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ДОЊИ ПЕТРОВ ЦИ 

Асфалтиран прилаз гробљу

Житељима Доњих Петроваца
ових дана је решен велики
проблем, с обзиром на то да

је26.новембразавршеноасфалтира
њепољскогпутаодселадогробља.То
значидамештаниовогселанећевише
моратидагазеблатоприликомсахра
наиобилазакагробова.
– Месна заједница нам се обра

тила за помоћ ими смо им изашли у
сусрет. После ребаланса определили
смо додатна средства за овај пут, јер
смо тољудима обећали.Пут је дужи
не око 450 метара, вредност радова
нањеговомасфалтирању је4,3мили
онадинара.Мислимдаћемештанима
Доњих Петроваца ово уређење пута
многозначити.Онизаслужују,каоисви
другиграђани,данесметаномогудоћи
насахрану,илипосетитигробовенај
милијих, какво год време да је, рекао
јепредседникрумскеОпштинеСлађан
Манчић.
Он је најавио да је у оквиру угово

ранаодржавањупутнемреже,остало
неутрошено још око четири милиона
динара. Зато ће се поред већ урађе
ногпута,уредитиипаркингпросторза
десетак возила. Такође, очекују се и
радовинаасфалтирањууХртковцима.
Требалобидасесадеснестранепута,
у близини новог погона фирме „DAG
Co“урадитротоар, какобисепобољ
шала безбедност запослених у овој
компанији,којаимаоко400радника.

Када јеречоДоњимПетровцима,у
планујепостављањеновогаутобуског
стајалиштауцентруселакакобипут
ници били заштићени од лоших вре
менскихуслова.

– Ускоро почињемо постављање
25 нових аутобуских стајалишта, 18 у
сеоским месним заједницама, остале
у граду. Ова аутобуска стајалишта су
одређена у оквиру партиципативног

буџетирања, а имајући у виду да смо
одредили више средстава но што је
вредност тендера, аутобуска стајали
шта ће бити урађена у још неколико
сеоских месних заједница, истакао је
Слађан Манчић, приликом боравка у
ДоњимПетровцима.
Он је указао да је у склопу припре

мебуџетазанареднугодине,издвојено
25милионадинаразаизрадупројектне
документацијезапутевеДоњиПетров
ци–ДобринцииГрабовци–Кленак.
– Очекујем да ћемо половином

фебруара објавити тендер за избор
пројектантскекућекојаћерадитипро
јектезаовепутеве,појасниојеМанчић.
РадославГарић,председникСавета

МЗ Доњи Петровци је изразио задо
вољствозбогурађеногпута,адосада
шњестање, сликовито је упоредио са
сценамаизфилма„Кототамопева“.
–Досадниконијеимаоразумевања

за наше потребе.ПредседникМанчић
нас је послушао, испоштовао и хва
ламу на томе.Пут ДоњиПетровци –
Добринци чекамо целу вечност, али
имамострпљењаиморамодачекамо.
Јерсвештонамјеобећано,досадајеи
испуњено.Овајпутћенасповезатиса
аутопутемдокогаимамосамодевет
километара,такоданећемоморатида
идемо заобилазно и прелазимо по 40
километара куд год да кренемо, иста
каојеРадославГарић.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић у оби ла ску пута

Месна зајед ни ца нам се 
обра ти ла за помоћ и ми 
смо им иза шли у сусрет. 

После реба лан са
опре де ли ли смо

додат на сред ства за 
овај пут, јер смо то

људи ма обе ћа ли.
Пут је дужи не око

450 мета ра, вред ност 
радо ва на њего вом 

асфал ти ра њу је
4,3 мили о на дина ра, 

рекао је пред сед ник
рум ске Општи не
Сла ђан Ман чић
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УВОДНИК

Топ листа
над ре а ли ста

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Пред сед ник Бра зи ла Бол со на ро 
опту жио глум ца Лео нар да Дика
приа да је нару чио паље ње шума 

у Ама зо ни ји. Лука Модрић пла ћао хрват
ског шпи ју на у Срби ји. Дачи ћа кори стим 
да сре ћем бога та ше. Срп ски поли ца јац 
Хрва ти ма за кеш про да вао Србе. Тачи 
је Србин, а Кур ти Црно го рац. Колу ви ја 
у „Јова њи ци“ пра вио кана би со во уље, 
а не дро гу. Миле на срам те било, дете 
није ципе ла. Штам па не књи ге, мали
не и куку руз. Вој не фабри ке мета јер 
ниша не мили јар ду дола ра. Уби јао на 
мосту а осу ђен на роби ју. 

Ово су насло ви из днев них нови на од 
неде ље 1. децем бра. Слич ни су били 
и у поне де љак 2. децем бра и у уто рак, 
и у сре ду. Уоп ште, насло ви у нови на ма 
су годи на ма исти. Над ре ал ни. Такви су 
и тек сто ви, мање више. А какве су нам 
нови не, такав нам је и живот. Тако ђе 
над ре а лан. Над ре а ли зам је умет нич ки 
пра вац који, сто ји у њего вом мани фе
сту „жели да изра зи ствар но дело ва
ње мисли, дик тат мисли без кон тро ле 
разу ма, изван сва ке естет ске и морал
не пре о ку па ци је“. Упра во то чита мо 
на наслов ним стра на ма наших нови
на. Чист дик тат мисли, ван кон тро ле 
разу ма. С том раз ли ком што су пра ви 
над ре а ли сти нешто и мисли ли, а овај 
дана шњи над ре а ли зам се свео само на 

одсу ство кон тро ле разу ма.
Јер, шта је но чист над ре а ли зам кад 

чује те вест „Срби ја спре ма стра те ги ју 
за вештач ку инте ли ген ци ју“. То би било 
исто као када би сазна ли да „Срби
ја спре ма стра те ги ју за искр ца ва ње 
на Марс“. Мислим, може да се спре
ма стра те ги ја и за Марс и за вештач
ку инте ли ген ци ју, не бра ним, ал’ бра
ћо и рођа ци, је л’ то реал но? Или смо 
и овде на тра гу над ре а ли ста? Не оних 
фран цу ских с почет ка, већ пре оних 
сара јев ских са кра ја 20 века. Ста ри ји 
међу нама се добро сећа ју Топ листе 
над ре а ли ста и њихо вих ске че ва који
ма смо се ко бле са ви сме ја ли. У том 
момен ту и том сме ху нисмо ни слу ти
ли (или јесмо?) да сва та шала коми ка 
уоп ште није ни шала ни коми ка, него 
наш буду ћи живот. Тако је можда и са 
овим насло ви ма, који тек кад се ску пе 
на гоми ли доби ја ју сми сао. Одно сно 
бесми сао. Али, кога су зми је ује да ле, 
тај се и гуште ра боји, тако да уоп ште 
немам диле му да сав тај над ре а ли зам 
јед ног дана може поста ти реал ност. 

Мисли те о томе. Јер, ко зна, можда 
је Дика прио ствар но пот па лио Ама
зон? Ако се пита те зашто, нема бри
ге, сазна ће те и то. Сигур на сам да је 
мотив сасвим раз ло жан и разу ман, као 
и наслов. 

Мислим, може да се
спре ма стра те ги ја и за 

Марс и за вештач ку
инте ли ген ци ју, не бра ним, 
ал’ бра ћо и рођа ци, је л’ то 

реал но? Или смо и овде 
на тра гу над ре а ли ста?
Не оних фран цу ских

с почет ка, већ пре оних 
сара јев ских са кра ја

20 века. Ста ри ји међу 
нама се добро сећа ју

Топ листе над ре а ли ста и 
њихо вих ске че ва који ма 

смо се ко бле са ви
сме ја ли. У том момен ту
и том сме ху нисмо ни
слу ти ли (или јесмо?)

да сва та шала коми ка 
уоп ште није ни шала
ни коми ка, него наш

буду ћи живот
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До ове про да је није било лако доћи, с обзи ром на 
то да је посту пак пра ти ла и рести ту ци ја, али и неу
ре ђе ни план ски акти и дева сти ра ни обје кат. Након 
годи ну дана интен зив ног рада по свим овим пита
њи ма, успе ли смо да за овај обје кат нађе мо инве
сти то ра. Купио га је  инве сти тор из делат но сти уго
сти тељ ства по цени од око 20 мили о на дина ра и ми 
се нада мо да ћемо конач но доби ти оно што смо 
желе ли као град Срем ска Митро ви ца, а то је обје кат 
за сме штај и тури ста и оста лих посе ти ла ца, рекао је 
гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер

Сед ни ца Скуп шти не Гра да Срем
ска Митро ви ца је одр жа на у 
петак, 29. новем бра. На днев ном 

реду је укуп но било 19 тача ка. Град ски 
одбор ни ци су том при ли ком изгла са ли 
пред лог одлу ке о утвр ђи ва њу про сеч
них цена ква драт ног метра одго ва ра
ју ћих непо крет но сти за утвр ђи ва ње 
поре за на имо ви ну за 2020. годи ну. Гра
до на чел ник Срем ске Митро ви це Вла
ди мир Сана дер је рекао да доно ше ње 
ове одлу ке пред ста вља  осно ви цу за 
утвр ђи ва ње поре за на имо ви ну, као и 
да се сто па поре за на имо ви ну неће 
мења ти. 

– Утвр ђи ва ње про сеч не цене ква
драт ног метра ради се на осно ву нај
ма ње три про ме та у теку ћој годи ни, а 
која су ове ре на код нота ра и узи ма се 
њихо ва про сеч на цена за одре ђе ну 
зону. Уко ли ко нема у тој зони про ме та, 
узи ма се про мет непо крет но сти у првој 
сусед ној зони. Сва ке годи не нам се уве
ћа ва порез на имо ви ну сход но тре нут
ној изград њи стам бе ног про сто ра  на 
тери то ри ји гра да. Тако да се ова одлу ка 

мора ла доне ти да би се усво ји ла одлу
ка о поре зу на имо ви ну за 2020. годи ну, 
рекао је Сана дер. 

Тако ђе, на овој сед ни ци изгла сан је 
пред лог реше ња о оту ђе њу непо крет
но сти из јав не сво ји не Гра да Срем ска 
Митро ви ца у поступ ку јав ног над ме та
ња, а реч је о про да ји хоте ла „Лежи мир“. 
Хотел је купио инве сти тор из Бешке, 
одно сно пред у зе ће „ПХ 1 инвест“. 

– Изгла са но реше ње је у ства ри завр
шна одлу ка Скуп шти не о оту ђе њу из 
јав не сво ји не хоте ла „Лежи мир“ са при
па да ју ћим пар це ла ма. До ове про да је 
није било лако доћи, с обзи ром на то да 
је посту пак пра ти ла и рести ту ци ја, али 
и неу ре ђе ни план ски акти и дева сти
ра ни обје кат. Након годи ну дана интен
зив ног рада по свим овим пита њи ма, 
успе ли смо да за овај обје кат нађе мо 
инве сти то ра. Купио га је инве сти тор из 
делат но сти уго сти тељ ства по цени од 
око 20 мили о на дина ра и ми се нада
мо да ће на осно ву план ских ака та, који 
пред ви ђа ју изград њу обје ка та за уго
сти тељ ство и сме штај, конач но доби ти 

оно што смо желе ли као град Срем ска 
Митро ви ца, а то је обје кат за сме штај и 
тури ста и оста лих посе ти ла ца. Цело куп
на сред ства од про даје хоте ла не при
па да ју само Гра ду, већ један део иде 
при ват ном вла сни ку, са којим смо зајед
но насту пи ли на лици та ци ји, изја вио је 
Вла ди мир Сана дер.

Он је додао да је изгла са на тач ка 
днев ног реда која се одно си на пред лог 
закључ ка и покре та њу поступ ка за при
ба вља ње непо крет но сти из јав не сво
ји не Репу бли ке Срби је у јав ну сво ји ну 
Срем ске Митро ви це уз накна ду. Реч је о 
наја вље ној купо ви ни Дома вој ске. 

