Поле тар ца“ и уче ни ци 

нижих раз ре да ОШ „Душан Јер ко вић“ су 
19. новем бра уче ство ва ли у спорт ским 

сусре ти ма, који су орга ни зо ва ни пово дом Свет
ског дана дете та, 20. новем бра.

Како је рекао дирек тор „Поле тар ца“ Радо слав 
Машић, поред обе ле жа ва ња овог зна чај ног дату
ма, спорт ски сусре ти су има ли и хума ни тар ни 
карак тер, буду ћи да су сви уче сни ци сусре та, 
али и број ни гле да о ци, има ли при ли ке да издво је 
сред ства, коли ко је ко могао, у фонд за лече ње 
малог Сте фа на Гон чи на. 

Сусре ти ма је при су ство вао и мали Сте фа са 
роди те љи ма, а њего во поја вљи ва ње на тере ну 
рум ске Спорт ске хале, сви су про пра ти ли дуго
трај ним и гро мо гла сним апла у зом подр шке њего
вој бор би са тешком боле шћу.

С. Џ.
Мали Сте фа на спорт ским игра ма

Хума ни тар ни руко мет
ни тур нир, током којег су 
при ку пља на сред ства за 
лече ње Сте фа на Гон чи на, 
одр жан је 20. новем бра у 
рум ској Хали спор то ва.

Так ми че ње се одви ја ло 
у кате го ри ји мини руко мет, 
пио нир ке и сени ор ке, а 
уче ство ва ле су так ми чар ке 
раз ли чи тих узра сних кате
го ри ја из еки па РК „Рума“ и 
ЖРК „Желе зни чар“ из Инђи
је.

Када је реч о сени ор ка ма, 
оди гра на је четврт фи нал на 
утак ми ца КУПа Вој во ди
не, у којој је ипак пре су ди
ло иску ство инђиј ске еки пе 
која се так ми чи у три ран
га вишем так ми че њу од 
Румљан ки.

Током овог хума ни тар
ног тур ни ра при ку пље но је 
58.810 дина ра, који ће бити 
упла ће ни за лече ње малог 
Сте фе.

С. Џ.

Руко мет ни тур нир за Сте фу
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ОВАН: Нема потре бе 
да опту жу је те дру ге 
за лошу про це ну или 
свој  послов но – 

финан сиј ски неу спех. Потру ди те 
се да пра вил но кори гу је те сво је 
пона ша ње у скла ду са зајед нич
ким инте ре си ма. Парт нер вешто 
при кри ва део исти не, што додат
но ути че на ваше рас по ло же ње. 
Поне кад није лако дока за ти 
исти ну, чак и када су све пред но
сти на вашој стра ни. 

БИК: Инте ре су ју вас 
кон крет ни резул та ти 
и могућ ност за убр за
ним напре до ва њем 

на послов ној лестви ци. Ваш став 
делу је разум но, али потреб на 
вам је и нечи ја озбиљ на подр
шка. Обра ти те пажњу на свој 
стил изра жа ва ња. Без нечи јег 
при су ства осе ћа те емо тив ну пра
зни ну, тешко вам је да изра зи те 
сво ја осе ћа ња и наме ре пред 
бли ском осо бом.

БЛИ ЗАН ЦИ: Неко 
вас наво ди на погре
шан избор и поку ша
ва да огра ни чи ваш 

послов ни ути цај. Нема потре бе 
да ула зи те у рас пра ву са осо бом 
која кори сти дру га чи ја мери ла 
вред но сти. Досто јан стве но при
хва ти те тре нут ну пози ци ју. Пока
жи те добру вољу, не може те оче
ки ва ти да сре ћан епи лог дола зи 
сам по себи. Потреб на вам је 
емо тив на подр шка. 

РАК : Неко оспо ра ва 
ваш успех, тако да 
вас непо треб но опте
ре ћу је новим тест 

ситу а ци ја ма или додат ним усло
ви ма. Немој те дозво ли ти да 
нови послов ни неспо ра зу ми ути
чу на вашу кон цеп ци ју и на кре
а тив но рас по ло же ње. Пла ни рај
те сусрет  са осо бом која у вама 
покре ће емо тив не тала се, 
потре бан вам је пози ти ван 
импулс. 

ЛАВ: Сум ња те у 
нечи је наме ре и има
те лош пред о се ћај са 
одре ђе ним сарад ни

ци ма. Нама потре бе да закљу чу
је те на осно ву првог ути ска, 
саче кај те на при го дан тре ну так. 
Има те довољ но иску ства да се 
зашти ти те од лоших ути ца ја. 
Посто ји осо ба која у вама покре
ће сна жне емо ци је, усме ри те 
сво је мисли ка зајед нич ким тема
ма. 