– Сада смо први корак ка покре та
њу поступ ка испред Репу блич ке дирек
ци је за имо ви ну која рас по ла же овим 

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Продаје се хоте л „Лежи мир“

Вла ди мир Сана дер
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објек том. Ми смо пре ли ми нар но доби
ли и сагла сност Вој ске Срби је и Поре
ска упра ва је про це ни ла да је тржи шна 
вред ност објек та око шест и по мили
о на дина ра. Надам се да ћемо у неко 
доглед но вре ме закљу чи ти уго вор о 
купо ви ни ове непо крет но сти. Вели ки 
су пла но ви Гра да за ту лока ци ју. Пре 
све га, тре ба ло би да се изгра ди  један 
обје кат у јав ној наме ни који ће нај ве ро
ват ни је слу жи ти у свр ху висо ког обра зо
ва ња, иста као је гра до на чел ник Срем
ске Митро ви це.

Тако ђе, град ски одбор ни ци су на овој 
сед ни ци усво ји ли и изве штај о извр ше
њу про гра ма рада и раз во ја апо те ке 
„Срем ска Митро ви ца“ за пери од од јану
а ра до децем бра 2018. годи не. 

– Ми смо дуг апо те ке у већем делу 
сани ра ли. Нових дуго ва нема, а сани ра
ли смо пре ко сто ти ну мили о на дина ра 
ста рог дуга. Оста ло је још да се реши  
дуг од око 40 мили о на дина ра, које у 
наред не две годи не тре ба да испла ти
мо. Задр жа ли смо јед ну апо те ку, која 
сада пози тив но послу је и може сама 
себе да издр жа ва, што је и био циљ. 
Надам се да се у неком наред ном пери
о ду може раз ми шља ти можда о још јед
ном новом објек ту, која би можда могла 
да ради под уго во ром о јав нопри ват
ном парт нер ству, али о том потом, изја
вио је Сана дер.

Град ски одбор ни ци су изгла са ли и 
пред лог одлу ке о изра ди ПДРа гро бља 
у ката стар ској општи ни Беше но во.

– Мора да се реше имо вин скоправ
ни одно си и да се дефи ни шу, и то се 
не одно си само на гро бље у Беше но ву, 
него и у оста лим гро бљи ма која нису 
дефи ни са на план ским акти ма по сели
ма. На при мер, капе лу не може те изгра
ди ти, а да пре тога нема те дефи ни са
не пар це ле, реше не имо вин скоправ не 
одно се. Из тог раз ло га се пози ци о ни ра, 
то јест дефи ни ше гро бље у Беше но ву и 
ради овај план, казао је Сана дер. 

На сед ни ци је усво јен пред лог одлу

ке о изме на ма и допу на ма одлу ке о 
пра ви ма гра ђа на из обла сти соци јал
не зашти те, као и годи шњи про грам 
посло ва ња пред у зе ћа „Сир ми јум пут“ 
за 2019. годи ну и ценов ник услу га овог 
пред у зе ћа. Изгла са ни су и и изве шта
ји о сте пе ну ускла ђе но сти пла ни ра них 
и реа ли зо ва них актив но сти за теку ћу 
годи ну пред у зе ћа: „Водо вод“, „Кому на
ли је“, „Топли фи ка ци ја“, „Урба ни зам“, 
„Срем гас“, „СремМачва“, „Град ско ста
но ва ње“ и „Сир ми јум пут“. Тако ђе, доне
сен  је пред лог прве допу не про гра ма 
за поста вља ње мањих мон та жних и 
дру гих обје ка та на јав ним повр ши на ма, 
пред лог одр жа ва ња локал них путе ва 
и град ских сао бра ћај ни ца, дру га изме
на и допу на про гра ма са финан сиј ским 
пла ном ПУ „Пче ли ца“, као и пред лог 
закључ ка о покре та њеу поступ ка при
ба вља ња непо крет но сти у јав ну сво ји ну 
Гра да Срем ска Митро ви ца од Зори це 
Јако вље вић и Зора на Сави ћа из Лежи
ми ра. Усво је ни је и пред лог реше ња о 
оту ђе њу непо крет но сти из јав не сво ји не 
гра да Срем ска Митро ви ца у поступ ку 
лици та ци је, који се одно се на дво со бан 
стан у Срем ској Митро ви ци у Њего ше
вој ули ци. Затим, изгла сан је пред лог 
реше ња о при ба вља њу непо крет но сти 
у јав ну сво ји ну Гра да Срем ска Митро ви
ца непо сред ном погод бом од Наде Хау
е тер из Срем ске Митро ви це, пред лог 
реше ња о при ба вља њу непо крет но сти 
у јав ну сво ји ну Гра да Срем ска Митро
ви ца непо сред ном погод бом од Томи
сла ва Вали ја и Дми тра Рего ди ћа из 
Срем ске Митро ви це, пред лог реше ња о 
при ба вља њу непо крет но сти у јав ну сво
ји ну Гра да Срем ска Митро ви ца непо
сред ном погод бом од Шпи ре Радо ван ца 
и Ран ка Божи ћа из Срем ске Митро ви це, 
пред лог реше ња о при ба вља њу непо
крет но сти у јав ну сво ји ну Гра да Срем
ска Митро ви ца непо сред ном погод бом 
од Јеле не Котар лић из Срем ске Митро
ви це и Божи це Радо њић из Срем чи це. 

З. Попо вић

Ми смо
пре ли ми нар но

доби ли и сагла сност
Вој ске Срби је

и Поре ска упра ва
је про це ни ла

да је тржи шна вред ност 
објек та Дома ЈНА око шест 

и по мили о на дина ра.
Надам се да ћемо

у неко доглед но вре ме 
закљу чи ти уго вор

о купо ви ни ове
непо крет но сти.

Вели ки су пла но ви
Гра да за ту лока ци ју,
иста као је Санадер

***
Апотека нема нових

дуго ва, а сани ра ли смо 
пре ко сто ти ну мили о на 

дина ра ста рог дуга.
Оста ло је још да се реши  

дуг од око 40 мили о на 
дина ра, које у наред не

две годи не тре ба да
испла ти мо, каже 
градоначелник

Сремске Митровице

Дом ЈНА

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

Бив ши олим пи јац 
и првак Југо сла ви је 
на челу Општи не Бео чин

• Једа на ест пута сам био првак Југо сла ви је, имам 
одлич ја са европ ских и бал кан ских так ми че ња. Три де
сет годи на сам осва јао меда ље, прво за СФРЈ, затим за 
Срби ју, али увек за Бео чин.

• Сан сва ког спор ти сте је да оде на Олим пи ја ду. Мој 
сан се оства рио два пута, 1992. годи не у Бар се ло ни и 
1996. у Атлан ти

• Сма трам да сам успе шан човек, али мој тата је био 
успе шни ји јер је мене и мог бра та извео на пра ви пут. 
Кад сво ју децу изве дем на пут, бићу још успе шни ји, јер 
то је нај те же у живо ту

Митар Милин ко вић, поред тога 
што је већ три годи не пред сед
ник Општи не Бео чин, наш је 

про сла вље ни џуди ста, чија је спорт ска 
кари је ра тра ја ла више од три деце ни је. 
Може се похва ли ти осво је ним меда
ља ма на првен стви ма Срби је, међу на
род ним тур ни ри ма и европ ским бал
кан ским так ми че њи ма. Рођен је 21. 
децем бра 1971. годи не у Бео чи ну, има 
пето ро деце. Основ ну шко лу је завр
шио у Бео чи ну, сред њу сао бра ћај ну у 
Новом Саду, затим је завр шио и Вишу 
тре нер ску, а потом и Еко ном ски факул
тет.

Милин ко вић поти че из имућ не поро
ди це. Њего ви су се бави ли пољо при
вред ном, тако да је Митар још у детињ
ству нау чио шта је тежак рад на њиви. 
Како сам каже, још као деч кић од девет 
годи на нау чио је сам да упрег не воло
ве у таљи ге. Ина че, са север не стар не 
Фру шке годи не, у Бео чи ну и окол ним 
сели ма, за раз ли ку од остат ка Сре ма 
где су углав ном пре о вла ђи ва ли коњи, 
воло ви ма се ора ло све до дола ска 
трак то ра у дру гој поло ви ни 20. века.    

– У нашој поро ди ци се мно го ради ло, 
тако да смо мој брат и ја нау чи ли да 
ради мо од малих ногу. Из поро ди це 
сам понео спо зна ју да је рад на нави ка 
одли чан осно ва за даље успе хе у 
живо ту. Међу тим, отац мене и бра та 
није никад терао да ради мо. Нисмо 
мора ли, али јед но став но, ми смо се 
при хва та ли посла добро вољ но гле да
ју ћи њега. Мај ка и отац су ради ли у 
„Поду на вљу“, и чим би дошао кући са 
посла отац је одмах ишао на њиву. Као 
дете, мој отац је био добар ђак, бољи и 
од мене и бра та. Још као мали, док је 
чувао сто ку у Сом бо ру, са собом је 
носио књи гу и увек је учио. Касни је је 
завр шио Трго вач ку шко лу, што је у то 

вре ме био вели ки успех. Тако сам, гле
да ју ћи свог оца, и ја заво лео рад на 
њиви. Сада је пре ко 130 хек та ра земље 
у нашем вла сни штву. После 2000. 
годи не отво ри ли смо пред у зе ће које се 
бави пре во зом. Али, сада је мој брат 
Милен ко томе више посве ћен, гово ри 
пред сед ник Општи не Бео чин. 

Митар Милин ко вић се радо сећа сво
јих спорт ских дана. Џудо је заво лео док 
је гле дао осам де се тих годи на фил мо ве 
са Бру сом Лијем у бео чин ском био ско
пу. Поред џуда, тре ни рао је и фуд бал, 
али када је кре нуо у сред њу шко лу, 
због оба ве за је морао да иза бе ре један 
од та два спор та.

– Било је пома ло напор но. Идеш у 
шко лу, дођеш кући где те чека ју оба ве
зе у дома ћин ству, а онда мораш и на 
тре нинг. Цео дан ми је био испу њен, 
што је, по мени, било добро. Џудо ми је 
више ишао од руке, него фуд бал. Био 
сам гол ман, али сам веће пре ди спо зи
ци је имао за џудо. Тако да сам сам 
наста вио да тре ни рам џудо и нисам 
погре шио. Био сам 11 пута првак Југо
сла ви је у супер тешкој кате го ри ји. Прво 
сам тре ни рао у Бео чи ну и онда сам као 
сред њо шко лац оти шао у Нови Сад, у 
Сла ви ју и Пар ти зан Хинс. То сам морао 
да ура дим јер су ми били потреб ни 
бољи спа ринг пар те не ри како бих 
могао даље да напре ду јем. То је тако

Пла ни рам да се посве тим тре нер
ском послу за коју годи ну, кад завр шим 
с актив ним бавље њем сада шњим 
послом. Волео бих да радим са децом, 
али у том слу ча ју роди те љи неће моћи 
да се меша ју. Има да седе на три би на

ма. Џудо је леп и тежак спорт. Неки 
сма тра ју да је груб, али ја мислим да 
је то један пле ме нит спорт који акти ви
ра све миши ће и даје добру осно ву и 
за дру ге спор то ве, али и за живот уоп
ште, каже Митра Милин ко вић.

Џудо је пле ме нит спорт

Одра стао сам у поро ди ци 
која је увек добро живе ла,  
али нас је отац увек учио 
да ради мо и сами се избо
ри мо у живо ту, тако да смо 
мој брат и ја нау чи ли да 
ради мо од малих ногу. Из 
поро ди це сам понео спо
зна ју да је рад на нави ка 
одли чан осно ва за даље 
успе хе у живо ту. Међу тим, 
отац мене и бра та није 
никад терао да ради мо. 
Нисмо мора ли, али јед но
став но, ми смо се при хва
та ли посла добро вољ но, 
гле да ју ћи њега

Митар Милинковић
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ђе било напор но, ишао сам ауто бу сом 
из Бео чи на на Телеп, пре се дао, али то 
је дало резул та те, 1990. сам био тре ћи 
на јуни ор ском првен ству Евро пе у Тур
ској. У рад ној књи жи ци ми је упи сан 
рад ни стаж, као заслу жном спор ти сти, 
а био сам и кори сник сти пен ди ја. То је 
било дру го вре ме у спор ту. До 1991. 
годи не смо били земља у којој се ула
га ло у спорт, касни је је то кре ну ло 
стран пу ти цом. Мислим да се мно го 
про ме нио однос држа ве пре ма спор ти
сти ма од када је Алек сан дар Вучић 
дошао на власт. Сада посто је наци о
нал на при зна ња за спор ти сте, што је 
пра ва ствар. Вла да је доне ла меру да 
се награ ди сва ки спор ти ста који је 
осво јио меда љу, то је заи ста вели ки 
мотив, исти че Милин ко вић.

Након што је завр шио сред њу шко лу, 
Митар Милин ко вић наста вља про фе
си о нал но да се бави џудом у Бео гра ду.

– У Бео гра ду у Мили ци о на ру сам 
тре ни рао пет годи на, па сам се вра тио 
у Бео чин, затим сам био у ново сад ској 
Сла ви ји, а кари је ру сам завр шио у Бео
чи ну. Осво јио сам три европ ске меда
ље, имам меда ље са Уни вер зи ја де у 
Јапа ну, наво ди Милин ко вић.

Сан сва ког спор ти сте јесте да уче
ству је на Олим пи ја ди, а Митру Милин
ко ви ћу се тај сан два пута оства рио, у 
Бар се ло ни 1992. и у Атлан ти 1996. 
годи не.

– Сећам се те 1992. годи не и лет њих 
Олим пиј ских ига ра у Бар се ло ни. Због 
рата, санк ци ја и све га шо се деша ва ло 

МИТАР МИЛИН КО ВИЋ О РАДУ ОПШТИНЕ БЕОЧИН У 2019. И ПЛАНОВИМА ЗА 2020.

Добрим посло ва њем
до вели ких резул та та
Децем бар је вре ме за 

суми ра ње резул та та у 
годи ни на изма ку. То је 

био повод раз го во ра са пред
сед ником Општи не Бео чин 
Митром Милин ко вићем у ком 
је он иста као да су у Бео чи ну 
оства ре ни сви пла ни ра ни 
про јек ти. На инфра струк ту ри, 
водо вод ној и кана ли за ци о ној 
мре жи се у току 2019. годи не 
мно го ура ди ло.

– Општи на Бео чин је 2019. 
годи не оства ри ла све зацр та
не циље ве, које смо ста ви ли 
пред себе у 2018. годи ни. 
Изгра ди ли смо фискул тур ну 
салу у насе ље ном месту 
Рако вац, која се нала зи при 
Основ ној шко ли „Јован Грчић 
Милен ко“. Шко ла је изгра ђе
на шезде се тих годи на, а све 
до сада ђаци нису има ли 
одго ва ра ју ћи про стор где би 
могла да поха ђа ју наста ву 
Физич ког вас пи та ња. Завр
ши ли смо све домо ве кул ту

ра, који се нала зе у десет 
месних зајед ни ца Општи не 
Бео чин.  Дуги низ годи на о 
тим домо ви ма кул ту ре није 
вође но рачу на. Остао нам је 
још један вели ки про је кат, 
који пла ни ра мо да реа ли зу је
мо у будућ но сти. Реч је о 
рекон струк ци ји кро ва ОШ 
„Јован Грчић Милен ко“, тиме 
ће обје кат ове шко ле доби ти 
сасвим ново рухо. Учи о ни це 
и тоа ле ти су већ сре ђе ни, 
оста ла је та инве сти ци ја 
заме не кро ва. Ове годи не 
смо успе ли да свих десет 
месних зајед ни ца заме ни мо 
јав ну расве ту новим ЛЕД све
тиљ ка ма. Већ прва истра жи
ва ња су пока за ла да је дошло 
до уште де елек трич не енер
ги је, па је самим тим и већа 
уште да сред ста ва. Што се 
про је ка та и редов них делат
но сти тиче, све је углав ном 
завр ше но.  Тако ђе, у свих 
десет месних зајед ни ца су 

реа ли зо ва ни про јек ти који су 
пре ло же ни. Нарав но, то је 
све про те кло уз помоћ 
Општи не. Завр шен је терен 
за мали спорт у пар ку који је 
20 и више годи на био запу
штен. Ура ђе на је и расве та у 
том пар ку, која је била руи ни
ра на.  Сада се и наши нај ста
ри ји сугра ђа ни, када иду у 
парк Херо ја могу да се осе ћа
ју при јат но и без бед но, рекао 
је Митра Милин ко вић.

М НОВИ НЕ: Који су пла
но ви зацр та ни за сле де ћу 
годи ну?

МИТАР МИЛИН КО ВИЋ: 
Изград ња базе на је, коју Бео
чин чека дуги низ годи на, 
пла ни ра на 2020. годи ну. То 
ће бити отво ре ни базен, а 
могу ће је касни је да да буде и 
затво рен. С обзи ром на то да 
је за пот пу ну реа ли за ци ју тог 
про јек та потреб но мно го 
сред ста ва, Општи на Бео чин 

ће мора ти да рачу на и на 
подр шку Покра јин ске или 
Вла де Репу бли ке. Тако ђе, 
при о ри тет ће и даље бити 
про јек ти на инфра струк ту ри, 
водо вод ној и кана ли за ци о ној 
мре жи. Пла ни ра мо да сле де
ће годи не ура ди мо и водо
вод ну мре жу у насе ље ном 
месту Чере вић од места 
Тесте ра, Андре вље и Баре, и 
да се инфра струк ту ра водо
вод не мре же скроз затво ри. 
Ради мо стал но и на реша ва
њу кана ли за ци о не мре же. 
Тако ђе, ми смо као општи на 
инфра струк тур но опре мље ни 
гасо во дом у сва ком месту. 
Сва насе ље на места има ју 
кана ли за ци ју. Један део кана
ли за ци о не мре же је ура ђен у 
Лугу, Чере ви ћу, Раков цу. Тре
нут но су у току радо ви у 
Бано што ру, то су додат ни 
про јек ти и одно се се на ново
и згра ђе не објек те.

Могу рећи да сам као пио нир и омла ди нац и касни је 
као сени ор увек био тачан, никад нисам зака снио на так
ми че ње и никад нисам „донео“ вишак кило гра ма на 
вагу. Тале нат јесте важан, али мар љи вост и дисци пли на 
увек дају резул тат

Последња освојена медаља у Нишу 2012. године

M NOVINE :
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у тада шњој Југо сла ви ји, на Олим пи ја
ду смо оти шли у дели мич ном саста ву. 
Так ми чи ли смо се само  у инди ви ду ал
ним спор то ви ма. Нисмо сме ли да се 
изја шња ва мо ода кле смо. Нисмо има
ли држав на обе леж ја, већ смо се так
ми чи ли под заста вом Олим пиј ског 
коми те та. Стро го нам је било под ву че
но да ће бити изба чен из так ми че ња 
сва ко ко буде гово рио да је из Југо сла
ви је. Сећам се да нас је било око 38 
спор ти ста. На тој Олим пи ја ди Аран ка 
Бин дер је осво ји ла бро за ну меда љу у 
стре ља штву. С дру ге стра не, у Атлан ти 
је било дру га чи је, ишли смо у пуном 
саста ву и пости гли смо запа же не 
резул та те. Док тра је Олим пи ја да, сви 
нај бо љи спор ти сти све та су сме ште ни 
у олим пиј ском селу, које је стро го обез
бе ђе но, а тере ни и хале су изван села. 
Олим пиј ско село је налик јед ном 
малом гра ду. То је заи ста лепо иску
ство. Имао сам при ли ку да у Атлан ти 
упо знам Кар ла Луи са, сећа се Митар 
Милин ко вић.

Наш саго вор ник исти че да је нави ке 
које је сте као у спор ту касни је пре нео 
у сам живот па и у бавље ње поли ти
ком. 

– Има ту раз ли ке, спорт и поли ти ка, 
Али дисци пли на и пре ци зност, које 
сам сте као док сам се бавио спор том, 
су ми мно го касни је у живо ту доне ле 
кори сти. Дисци пли на и одго вор ност су 
кључ ни успех све га. да не буде да се 
хва лим, али ја сам 30 годи на осва јао 
меда ље за овај град. Први пут сам се 
так ми чио на Спен су, када се отво рио 

Каква је сарад ња Општи
не Бео чин са вишим ниво и
ма вла сти? Да ли има те 
подр шку Покра јин ске вла
де и Вла де Репу бли ке 
Срби је?

– Има мо одлич ну сарад њу. 
Ми смо општи на која је увр
ште на у раз ви је не, а фак тич
ки у при ро ди је нераз ви је на, 
упра во због цемен та ре. 
Надам се да ће вре ме ном и 
то бити испра вље но. Нарав
но, капи тал ни је про јек те не 
бисмо могли да ура ди мо без 
подр шке бивших нивоа вла
сти. Када кажем капи тал ни 
про јек ти, мислим на радо ве 
на кана ли за ци ји, водо вод ној 
мре жи, који изи ску ју мно го 
сред ста ва. Као што сам већ 
рекао, за сле де ћу годи ну је 
пла ни ра на изград ња водо
вод не мре же у Чере ви ћу и то 
отпри ли ке изно си 27 мили о
на дина ра. Та сред ства 
Општи на не би могла да 
издво ји. Када бисмо их и 
издво ји ли, дру ге теку ће ства
ри не бисмо могли током 
годи не да реа ли зу је мо. Како 
бисмо оста ли ликвид ни и без 
дефи ци та, мора мо да води
мо рачу на о финан сиј ским 
сред стви ма. Покра ји на нам 
пома же мак си мал но, као и 
Град Нови Сад. Репу блич ка 

Вла да наш сва ки зах тев 
сагле да ју. Има нор мал но 
ситу а ци ја кад више или мање 
помог ну, али углав ном, 
сарад ња је врхун ска са свим 
вишим ниво и ма вла сти. Ако 
тако оста не и у буду ће, ми 
ћемо оста ти задо вољ ни. 

Поме ну ли сте базен, шта 
још пла ни ра те за наред ну 
годи ну, осим редов них 
делат но сти? 

– Пла ни ра мо завр ше так 
кана ли за ци о не мре же Бео
чин Селу, као и изград њу јед
ног буна ра  у Бео чи ну како би 
се водо вод ни систем поја чао. 
Бео чин се мно го раз вио, мно
го се обје ка та изгра ди ло, 
бли зу смо Новог Сада, има 
мно го посе ти ла ца викен дом. 
Тако да, посеб но у лет њем 
пери о ду, дође до вели ког 
опте ре ће ња потро шње пија
ће воде. Нисмо ника да има
ли про блем да нема воде, 
али нам је нај бит ни је да поја
ча мо капа ци те те. Тре ба ло би 
можда мало и пове сти рачу
на и о редов ним делат но сти
ма који се одно се на асфал
ти ра ње и бето ни ра ње ули ца. 
Тре ба ло би мало више уло
жи ти у пут ну инфра струк ту ру. 
Тако ђе, подр жа ва мо и 
изград њу бици кли стич ко

пешач ке ста зе од Петро ва ра
ди на до Бео чи на. Пру га, која 
је пове зи ва ла та два места, 
годи на ма није у функ ци ји, и 
ту би могла да се изгра ди 
бици кли стич копешач ка ста
за. То је у тури стич ком сми
слу врло зна чај но, с обзи ром 
на то да мно го бици кли ста из 
ино стран ства про ла зи кроз 
наше место, а и бли зу смо 
гра ни це са Хрват ском, то би 
био пра ви пого дак за све.