ДЕВИ ЦА: Ста ло вам 
је да ускла ди те сво је 
послов не и при ват не 
оба ве зе. Довољ но 

сте вешти да оства ри те сво је 
инте ре се на раз ли чи тим стра на
ма. Немој те дозво ли ти да вас 
неко непо треб но успо ра ва или 
да реме ти вашу кон цен тра ци ју. 
Има те пози ти ван ути цај на нечи
је рас по ло же ње. Пока жи те да се 
зајед нич ка сре ћа кри је у искре ној 
раз ме ни осе ћа ња. 

ВАГА: Нала зи те се у 
кре а тив ној фази али 
неко нема довољ но 
слу ха да вам се при

дру жи. Због раз ли чи тих инте ре
со ва ња и послов них пра ви ла 
која наме ћу одре ђе ни сарад ни
ци, мора те да при хва ти те ком
про мис или уте шну вари јан ту. 
Избе га вај те нову љубав ну рас
пра ву, уздр жи те се од гла сних 
комен та ра пред воље ном осо
бом. 

ШКОР ПИ ЈА: На 
вама је да оправ да те 
свој послов ни углед у 
ситу а ци ја ма које 

могу раз ли чи то да се про ту ма
че. Осми сли те добар план, уз 
одре ђе ну дозу мудро сти и уме
шно сти све може да се под ве де 
под послов ни успех. Задо вољ
ство које осе ћа те у нечи јој бли
зи ни пред ста вља добар пред
знак. Сре ћа је дости жна када 
вас са неким пове зу ју топла осе
ћа ња. 

СТРЕ ЛАЦ: Неко нема 
довољ но раз у ме ва ња 
за ваше послов не 
иде је, откри ва те нове 

неспо ра зу ме у сусре ту са сарад
ни ци ма, недо ста је вам уза јам на 
подр шка и раз у ме ва ње. Саче кај
те да вам неко зва нич но саоп шти 
сво ју одлу ку о послов ној сарад
њи. Потреб но је вре ме да искри
ста ли ше те сво ја осе ћа ња. Немој
те доно си ти исхи тре не одлу ке. 

ЈАРАЦ: Има те пози
ти ван ути цај на сво ју 
око ли ну, иде ја коју 
про па ги ра те потвр

ђу је вашу про фе си о нал ну свест 
о зајед нич ким инте ре си ма. 
Поку ша ва те да осми сли те 
добру стра те ги ју и не дозво ли те 
да вас неко затек не. Раду ју вас 
нови дога ђа ји и нечи ја искре на 
наме ра да вам уго ди. Парт нер 
уме да вам пре не се добро рас
по ло же ње и емо тив ну инспи ра
ци ју. 

ВОДО ЛИ ЈА: Послов
ни дого вор кре ће у 
пози тив ном сме ру, 
када посто ји подр шка 

и сагла сност око ува жа ва ња раз
ли чи тих инте ре са. Важно је да 
нове дога ђа је при хва ти те у опти
ми стич ном сти лу, нема раз ло га 
да сум ња те у нечи је  послов не 
наме ре. Потру ди те се да обра ду
је те воље ну осо бу на ори ги на лан 
начин, добра воља чуда чини. 

РИБА: Неко у вама 
под сти че кре а тив ну 
радо зна лост и жељу 
за новим сазна њем. 

При хва ти те кори сну иде ју о 
послов ној сарад њи и дока жи те 
сво је спо соб но сти на делу. Нема 
потре бе да одла же те неку зајед
нич ку акци ју. Емо тив но задо вољ
ство про из и ла зи из сусре та са 
дра гом осо бом. Делу је те зано сно 
и успе ва те да при ву че те нечи ју 
пажњу.

VREMEPLOV
27. но вем бар

2000. Нор ве шки краљ Хе ролд 
отво рио, у за пад ној Нор ве шкој, 
нај ду жи ту нел за друм ски са о
бра ћај на све ту. Ту нел ду га чак 
16.900 ме та ра по ту као ре корд 
Ст. Го тард ту не ла у Швај цар
ској, ко ји је пу штен у про мет 
1980, а ду га чак је 16.300 ме та
ра.

28. но вем бар
1830. У Бе о гра ду, на Та шмај
да ну, у при су ству кне за Ми ло
ша и бе о град ског па ше, све ча
но про чи тан ха ти ше риф тур
ског сул та на Мах му да II о ауто
но ми ји Ср би је. 
2000. Пар ла мент Хо лан ди је 
одо брио за кон ко јим се до пу
шта ју еута на зи ја и са мо у би
ство уз по моћ ле ка ра. Хо лан
ди ја та ко по ста ла пр ва зе мља 
ко ја је ле га ли зо ва ла ту прак су.

29. но вем бар
1943. На дру гом за се да њу 
Ан ти фа ши стич ког ве ћа на род
ног осло бо ђе ња Ју го сла ви је у 
Јај цу то ве ће je кон сти ту и са но 
као вр хов но за ко но дав но и 
из вр шно пред став нич ко те ло и 
уста но вљен На ци о нал ни ко ми
тет осло бо ђе ња Ју го сла ви је. 
До не та од лу ка о фе де ра тив
ном уре ђе њу др жа ве, а кра
љев ској вла ди у из бе гли штву 
за бра њен по вра так у зе мљу. 

30. но вем бар
1872. У Гла зго ву од и гра на пр ва 
фуд бал ска утак ми ца две 
ре пре зен та ци је, Ен гле ске и 
Шкот ске. Меч за вр шен ре зул
та том 0:0.
1977. Умро срп ски и ју го сло
вен ски пи сац Ми лош Цр њан
ски.

1. де цем бар
1981. У нај ве ћој не сре ћи у 
исто ри ји ју го сло вен ског ва зду
хо плов ства, ави он ДЦ9 су пер 
80, љу бљан ског Инеxадриа 
ави о про ме та уда рио у пла ни ну 
бли зу Аја чи ја на Кор зи ци. 
По ги ну ло свих 178 пут ни ка и 
чла но ва по са де.

2. де цем бар
1982. Хи рург Ви ли јам де Врис 
на кли ни ци Уни вер зи те та Ју та 
у аме рич ком гра ду Солт Лејк 
Си ти угра дио пр во ве штач ко 
ср це, од по ли у ре та на. Па ци
јент, пен зи о ни са ни зу бар Бар
ни Кларк, с тим ср цем жи вео 
112 да на.

3. де цем бар
1923. Ро ђе на је грч ка опер ска 
пе ва чи ца Ма ри ја Ка лас, је дан 
од нај ве ћих со пра на у исто ри ји 
опе ре. Ка ри је ру је за по че ла 
1947. и с ве ли ким успе хом је 
пе ва ла на нај ве ћим свет ским 
опер ским сце на ма уло ге драм
ског, лир ског и ко ло ра тур ног 
ка рак те ра.
1962. Те шка ма гла ко ја је пре
кри ва ла Лон дон че ти ри да на 
про у зро ко ва ла је смрт тро ва
њем сум пор ди ок си дом ве ли ког 
бро ја љу ди.

HOROSKOP

Сре да, 27. (14) новем бар 
Све ти апо стол Филип

Четвр так, 28. (15) новем бар 
Све ти муче ни ци Гури је, Самон 
и Авив (Поче так поста)

Петак, 29. (16) новем бар 
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Матеј

Субо та, 30. (17) новем бар 
Св. Гри го ри је Чудо тво рац, Св. 
Мак сим Патр. цари град ски; Св. 
Сева сти јан Џек сон ски

Неде ља, 1. децем бар
(18. новем бар) 

Св. муче ник Пла тон; Св. муче
ни ци Ромн и Варул Отрок

Поне де љак, 2. децем бар
(19. новем бар) 

Све ти про рок Авди ја; Св. муч. 
Вар ла ам; Пре по доб ни Јоа сиф

Уто рак, 3. децем бар
(20. новем бар) 

Преп. Гри го ри је Дека по лит 
(Прет пра зни штво Ваве де ња)

Crkveni
kalendar

• Ако ми се не буде отво-
рио падо бран, више ме 
неће те виде ти да ска чем.
• Изва ди ли смо му оба 
ока, али сла ба вај да. Не 
види, па не види.
• Чове ка није могу ће 
ухва ти ти ни за гла ву ни 
за реп. Толи ко је ево лу и-
рао.

Крем супа
од кар фи о ла

Састој ци: један кар фи ол сред
ње вели чи не, већа гла ви ца лука, 
два чена белог лука, два лово ро
вог листа, мај чи на души ца, две 
каши ке павла ке за кува ње, пола 
литре бујо на, со, бибер

При пре ма: Сит но насец кај те 
лук и дин стај те на лага ној ватри 
док не омек ша. Пред крај додај те 
усит ње ни бели лук, рузма рин и 
мај чи ну души цу. Додај те кома де 
кар фи о ла и при пре мље ни бујон. 
Кувај те док кар фи ол не омек ша и 
потом све усит ни те штап ним мик
се ром. Вра ти те усит ње ну сме су 
на шпо рет и додај те со и бибер по 
жељи. Може те дода ти мало воде 
ако сма тра те да је сме са пре ви ше 
густа. Додај те две каши ке павла
ке за додат ну кре мо зност, пусти те 
да про ври па скло ни те с ватре.