Шта локал на само у пра ва 
чини у обла сти пољо при
вре де и при вре де, коли ка 
је неза по сле ност, да ли се 
сма њу је? Да ли дола зе 
нови инве сти то ри?

– Ми смо у пре го во ру са 
инве сти то ром који је код нас 
био два пута и пот пи сан је 
мемо ран дум о спо ра зу му. 
Сле де ћи саста нак је зака зан 
за 15. дее цам бар, и тиме би 
сви дого во ри тре ба ло да 
буду  и озва ни че ни. Тре ба ло 
би том при ли ком да се запо
сли 420 људи, а то је инве
сти ци ја од око 45 мили о на 
евра. Реч је о јед ном сло вач
ком инве сти то ру, који жели 
да пра ви фабри ку пива, као и 
фабри ку за соко ве од орган
ског воћа и то у Сусе ку. Тако 
ће наши пољо при вред ни ци 

Мно ги роди те љи при ти ска ју сво ју децу из неке сво је 
лич не фру стра ци је и нео ства ре но сти. Мене је мој отац 
први пут гле дао на бори ли шту, и то сам га једва наго во
рио, на првен ству Бал ка на у Бео гра ду. Зна чи, након две 
Олим пи ја де. Тада сам већ имао 27 годи на, и осво јио 
мно го меда ља

ЈОШ КАО ДЕТЕ НАУЧИО ЈЕ ДА ПРЕЖЕ И ОРЕ ВОЛОВИМА:
Митар Милинковић са оцем на породичном имању
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1981. годи не. Било је пре ко 800 деце 
из целе Југо сла ви је, а послед њи пут 
сам се так ми чио у Нишу на првен ству 
Срби је 2012. и осво јио меда љу. Могу 
рећи да сам као пио нир и омла ди нац и 
касни је као сени ор увек био тачан, 
никад нисам зака снио на так ми че ње и 
никад нисам „донео“ вишак кило гра ма 
на вагу. Тале нат јесте важан, али мар
љи вост и дисци пли на увек даје резул
та те, каже Милин ко вић. 

Митар Милин ко вић има пето ро 
деце, три ћер ке и два сина. Нај ста ри ја 
ћер ка има 27 годи на, затим има ћер ку 
од 23 годи не и нај мла ђа ћер ка има 20 
годи на и сту дент ки ња је Меди цин ског 
факул те та. И како каже има и два 
мом ка, јед ног од девет, а јед ног од пет 
годи на. Сма тра да није строг строг 
роди тељ.

– Ни мој отац није био строг, никад 
нас није тукао. Углав ном је то мама 
ради ла, она нас је „пегла ла“ и мене и 
бра та, тако да смо се ми увек жали ли 
оцу кад дође с посла. И код мене у 
поро ди ци супру га је више са децом. 
Добра су деца, не могу рећи, при зна је 
Милин ко вић. 

Не фор си ра их да и она кре ну на пут 
спорт. Како каже, то ће бити само 
њихо ва одлу ка.

– Нај мла ђа ћер ка је поче ла да тре
ни ра кара те, али када је дошла до јед
ног нивоа, оду ста ла је. Ста ри ји син је 
исто у неким поку ша ји ма да се укљу чи 
у спорт. И ја сам почео да тре ни рам 
тек са 10 годи на, и могу да при ме тим 
да сада роди те љи углав ном пра ве гре

шку када је реч о спор ту. Фор си ра ју 
децу од малих ногу. Међу тим, кад тако 
мала деца поч ну нешто да тре ни ра ју, 
она пре могу то и да напу сте. Није 
поен та да деца од пет – шест годи на 
поч ну да тре ни ра ју, већ је поен та да 
она оста ну у спор ту и када буду има ла 
20 и више годи на јер тек тада могу да 
пости жу неке резул та те, а не као омла
дин ци да напу сте. С дру ге стар не, 
мно ги роди те љи при ти ска ју сво ју децу 
из неке сво је лич не фру стра ци је и нео
ства ре но сти. Мене је мој отац први пут 
гле дао на бори ли шту, и то сам га једва 
наго во рио, на првен ству Бал ка на у 
Бео гра ду. Зна чи, након две Олим пи ја
де. Тада сам већ имао 27 годи на, и 
осво јио мно го меда ља, исти че Милин
ко вић, и дода је да децу не тре ба пре
ви ше мази ти.

– Ја сам ишао у шко лу из Бео чин 
села, пешке, има око два кило ме тра у 
јед ном прав цу. Па зими кад пад не снег, 
попа да мо у снег, исква си се кимо но, па 
тако мокри тре ни ра мо, али смо се и 
чели чи ли. А не сад, роди те љи их возе 
до сале, купа ју их тамо, фени ра ју... 
Мислим да децу тре ба пусти ти да се 
сама боре кроз живот, јер ће сигур но 
тако поста ти бољи људи, сма тра 
Милин ко вић.

На пита ње да ли себе сма тра успе
шним чове ком Милин ко вић одго ва ра 
потврд но.  Али дода је да се успех јед
ног чове ка ипак пре све га мери тиме 
да ли је као роди тељ успео сво ју децу 
усме ри на пра ви пут у живо ту. 

– Мени је отац сва ка ко био узор и 

мислим да је био успе шни ји човек од 
мене. Он је мене и бра та извео на пра
ви пут зато што нам није све давао, 
него што нас је нау чио да ради мо. 
Ина че, са оче ве стра не има мо немач
ке коре не. Још је мој деда био иму ћан, 
тако је моја поро ди ца дав не 1937. има
ла про дав ни цу мешо ви те робе. Деда 
је имао бабу гро фи цу. То је била нека 
Саве та Базел из Врба са. Ја сам ишао 
после да тра жим подат ке у матич ним 
књи га ма, пошто бра тов син сту ди ра у 
Бечу. Али сам оду стао, јер то је било 
јако ком пли ко ва но. Одра стао сам у 
поро ди ци која је увек добро живе ла, 
било је увек мате ри јал ног добра, али 
нас је отац увек учио да ради мо и сами 
се избо ри мо у живо ту. Сма трам да ћу 
још успе шни ји бити када ми деца пора
сту и кре ну неким нор мал ним живот
ним путем. Новац јесте важан, али 
није при о ри тет, при о ри тет је здра вље 
и нор ма лан живот, исти че Милин ко вић 
који дода је да пла ни ра да се још јед
ном кан ди ду је за пред сед ни ка Општи
не Бео чин, а да се после тога посве ти 
тре нер ској кари је ри и раду са децом. 

Кад је у пита њу сада шњи посао и 
кари јера, Милин ко вић каже да ту има 
мно го иза зо ва.

– Тежак је ово посао, тешко пре све
га наћи добре сарад ни ке који могу и 
желе да вас пра те. Не тре ба никад 
тра жи ти од сарад ни ка да вас сто посто 
пра те, довољ но је и пола да човек 
буде задо во љан, закљу чу је Митар 
Милин ко вић. 

З. Попо вић

има ти сигур ног инве сти то ра, 
који ће им дава ти под сти цај и 
сред ства уна пред да могу да 
заса де воће, а да се про из
вод одмах и отку пи на лицу 
места. Наша општи на је 
мала, па неће ни бити вели
ких тро шко ва тран спор та. У 
Лугу, где има је нај ви ше насе
ље но Сло ва ка, пра ви ће се 
фабри ка за про из вод њу 
амба ла же и ста кла ра. Они су 
пла ни ра ли да са изград њом 
поч ну сле де ће годи не и то ће 
бити један вели ки поду хват 
за нашу општи ну. Тако ђе, 
могу да кажем да сада за 
сва ког ко жели да ради у Бео
чи ну има посла. 

Да ли сте задо вољ ни 
радом јав них пред у зе ћа? 
Каква је 2019. годи на у 
аспек ту посло ва ња била у 
њима?

– Јав на пред у зе ћа су кре
ну ла ка бољем. ЈП „Кому
нал но“ после 10 годи на је 
купи ло два нова ками о на за 
одно ше ње сме ћа, купи ли су 
два пут нич ка вози ла и два 
трак то ра. Иде ка бољем, с 
обзи ром на то да је  до пре 
дола ска СНСа на власт у 
Бео чин 2016. годи не, било 
расу ло. Пред у зе ћа смо доче
ка ли у дуго ви ма и губи ци ма. 

Општи на Бео чин је 2004. 
годи не послед њи пут завр
ши ла годи ну са суфи ци том. 
Онда од 2005. или 2006. све 
до 2016. је био дефи цит. 
Рачу ни од прет ход не годи не 
су се испла ћи ва ли до јуна 
наред не, увек је било неких 
трза ви ца и губи та ка. Ми смо 
то сад реши ли. Мало је на 
почет ку било тешко, али је 
пока за ло резу лта те. Ову 
годи ну ћемо завр ши ти са 
суфи ци том. Пре не ће мо 
финан сиј ска сред ства у 
2020. годи ну, сви доба вља
чи, сви они који има ју потра
жи ва ња наше Општи не биће 
изми ре ни са 31. децем бром 
ове годи не. 

Какав ће бити буџет 
Општи не Бео чин у наред
ној годи ни?

– Буџет још увек није завр
шен, али за сада је реч о 
буџе ту од око 580 мили о на 
дина ра. Бео чин је увек пра
вио раз вој ни буџет и увек се 
ту нађе и сред ста ва  из Репу
бли ке. Мала су одсту па ња 
углав ном, и пра ви мо га да 
буде по реал ним потре ба ма, 
као што је био слу чај и у 
прет ход ним годи на ма нашег 
ман да та. 

З. Попо вић

Зграда Општине Беочин
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

„Кому на лац“ спре ман
за зим ску сезо ну

Неко ли ко тача ка днев ног реда веза них 
за посло ва ње рум ског ЈП „Кому на
лац“ усво је ни су на сед ни ци Општин

ског већа која је одр жа на 28. новем бра. Реч 
је дава њу сагла сно сти на одлу ке који ма се 
регу ли ше дава ње у закуп јав ним над ме
та њем тезги и послов ног про сто ра, као и 
земљи шта на Град ској пија ци за поста вља
ње мон та жних обје ка та, али и пла тоа на 
ваша ри шту аутошко ла ма. 

Сва ка ко да је нај ви ше пажње иза звао 
про грам чишће ња и укла ња ња сне га и леда 
са ули ца, путе ва, трго ва и дру гих повр ши на 
јав не наме не, за пред сто је ћи зим ски пери
од. Дирек тор ЈП „Кому на лац“ Дра ган Панић 
је ука зао да је реч о про гра му који се доно си 
сва ке годи не, те да је сли чан прет ход ним, 
с тим да је у листу првог при о ри те та уне

та, ове годи не ком плет но рекон стру и са на 
Срем ска ули ца.

– Вред ност уго во ра ће ове годи не бити, 
као и про шле, око 6,2 мили о на дина ра. 
По том уго во ру, ми смо у оба ве зи да од 1. 
децем бра ове до 28. фебру а ра наред не 
годи не, врши мо укла ња ње сне га и леда са 
ули ца. Јав но пред у зе ће је спрем но за ову 
актив ност. При пре ми ли смо сву потреб ну 
меха ни за ци ју, ове  годи не ћемо има ти три 
ками о на, за раз ли ку од про шле када смо 
има ли два, који ће са ули ца нашег гра да 
укла ња ти снег.

Тре нут но  у мага ци ну ЈП „Кому на лац“ има
мо  100 тона соли што је сасвим довољ но  
за поче так зим ске сезо не, а наја ве држав
них орга на су да ове годи не неће бити про
бле ма са набав ком соли, као што је било 
про шле годи не. Нама је за зим ску сезо ну 
довољ но  140 до150 тона соли – рекао је 
дирек тор Панић.

Чла но ви Општин ског већа су на овој сед
ни ци дали сагла сност на про грам и план 
рада рум ског Цен тра за соци јал ни рад за 
наред ну годи ну, а доне ли су и реше ња о 
упо тре би сред ста ва теку ће буџет ске резер
ве у изно су од 300.000 дина ра за набав
ку гра ђе вин ског земљи шта, као и 512.000 
дина ра недо ста ју ћих сред ста ва за редов но 
функ ци о ни са ње Црве ног крста Рума.

И на овој сед ни ци је дата сагла сност 
Општин ском пра во бра ни ла штву за закљу
чи ва ње ван суд ских порав на ња, а ради се 
опет о нов ча ној накна ди за ује де паса лута
ли ца, овај пут у три слу ча ја.

Одо бре на су и одре ђе на нов ча на сред
ства за рад МНРО (Дру штва за помоћ мен
тал но недо вољ но раз ви је ним осо ба ма), те 
тален то ва ном уче ни ку Мар ку Баса ри ћу, за 
шко ло ва ње у ино стран ству.

С. Џаку ла

Са сед ни це

Дра ган Панић, дирек тор ЈП Кому на лац

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА

Сећа ње
на Рат ка

У чита о ни ци Град ске 
библи о те ке „Ата на си је Стој
ко вић“ у Руми одр жа но је 
28. новем бра вече посве ће
но сећа њу на Рат ка Рац ко
ви ћа (19462017), кога мно
ги Румља ни зна ју као чове
ка који је пре да но истра жи
вао исто ри ју Руме, позна тих 
рум ских поро ди ца, кућа, 
архи тек ту ре, али не само 
гра да у којем је живео, него 
и целог Сре ма.

О Рале ту Рац ко ви ћу гово
ри ле су њего ве коле ге, при
ја те љи и сарад ни ци, ука зу
ју ћи на њего ву страст пре ма 
исто ри ји и про шло сти и 
жељи да се све то откри је, 
забе ле жи и сачу ва.

Жељ ко Сто ја но вић, 
дирек тор Град ске библи о те
ке је иста као да је Рац ко вић 
сва ки посао у који је ушао 
радио темељ но и срцем. 
Њего ва послед ња књи га 
„Шко ле и шко лар ци Голу би
на ца“ је обја вље на пост хум
но. 

– Гото во нема сфе ре 
живо та за коју овај заљу
бље ник у про шлост, није 
имао инте ре со ва ња. Ипак, 
није дан сег мент њего вог 
рада не може се назва ти 
повр шним, јер је сва ку тему 
обра ђи вао са вели ком пре
да но шћу и педант но шћу – 
иста као је Жељ ко Сто ја но
вић. Он је поме нуо и Рат ков 
допри нос сре ђи ва њу архи ве 
и пра во слав не и като лич ке 
цркве, као и изу зет ну сарад
њу са Зави чај ним музе јом, о 
којој је гово рио и исто ри чар 
Ђор ђе Бошко вић.

О Рат ку су, потом гово ри
ли и њего ви при ја те љи и 
сарад ни ци из Руме, Голу би
на ца, Ста ре Пазо ве, Инђи
је…

С. Џ.
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“

Пре да ва ње за децу
и роди те ље

Игор Јурић, осни вач Фон да ци је „Тија на 
Јурић“, назва не по њего вој уби је ној кће р
ки, посве тио се еду ка ци ји мла дих и роди

те ља, како би што је могу ће више, пре ве ни
рао тра гич не исхо де и губит ке мла дих живо та, 
изме ђу оста лог и пре ко интер не та, али и ути
цао да се поо штре казне не одред бе за уби це 
мла дих и труд ни ца, као и за сило ва те ље.

У окви ру сво јих кон ти ну и ра них актив но сти, 
он је 26. новем бра у ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
одр жао еду ка тив на пре да ва ња о без бед но
сти деце, трго ви ни људи ма и опа сно сти које 
вре ба ју на интер не ту. Прво пре да ва ње „Тија
на клик“ је било наме ње но сред њо школ ци ма, 
а дру го, „Укра де на без бед ност“ је осми шље но 
за роди те ље, настав ни ке и све заин те ре со ва
не гра ђа не. Оба пре да ва ња су била изу зет но 
добро посе ће на.

Игор Јурић је иста као да су деца данас 
инфор ма тич ки писме ни ја од роди те ља, али су 
нео д го вор ни ја.

– Зато је важно да роди те љи чују, како тре
ба да инфор ми шу децу, како да раз го ва ра ју да 
децом, које су прет ње које могу да пре по зна ју, 
а деца, када виде одре ђе не ства ри, да могу да 
реа гу ју. Зато мислим, да су ова ква пре да ва ње 
и ради о ни це вео ма важне. Сигу ран сам да је 
сва ко дете, које је данас било овде, поче ло да 
раз ми шља о потен ци јал ним опа сно сти ма, док 
су роди те љи били шоки ра ни оним што су чули 
и да ће на сада шњу ситу а ци ју гле да ти дру
гим очи ма. Морам да кажем, да слу шам начи
не како се врбу ју деца, сва ким даном се и ја 
изне на ђу јем како пре да то ри сми шља ју начи не 
при ла ска деци, а зами сли те онда роди те љи 
који се баве сво јим сва ко днев ним ства ри ма и 
нема ју вре ме на да о томе раз ми шља ју – ука
зао је Јурић.

Он је додао да је јако тешко пре по зна ти 

лажне про фи ле  у Фон да ци ји су отво ре на три 
про фи ла и на осно ву њих се пра ти како се 
деца пона ша ју, на који начин дозво ља ва ју да 
се непо зна та лица при бли же њихо вом живо ту.

– На исте те про фи ле се каче и пре да то ри, 
што је нама јако бит но, да види мо како се и 
они пона ша ју. Ја сам данас питао децу, како 
ви пра ви те раз ли ку међу про фи ли ма? То је 
гото во иден тич но, сва ко дете ће рећи да прво 
гле да про фил ну фото гра фи ју, број при ја те ља, 
број комен та ра, коли ко је стар про фил и то је 
нешто како деца гле да ју и пра ве раз ли ку, а 
тако раде и роди те љи. А ја желим да ука жем 
на то да су ти про фи ли гото во непре по зна тљи
ви, пра ви пре да тор ће заи ста води ти рачу на о 
сва ком дета љу, да се не пре по зна, да оста не 
увек ано ни ман и да не буде „про ва љен“ – каже 
Игор Јурић. 

Он ука зу је и да је про блем што деца често 
шаљу сво је наге фото гра фи је,  а то после 
слу жи као основ уце на ма. Кому ни ка ци ја тра
је неко ли ко месе ци, да би се затра жи ла нека 
нага фото гра фи ја, тако деца упа да ју у кан џе 
пре да то ра, што поста је јако велик про блем.

Игор Јурић је рекао да је јако важно да роди
те љи има ју лозин ке са мре жа сво је деце. 

– Ми то нисмо има ли, јер сам сма трао да 
ми не тре ба. Тија ну сам сма трао за добро и 
одго вор но дете, које се при ме ре но пона ша и 
нисам видео раз лог да има ма лозин ку. Касни је 
сам схва тио да је та лозин ка и те како бит на. 
Тија нин отми чар није био у кон так ту са њом, а 
испо ста ви ло се да је сва ки минут дра го цен и 
да је био у неком кон так ту, помо гло би мно го 
у истра зи. Зато гово рим роди те љи ма да мора
ју да има ју добар однос са дете том, да вам 
се дете пове ри, не да бисте га шпи ју ни ра ли, 
већ да бисте бри ну ли о њего вој без бед но сти – 
пору чио је Игор Јурић.  С. Џаку ла

Игор Јурић на пре да ва њу о безбедности деце

МУЗИЧ КА ШКО ЛА  

Награ де
у Гра цу

Уче ни ци Музич ке шко ле 
„Тео дор Тоша Андре је вић“ из 
Руме, уче ство ва ли су 23. и 
24. новем бра на вели ком 
међу на род ном так ми че њу 
хар мо ни ка ша које је одр жа но 
у аустриј ском Гра цу. У кон ку
рен ци ји так ми ча ра из Швед
ске, Руси је, Аустри је, Сло вач
ке, Чешке, Хрват ске, БиХ, 
Ита ли је, Сло ве ни је, уче ни ци 
у кла си про фе со ра Дами ра 
Васи ље ви ћа Тоски ћа осво ји
ли су, у сво јим кате го ри ја ма, 
дру ге награ де. 

Овај успех, посеб но доби ја 
на тежи ни ако се има у виду, 
да је за већи ну њих ово било 
прво међу на род но так ми че ње 
на којем су уче ство ва ли.

Реч је о Душа ну Туби ћу и 
Луки Балог уче ни ци ма тре ћег 
раз ре да, као и Воји ну Плав
ши ћу и Михај лу Јани ћу, уче
ни ци ма шестог раз ре да, који 
су сво јим насту пи ма достој но 
пред ста ви ли сво ју шко лу и 
град.

 
КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

 „Љубав
до гро ба“

Иако на први поглед гле да
лац може поми сли ти да је реч 
о коме ди ји, пред ста ва „Љубав 
до гро ба“ сва ка ко то није, већ 
гово ри о акту ел ној ситу а ци ји у 
срп ском дру штву.

Кроз однос ста рог брач ног 
пара, којег игра ју Сне жа на 
Савић и Милен ко Павлов и 
њихо ве мла де ком ши ни це, 
игра је Mарина Воде ни чар, 
при ка зу је се однос ста рог 
начи на живо та, прин ци па и 
уве ре ња и новог, са при ме са
ма рија ли ти ја, скло ног брзом 
и непо ште ном сти ца њу и зва
ња и нов ца.

При том, да ли ће се и како, 
дове сти у пита ње сами ти 
људи и њихо ва будућ ност, 
небит но је. 

По тек сту Мио дра га Или ћа, 
пред ста ву је режи рао Вла ди
мир Лазић. С. Џ.

Пројекат: „РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА“ финансира се из буџета Општине Рума. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Пла те мења ју буџет

Сед ни ца Скуп шти не Општи не Шид, 
одр жа на је по хит ном поступ ку у 
уто рак, 26. новем бра. Одбор ни ци 

локал ног пар ла мен та су рас пра вља ли о 
чети ри тач ке, коли ко их је било на днев
ном реду. Сва ка ко нај зна чај ни ја је било 
раз ма тра ње пред ло га одлу ке о изме на
ма и допу на ма одлу ке о буџе ту Општи не 
Шид за 2019. годи не.

 Изве сти лац по овој тач ки днев ног реда 
била је Јадран ка Недић, руко во ди лац 
Оде ље ња за финан си је општин ске упра
ве Шид.

– Први раз лог за доно ше ње ове одлу ке 
је доста вља ње закључ ка Вла де Репу бли
ке Срби је пре ко над ле жних мини стар ста
ва и то закљу чак о утвр ђи ва њу осно ви це 
за обра чун и испла ту пла та запо сле них 
у свим уста но ва ма, одно сно инди рект
ним и директ ним кори сни ци ма локал не 
вла сти. Овај закљу чак нас оба ве зу је да 
обра чун за 2019. годи ну извр ши мо у скла
ду са зако ном, да уве ћа ва мо масу сред
ста ва опре де ље них за пла те и самим тим 
новем бар ска пла та ула зи у масу за 2019. 
годи ну – каже Јадран ка Недић и дода је да  
је дру ги раз лог, уве ћа ње посто је ћих апро
при ја ци ја за износ до сада тран сфе ри са

них сред ста ва од дру гих нивоа вла сти. 
– Овим изме на ма и допу на ма уку пан 

износ при хо да и при ма ња је 1.452.493.000 
хиља де дина ра, теку ћа буџет ска резер ва 
је осам мили о на дина ра, стал на буџет ска 
резер ва је три мили о на. Укуп но рас по ре
ђе ни при хо ди су 1.441.493.000 дина ра. 
Ова одлу ка се може сма тра ти пре чи шће
ном одлу ком у одно су на прет ход ни реба
ланс, из про стог раз ло га што је било мање 
изме на у прет ход ној одлу ци. Буџет ска 
сред ства су 1.435.778.000 дина ра и пла
ни ран је соп стве ни при ход инди рект них 
кори сни ка у изно су од 16.715.000 дина
ра, што даје уку пан износ 1.452.493.000 
дина ра за 2019. годи ну – обја сни ла је 
Јадран ка Недић.

Рас пра вља ло се о пред ло гу уго во ра о 
пове ра ва њу оба вља ња при град ског пре
во за пут ни ка на тери то ри ји Општи не Шид. 
Како је рекао Петар Дамја но вић, извр
ши лац за имо вин ско  прав не посло ве 
Општи не Шид, била је само јед на пону да, 
и то „Шидек спрес”а, тако да ће са овим 
ауто пре во зни ком бити пот пи сан уго вор. 

Тре ћа тач ка днев ног реда била је изме
на одлу ке о обра зо ва њу и име но ва њу 
коми си је за пла но ве Општи не Шид, коју 

је обра зло жио Ром ко Папу га, заме ник 
секре та ра Општи не Шид:

– Коми си ја ради посло ве изра де 
план ских доку ме на та, дава ње струч
них мишље ња веза не за про јек те и даје 
мишље ња за пита ња пла ни ра ња и урба
ни зма. Чла на коми си је Ауре лу Лучић, 
дипл. инг. архи тек ту ре, мења ће Све тла на 
Бре ко, дипл. инг. архи тек ту ре.

Послед ња тач ка Днев ног реда одно си
ла се на раз ма тра ње пред ло га одлу ке о 
ума ње њу заду же ња поре за на имо ви ну и 
дру гих спо ред них поре ских дава ња, коју 
је обра зло жио Бра ни слав Нон ко вић, руко
во ди лац Оде ље ња за локал ну поре ску 
адми ни стра ци ју Општин ске упра ве Шид.

– Одлу ка је врло јасно дефи ни са ла, да 
се ума њу ју поре ске оба ве зе за физич ка 
лица ако изми ру ју сво је оба ве зе закључ
но са 31. децем бром теку ће годи не. На 
осно ву тога ће се извр ши ти отпис од 10 
посто заду же ња на осно ви цу за сле де ћу 
годи ну. Наме ра локал не само у пра ве је да 
свим редов ним пла ти ша ма отпи ше један 
део њихо вог заду же ња, као награ ду за 
изми ри ва ње редов них поре ских оба ве
за, али да се под стак ну и дру ги, како би 
се свр ста ли у ову кате го ри ју којој даје мо 
погод но сти – рекао је Нон ко вић.

Заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић, који је одбор ни ке под
се тио на све актив но сти у прет ход ном 
пери о ду, освр нуо се и на поре ске напла те. 
Утвр ђе но је да око 80 посто локал ног ста
нов ни штва  физич ка лица, пла ћа порез и 
због тога су и награ ђе ни овом одлу ком, да 
сле де ће годи не пла ћа ју порез на имо ви ну 
ума њен 10 посто. 

Отво ре на је и Јав на рас пра ва о буџе ту 
за иду ћу годи ну која тра је од 22. новем
бра до 11. децем бра. Сви могу изне ти 
сво је пред ло ге, суге сти је, при мед бе. 

Зоран Семе но вић је позвао све одбор
ни ке да се при дру же акци ји, пла ни ра ној 
за 3. децем бар и да зајед но са еко ло шким 
удру же њем, спорт ским удру же њи ма, шко
ла ма, и „Шума ри јом“ из Срем ске Митро
ви це, поса де 365 сад ни ца на путу изме ђу 
Шида и Ада ше ва ца, поред пешач ке ста зе.
 Д. Попов

 Нико ла Видић, Вели мир Рани са вље вић и Ром ко Папу га

Јадран ка НедићЗоран Семе но вић
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ ШИД

Акти ви зам про тив
наси ља над жена ма
Као и сва ког четвр та ка, у про сто

ри ја ма Општин ског одбо ра СНС 
одр жа на је кон фе рен ци ја за меди

је, а 28. новем бра тема је била наси ље 
над жена ма и при кљу че ње гло бал ној 
кам па њи „16 дана акти ви зма про тив 
наси ља над жена ма“. Сне жа на Павли
ца, одбор ни ца у локал ном пар ла мен ту 
и пред сед ни ца Коми си је за род ну рав
но прав ност је гово ри ла о овој зна чај
ној и акту ел ној теми.

– Пово дом обе ле жа ва ња међу на
род ног Дана бор бе про тив наси ља над 
жена ма и почет ка кам па ње „16 дана 
акти ви зма про тив наси ља над жена
ма“, а у циљу поди за ња све сти и пре
у зи ма ња акци ја за сузби ја ње наси ља 
над жена ма, наша локал на само у пра
ва је подр жа ла гло бал ну свет ску кам
па њу и током 16 дана кам па ње, Народ
на библи о те ка „Симе он Пишче вић“ 
биће осве тље на наран џа стом бојом, 
која је зва нич на боја кам па ње и пред
ста вља сим бол све тле и опти ми стич не 

будућ но сти, осло бо ђе не наси ља над 
жена ма – каже Сне жа на Павли ца.

Кам па ња је поче ла 25. новем бра, а 
завр ша ва се 10. децем бра на Међу
на род ни дан људ ских пра ва. Посеб
на пажња тре ба да буде усме ре на ка 
спре ча ва њу и зашти ти мар ги на ли зо
ва них гру па као што су жене на селу, 
Ром ки ње, жене са инва ли ди те том. 
Рад свих инсти ту ци ја, држав них и дру
штве них, шко ла, поро ди це, тре ба да 
се обје ди ни и сви да буду укљу че ни  
да се о про бле му наси ља гово ри гла
сно. 

– Наш зајед нич ки циљ је пости за
ње све сти гра ђа на по пита њу наси ља 
у поро ди ци. Важно је да инсти ту ци
је међу соб но сара ђу ју и у ту свр ху у 
нашој локал ној само у пра ви је пот пи
сан Спо ра зум о сарад њи о спро во ђе
њу зашти те жрта ва наси ља у поро ди
ци и жена у парт нер ским одно си ма, 
изме ђу реле вант них уста но ва, Цен тра 
за соци јал ни рад, поли циј ске ста ни це, 

Дома здра вља, Општи не Шид, Основ
ног и Пре кр шај ног суда – иста кла је 
Сне жа на Павли ца.

Живот без наси ља је основ но људ
ско пра во, а бор ба про тив наси ља над 
жена ма је морал на оба ве за свих нас. 
Уни ја жена Срп ске напред не стран
ке је 30. новем бра на штан ду у гра ду, 
дели ла фла је ре и бало не наран џа сте 
боје која је заштит на боја кам па ње.

Д. Попов

Сне жа на Павли ца

ШКО ЛА У ИЛИН ЦИ МА

Рено ви ра ње згра де
У Месној зајед ни ци Илин ци у току су радо ви 

на рено ви ра њу згра де Основ не шко ле „Вук 
Кара џић“. Пре ма пла ну изво де се радо ви на 

извла че њу вла ге, као и заме на про зо ра. Тија на 
Ђур ђе вић, пред сед ни ца Саве та месне зајед ни це 
обја сни ла је који се радо ви изво де.

– Захва љу ју ћи локал ној само у пра ви наша шко
ла доби ја нов изглед. Ради се пре се ца ње вла ге и 
биће заме ње ни сви про зо ри на згра ди шко ле. Ово 
је врло важно за уче ни ке који поха ђа ју шко лу, као 
и за мешта не, јер шко ла је огле да ло села – каже 
Тија на.

Због радо ва на згра ди шко ле наста ва је пре
ки ну та, а наста вак је пла ни ран за поне де љак, 2. 
децем бар. Сред ства за заме ну про зо ра у изно
су од 300.000 дина ра су обез бе ђе на из буџе та 
Општи не Шид.

Д. П.

Тија на Ђур ђе вић Радо ви у шко ли
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ДРА ГА НА МИЛО ШЕ ВИЋ, ПОКРА ЈИН СКА СЕКРЕ ТАР КА ПОСЕ ТИ ЛА ОПШТИ НУ ШИД

За кул ту ру се тре ба бори ти

Дра га на Мило ше вић, покра јин
ска секре тар ка за кул ту ру, јав но  
инфор ми са ње и одно се са вер

ским зајед ни ца ма, посе ти ла је Општи
ну Шид у петак, 29. новем бра. У сали 
Скуп шти не општи не одр жан је саста
нак на коме су поред дирек то ра  уста
но ва кул ту ре уче ство ва ли и пред став
ни ци локал не само у пра ве и упо зна ли 
гошћу са нај ак ту ел ни јим деша ва њи ма 
у овој обла сти, као и са про бле ми ма са 
који ма се сусре ћу. 

Заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић је пово дом овог 
састан ка рекао да му је вели ка част 
што су уго сти ли покра јин ску секре тар
ку за кул ту ру, јав но инфор ми са ње и 
одно се са вер ским зајед ни ца ма Дра га
ну Мило ше вић. 

– Секре та ри јат ће у наред ном пери
о ду помо ћи да завр ши мо одре ђе не 
про јек те које смо запо че ли. Пре све га, 
мислим на Гале ри ју сли ка „Сава Шума
но вић“ и Музеј наив не умет но сти „Или
ја нум“. Знам да ће Секре та ри јат сле
де ће годи не посе бан акце нат ста ви ти 
на инфор ми са ње, а веза но за бри гу о 
наци о нал ним мањи на ма које живе на 
тери то ри ји Општи не Шид. Поку ша ће
мо зајед но, да то подиг не мо на један 
виши ниво – рекао је Семе но вић.

О раз ло гу посе те, Дра га на Мило ше
вић је била јасна. 

– Раз лог моје дана шње посе те јесте 
један план актив но сти  Секре та ри ја та, 
а то је да оби ђе свих 45 општи на и гра
до ва у Вој во ди ни, а у вези пред сто је ће 
изра де сту ди је о ста њу кул ту ре у АП 

Вој во ди ни. Ово је био исцр пан саста
нак на коме смо гово ри ли о вели ком 
бро ју тема које се тичу кул ту ре. Ми смо 
данас раз го ва ра ли и о ста њу у библи
о те ци, Кул тур но обра зов ном цен тру, 
гале ри ја ма и шта би тре ба ло да ура ди
мо у наред ним годи на ма – обја сни ла је 
Дра га на Мило ше вић.

На састан ку је било речи не само о 
про јек ти ма већ и о томе како би могли 
да се уна пре де и сами објек ти кул ту
ре. Да се да сна жни ја подр шка библи
о теч ком фон ду, јер у прет ход ном пери
о ду било је  недо вољ но опре де ље них 
сред ста ва од стра не Секре та ри ја та. За 
поче так је нео п ход но ини ци ра ти изра
ду про јект нотех нич ке доку мен та ци је 
да би се уна пре дио кул тур ни садр жај 
Општи не Шид.  Д. Попов

Зоран Семе но вић, Деја на Крсма но вић и Дра га на Мило ше вић

ПРИ ВИ НА ГЛА ВА

Заме на сто ла ри је на згра ди 
месне зајед ни це
На згра ди Месне зајед ни це у При ви

ној Гла ви у току су завр шни радо
ви на заме ни сто ла ри је. Пред став

ни ци локал не само у пра ве и пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це су у петак, 29. 
новем бра оби шли радо ве. Гој ко Мија то
вић, пред сед ник Саве та месне зајед ни
це је о овим радо ви ма рекао.

– Поред заме не сто ла ри је биће поста
вље не и тра ка сте заве се на свим про зо
ри ма. Радо ви се фина си ра ју из буџе та 
Месне зајед ни це. Захва љу јем се локал
ној само у пра ви на подр шци и раз у ме
ва њу, као и реа ли за ци ји свих зна чај них 
про је ка та који побољ ша ва ју ква ли тет 
живо та мешта на. Вред ност радо ва је 
150.000 дина ра – поја снио је Гој ко Мија
то вић.

Згра да Месне зајед ни це ће доби ти 
нови изглед, а на задо вољ ство мешта
на,  побољ ша ће се и њена функ ци о нал
ност. Д. П.

Гој ко Мија то вић
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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.

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Садр жај не тури стич ке пону де
Шид ска општи на по ресур си

ма које посе ду је у обла сти ма 
тури зма, сигур но спа да у оне 

тури стич ке дести на ци је које тре ба 
оби ћи. Гале ри је, твр ђа ве, мана сти ри, 
архе о ло шки лока ли те ти, исто риј ски 
спо ме ни ци, вина ри је, у тури стич кој су 
пону ди гра да. Како све то функ ци о ни
ше и шта још тре ба ура ди ти, дирек
тор ка Тури стич ке орга ни за ци је Шид 
Зори ца Гра хо вац је дала одго во ре на 
нека од тих и дру гих пита ња.

М Нови не: Како би оце ни ли про те
клу годи ну када је у пита њу тури зам 
у шид ској општи ни?

ЗОРИ ЦА ГРА ХО ВАЦ: План рада 
Тури стич ке орга ни за ци је Шид у 2019. 
годи ни бази рао се на две про грам ске 
актив но сти и јед ном про јек ту: 1) упра
вља ње раз во јем тури зма, 2) про мо
ци ја тури стич ке пону де и 3) про је кат: 
ста за здра вља на Липо ва чи. Реа ли
за ци јом ових про грам ских актив но сти 
тежи ло се пове ћа њу при хо да од тури
зма кроз пове ћа ње бро ја ноће ња и 
пове ћа ње при хо да од бора ви шне так
се, као и ван пан си он ске потро шње.

Да ли се побољ ша ла тури стич ка 
пону да у прет ход ном пери о ду?

– Про мо ци ја тури стич ке пону де 
оства ру је се уче ство ва њем на број
ним сај мо ви ма у земљи и ино стран
ству, као и раз ли чи тим интер ак тив ним 
про мо тив ним кам па ња ма Тури стич
ке орга ни за ци је Срби је и Тури стич ке 
орга ни за ци је Вој во ди не, које пру жа ју 
додат ну могућ ност тури стич ке про мо
ци је у земљи.

Тури стич ка орга ни за ци ја је уче
ство ва ла у орга ни за ци ји број
них мани фе ста ци ја на тери то ри ји 
Општи не Шид.

– Током целе годи не, Тури стич ка 
орга ни за ци ја Шид је уче ство ва ла у 
орга ни за ци ји гото во свих мани фе ста
ци ја које су се одр жа ле на тери то ри
ји општи не Шид, као и у тури стич кој 
про мо ци ји истих („Срем ски сви њо кољ 
и коба си ци ја да“, „Срем ска вини ја да“, 
„Мото скуп“, „Срем ска куле ни ја да“, 
Бици кли стич ка трка „Ули ца ма Саве 
Шума но ви ћа“, „Олим пи ја да у забо ра
вље ним дечи јим игра ма“, „МТБ Шид
ски мара тон“, „Шид ско кул тур но лето“, 
„Срем ски ручак чобан ски“, „Вишњи ће
ви дани“ и др.), а посе бан акце нат би 
се могао ста ви ти на ком плет ну орга ни
за ци ју 11. Сај ма ства ра ла штва сео ских 
жена у Вој во ди ни који се ове годи не 
одр жао у Шиду, под покро ви тељ ством 
Заво да за рав но прав ност поло ва.

Тури стич ка орга ни за ци ја Шид ула же 
вели ке напо ре у кон стант но побољ

ша ње тури стич ке пону де општи не, а 
један од таквих начи на је и уче шће на 
број ним кон кур си ма који ма се обез
бе ђу ју сред ства за подр шку про је ка
та из обла сти тури зма. Тако је и 2019. 
годи не, захва љу ју ћи бес по врат ним 
сред стви ма које је Тури стич ка орга
ни за ци ја Шид обез бе ди ла уче шћем 
на кон кур су Мини стар ства трго ви не 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја, наста
вље на изград ња запо че тог про јек та 
„Ста за здра вља на Липо ва чи“, завр
ше на је 2. фаза изград ње, а уче шћем 
на кон кур су обез бе ђе на су и сред ства 
за наста вак изград ње, тј. тре ћу фазу, 
чија реа ли за ци ја се оче ку је током 
2020. годи не.

Поред орга ни зо ва ња број них 
мани фе ста ци ја, ради се и на еду ка
ци ји запо сле них у тури зму.

– Поред орга ни зо ва ња број них 
мани фе ста ци ја раз ли чи тог типа, орга
ни зо ван је низ еду ка тив них ради о ни
ца за све акте ре у тури зму, како запо
сле ни ма тако и они ма који се баве 
или тек пла ни ра ју да се баве неком 
од тури стич ких делат но сти. Посе бан 
акце нат ста вљен је на уло гу дру штве
них и соци јал них мре жа као један од 
путе ва ка успе шни јем посло ва њу. 
Дру га важна тема на ради о ни ца ма 
јесте ства ра ње плат фор ме за раз вој и 

про мо ци ју рурал ног и еко тури зма, за 
чији раз вој наша општи на има вели ке 
пре ди спо зи ци је, а кроз еду ка ци ју свих 
заин те ре со ва них акте ра који желе да 
се баве овим видом тури зма.

Коли ко је тури ста током ове годи
не посе ти ло Шид и око ли ну?

– У општи ни Шид је од јану а ра до 
новем бра 2019. годи не оства ре но 5. 
757 ноће ња, али до кра ја годи не су 
пре о ста ла још два месе ца током којих 
оче ку је мо, на осно ву доса да шње ста
ти сти ке, да ће бити више него про се
чан месеч ни број оства ре них ноће ња 
пошто су у пита њу месе ци са ново го
ди шњим пра зни ци ма.

Шта Општи ни Шид недо ста је да 
буде још при влач ни ја за тури сте?

– Општи на Шид је сва ка ко општи
на која рас по ла же број ним кул тур
ноисто риј ским бла гом и при род ним 
лепо та ма  мали про стор са бога том 
исто ри јом и кул ту ром. Но, како би 
оства ри ли још већи тури стич ки про
мет, недо ста ју нам сме штај ни објек
ти већег капа ци те та који би могли да 
уго сте веће гру пе тури ста, који су, због 
тре нут ног ста ња само у тран зи ту и не 
задр жа ва ју се, јер им не може мо обез
бе ди ти аде ква тан и ком пле тан сме
штај. Д. Попов

Зори ца Гра хо вац

M NOVINE :
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ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА У РУМ СКОЈ ОПШТИ НИ

Изли ци ти ра но 465  хек та ра
Први круг лици та ци

је за дава ње у закуп 
п о љ о  п р и  в р е д  н о г 

земљи шта у држав ној сво
ји ни у рум ској општи ни је 
одр жан 26. и 27. новем бра.

У огла су је било 908 хек
та ра, пону де су сти гле за 
528 хек та ра, а изли ци ти
ра но је укуп но 465 хек та
ра. Инте ре со ва ње пољо
при вред ни ка закуп је било 
вели ко. 

– Има ли смо 394 при ја ве 
за 120 шифри над ме та ња. 
Неке од повр ши на су оти
шле по почет ној цени, али 
је било и пар це ла које су 
изли ци ти ра не и за три до 
чети ри пута веће изно се од 

почет них. Те више цене су, 
сва ка ко, добре за локал ну 
само у пра ву и држа ву, јер 

ће се доби ти више нов ца 
од дава ња у закуп. Мислим 
да су тако пове ћа не цене, 

резул тат тога да ти пољо
при вред ни ци нису успе ли 
да се дого во ре – каже Јеле
на Бркљач, заме ни ца пред
сед ни ка Коми си је за дава
ње у закуп пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво
ји ни.

Под се ћа мо, од ове годи
не земљи ште се на лици та
ци ји, у закуп даје на десет 
годи на, док је до про шле 
годи не закуп био на годи ну 
дана, сем воћ ња ка, где је 
био 30 годи на.

Ран ко Пејић из Павло ва
ца исти че да је добро што је 
лици та ци ја одр жа на знат
но рани је него прет ход них 
годи на, тако да има довољ

Јеле на Бркљач Ран ко Пејић

РУМА: ПОЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА 

Тре ћи  „Рум ски цегер“

Мани фе ста ци ја „Рум ски цегер“ 
одр жа на је 28. новем бра по тре
ћи пут у про сто ри ја ма Пољо

при вред не струч не слу жбе Рума која је 
и орга ни за тор овог све број ни јег и ква
ли тет ни јег оку пља ња пољо при вред них 
про из во ђа ча, а под покро ви тељ ством 
рум ске општи не.

Основ ни циљ про јек та „Уна пре ђе ње 
кон ку рент но сти пољо при вре де уво ђе
њем кон цеп та инте грал не про из вод ње 
у Општи ни Рума“ је пове ћа ње кон ку
рент но сти и про дук тив но сти малих 
газдин ста ва уз очу ва ње локал не 
разно ли ко сти и тра ди ци о нал них про
из во да и кухи ње.

Тако ђе, и уво ђе ње инте грал них 
прин ци па у про из вод њу, који обез бе ђу
ју бољи ква ли тет и  дода ту вред ност и 

пошту ју стро га пра ви ла савре ме ног 
тржи шта.

А основ ни циљ ове завр шне мани
фе ста ци је која је, по тре ћи пут, одр жа
на у про сто ри ја ма ПСС Рума, је про мо
ци ја и при каз дома ћих про из во да, 
наста лих у окви ру про јек та. Овим про
јек том се ука зу је и на потре бу и зна чај 
масов ни јег уво ђе ња кон цеп та инте
грал не про из вод ње како би се доби ли 
био ло шки вред ни ји и еко ло шки без
бед ни ји пло до ви, те очу ва ње живот не 
сре ди не и здра вља људи.

Миро слав Поки ми ца из Ники на ца је 
про из во ђач орган ске аро ни је који се на 
„Рум ском цеге ру“ пред ста вио сво јим 
про из во ди ма – соком од аро ни је и 
раки јом од аро ни је „Сибир ска гро зни
ца“. 

– Имам мањи засад од 600 биља ка, 
а и про шле годи не сам уче ство вао и 
имам добру сарад њу са ПСС Рума. 
Тру дим се да будем ту и да будем у 
току, да пра тим целу ту при чу. Ово је 
при ли ка да про мо ви шем сво је про из
во де, тре нут но немам неку раз гра на ту 
мре жу за њихо ву про да ју. Почео сам 
2012. годи не тада је то било масов но, 
мислио сам да ће бити боље, али није 
то при ча која је била на почет ку. Имам 
30 ари, за про бу, мислио сам да се 
ширим, али сам оду стао – каже Миро
слав Поки ми ца.

Он дода је да редов но апли ци ра за 
сред ства за мини комо ру, да би могао 
да скла ди шти аро ни ју и да је касни је 
пре ра ђу је у џем или неке дру ге про из
во де, али до сада сред ства није добио. 

Мир ја на Хемун из Бан сто ла Про из во ди са зна ком Рум ског цеге ра
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но вре ме на да се земљи
ште узо ре и при пре ми за 
сетву. 

– До сада је то било знат
но касни је, па нам је пра ви
ло про блем, нисмо има ли 
довољ но вре ме на за при
пре му земљи шта. Добро 
је и што пар це ле дају на 
десет годи на, у том пери о ду 
може добро да се при пре
ми земљи ште и пла ни ра на 
дужи рок, што рани је није 
био слу чај – каже Ран ко. 
Он је земљи ште изли ци ти
рао по почет ној цени и каже 
да су почет не цене при хва
тљи ве. 

– Бит но је и да се људи 
дого во ре, јер је тако боље 
за све – исти че Ран ко Пејић. 

Ран ко има сво јих 15 хек
та ра, пла ни ра и додат ну 
купо ви ну, а сеје куку руз, 
пше ни цу и соју. 

С. Џаку ла
Лици та ци ја у рум ској општи ни

Тако да про из во ди само сок, а раки ју је 
пекао када је аро ни ја изу зет но добро 
роди ла, па није знао шта ће са толи ком 
про из вод њом.

  Моји про из во ди су сви ква ли тет ни 
и без бед ни, а сада имам и писме ну 
потвр ду за то. Бит но ми је што сам 
овде, јер сам у про це су стан дар ди за
ци је, тако да ми зна чи да моји про из во
ди про ђу све те кон тро ле. Имам дома
ћу раки ју од шљи ве која је доби ла прву 
награ ду на Сај му етно хра не и пића у 
Бео гра ду, слат ко од белих тре ша ња 
које, тако ђе, има прву награ ду за ква
ли тет, а пре по зна тљи ва сам по  „Скоч
ку фру шко гор ском“, то је мој бренд,  то 
су семен ке, боби ча сто и кошту ња во 
воће и мед. Овај про из вод је одли чан 
за иму ни тет, стрес, умни рад али и као 
при род ни афро ди зи јак – каже Мир ја на 
Хемун, вла сни ца Сео ског тури стич ког 
дома ћин ства „Бан стол“ из Бан сто ла.

Сан да Кље шта но вић, струч на сарад

ни ца у ПСС Рума каже да је „Рум ски 
цегер“ про мо ци ја дома ћих про из во да, 
али и послед ња актив ност у окви ру 
поме ну тог про јек та уво ђе ња инте грал
не про из вод ње. 

– Има мо дале ко већи одзив про из во
ђа ча, нау чи ли су да доно се сво је про
из во де, да испо шту ју доку мен та ци ју и 
про це ду ру која је потреб на. Да се 
добро ради ло пока зу је да су сви сер ти
фи ка ти пози тив ни, одно сно да сви про
из во ди одго ва ра ју пра вил ни ци ма и 
Зако ну о без бед но сти хра не. Нема ју 
оста та ка пести ци да, тешких мета ла и 
бак те ри о ло шки су исправ ни. Пла ни ра
мо у наред ном пери о ду да укључимо 
про из во де који нам недо ста ју, то су 
леко ви та зачин ска биља, суше ни про
из во ди, пре све га воће и повр ће, печур
ке, месне пре ра ђе ви не и млеч ни про
из во ди – каже Сан да Кље шта но вић.

 Она исти че  да посто је изу зет но ква
ли тет ни про из во ди који се пре по зна ју и 

ван Сре ма, али недо ста је мар ке тинг. 
Ура ђен је и ката лог дома ћих про из

во да, да би се под ста кли куп ци да 
купу ју ква ли тет не дома ће про из во де, а 
про из во ђа чи да могу да их пла си ра ју и 
про да ју. 

– Тако ђе, про из во ђа чи кори сте само 
пре па ра те који сме ју да се кори сте у 
ЕУ, раде ана ли зе земљи шта и кори сте 
дозво ље на ђубри ва. Сви про из во ди су 
ква ли тет ни и здра ви, а овде данас 
има мо 55 сер ти фи ко ва них про из во да. 
Нарав но, и даље сва ко може да нам се 
обра ти како би смо га инфор ми са ли на 
који начин може да нам се при дру жи – 
ука за ла је Сан да Кље шта но вић.

Мани фе ста ци ја увек под ра зу ме ва и 
струч ни део, диску си је и раз ме ну при
ме ра и иску ста ва добре прак се, али и 
изло жбе ни део про из во да уче сни ка 
про јек та, а потом и јед но њихо во лепо 
дру же ње.

С. Џаку ла

Миро слав Поки ми цаСан да Кље шта но вић
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„ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“

Посе та Косов ској Митро ви ци
Пред став ни ци ири шке Дечи је 

уста но ве „Дечи ја радост“ су 
22. новем бра били у узврат

ној посе ти сво јим коле га ма у Пред
школ ској уста но ви „Дани ца Јар маз“ 
из Косов ске Митро ви це. Деле га ци ју 
су чини ле дирек тор ка Јеле на Вида
но вић и глав не вас пи та чи це Сања 
Воде нац и Сне жа на Миро са вље
вић. 

Под се ти мо, у сеп тем бру у Ири гу, 
после пот пи си ва ња Пове ље о бра
ти мље њу, пла ни ра на је ова посе та.

– Посе та је, поред хори зон тал ног 
уче ња, за циљ има ла и пред ста
вља ње зна ча ја сарад ње наша два 
врти ћа. Тако смо у прат њи наших 
дома ћи на оби шли њихо ву дечи ју 
уста но ву, јасле не и вртић ке гру пе. 
Деца при прем них и пред школ ских 
гру па су нас поздра ви ла при год ним 
про гра мом. Поред тога, што смо 
има ли при ли ку да боље упо зна мо 
град и њего ве зна ме ни то сти, при су
ство ва ли смо и Све ча ној ака де ми ји 
пово дом обе ле жа ва ња Дана општи
не Косов ске Митро ви це – рекла је 
Јеле на Вида но вић. С. Џ.

Посе та Косов ској Митро ви ци

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПАРА ПЛЕ ГИ ЧА РА СРЕ МА

Лак ше кре та ње инва лид а
Мини стар ство за рад, 

з а п о  ш љ а  в а  њ е , 
борач ка и соци јал на 

пита ња је одо бри ло сред
ства у изно су од 738.560 
дина ра Удру же њу пара
пле ги ча ра Сре ма за про
је кат „Омо гу ћи мо при ступ 
осо ба ма са инва ли ди те том 
згра ди општи не и Цен тру 
за соци јал ни рад у Ири гу“. 
Циљ овог про јек та је да се 
учи не при сту пач ним објек
ти од јав ног зна ча ја осо ба
ма са инва ли ди те том, те 
тако и рав но прав но уче
шће у живо ту у зајед ни ци, 
пове ћа ње њихо ве само
стал но сти, али и видљи во
сти у окру же њу. 

Упра во због тих циље
ва, пла ни ра на је набав ка 
уни вер зал ног гусе ни ча ра 
за поди за ње меха нич ких 
и елек тромотор них коли
ца, који ће се кори сти ти за 
при ступ при зе мљу и првом 
спра ту општин ске згра
де, а по потре би, може да 
се позај ми и некој дру гој 
инсти ту ци ји, потом набав
ка мон та жно демон та жне 

скло пи ве рам пе, која ће 
се по потре би поста вља ти 
пре ко сте пе ни ца на ула зу и 
у ход ни ку Цен тра за соци

јал ни рад општи не Ириг и 
фик сне рам пе за сте пе ник 
у уну тра шњем ход ни ку. 

За ове две набав ке обез

бе ђе но је нешто пре ко 
614.000 дина ра, док је за 
укла ња ње физич ких бари
је ра на јав ној повр ши ни и 
рекон струк ци ју посто је ћих 
а неа де кват них рам пи, пла
ни ра но нешто пре ко 94.000 
дина ра. Посао у овом делу 
про јек та је завр шен.

Реа ли за ци јом про јек та 
ће се обез бе ди ти доступ
ност слу жби свим гра ђа ни
ма, буду ћи да су у општин
ској згра ди сме ште не и 
слу жбе за ката стар непо
крет но сти, матич на слу
жба, наци о нал на слу жба 
за запо шља ва ње, пос тер
ми нал ... Осо бе са инва ли
ди те том ће моћи да обез
бе де и пра ва из обла сти 
соци јал не зашти те и лак ше 
уђу у про сто ри је Цен тра за 
соци јал ни рад. 

Тако ђе, има ће лак ши 
при ступ Дому кул ту ре, 
шко ли и врти ћу. 

Сва ка ко, про јек том пред
ви ђе не изме не ће кори сти
ти и боле сне осо бе, али и 
мај ке са децом у коли ци ма.

С. Џ.

Олак шан при ступ

Пројекат „Општина Ириг: Перспективе развоја и успеха“ финансира се из буџета Општине Ириг. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ВРД НИК: Сед ни ца Одбо ра за пра ће ње ИПАРД про гра ма

Помоћ рурал ном раз во ју
У Врд ни ку је 28. новем бра одр жа но шесто 

засе да ње Одбо ра за пра ће ње ИПАРД II, на 
којем је мини стар пољо при вре де Бра ни

слав Неди мо вић рекао да су рас пи са ни пози ви 
за меру седам и девет овог про гра ма Европ ске 
уни је, за пред при ступ ну помоћ у обла сти рурал
ног раз во ја. 

Он је иста као да је вео ма важно што је кон курс 
рас пи сан, пого то во због раз во ја рурал ног тури
зма. Тако ђе, у току су и при пре ме и за ИПАРД III 
за рурал ну инфра струк ту ру, одно сно за путе ве у 
сели ма, водо снаб де ва ње и све оно што је нео п
ход но за нор ма лан живот у сели ма.

У окви ру кон кур са за купо ви ну трак то ра, који је 
закљу чен 25. новем бра, при сти гло је 459 апли ка
ци ја вред но сти 15 мили о на евра, а да је на рас
по ла га њу око 11 мили о на евра. Сада сле ди дета
љан пре глед свих при сти глих апли ка ци ја како би 
се утвр ди ло ко је ком плет но испу нио зах те ва не 
тех нич ке усло ве.

ИПАРД II  про грам дона ци ја за пери од од 
2014. до 2020. годи не, реа ли зу је се пре ко Мини
стар ства пољо при вре де и зашти те живот не сре
ди не, Упра ве за аграр на пла ћа ња, а буџет за 
мере про гра ма ИПАРД III је гото во 83 мили о на 
евра. С. Џ.

Бранислав Недимовић

СРЕМСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА

Пре зен та ци ја кре дит них лини ја
У уто рак, 26. новем бра 

Раз вој ни фонд АП Вој
во ди не је у сарад њи са 

РПК Срем ског управ ног окру
га, Град ском упра вом Срем
ска Митро ви ца и Аген ци јом за 
рурал ни раз вој орга ни зо ва о  
пре зен та ци ју кре дит них лини
ја, које су наме ње не прав ним 
лици ма, пред у зет ни ци ма и 
пољо при вред ни ци ма. Јеле на 
Трен кић, шеф Оде ље ња за 
ана ли зу тржи шта, раз вој кре
дит них лини ја и мар ке тин га 
за кре ди те у Раз вој ном фон ду 
Вој во ди не, иста кла је да кре
дит не лини је Фон да за раз вој 
нису вре мен ски огра ни че не. 

– Овом при ли ком пред ста
вља мо кре дит не лини је које 
су наме ње не за реги стро ва ње 
пољо при вред них газдин ста ва, 
прав ним лици ма и пред у зет
ни ци ма. Наше кре дит не лини је 
не тра ју одре ђе ни вре мен ски 
пери од тако да неће нико зака
сни ти, јер оне тра ју све док се 
сред ства пла ни ра на за њихо ву 
реа ли за ци ју не утро ше. Сред
ства су прво обез бе ђе на, па су 
кре дит не лини је потом рас пи
са не, тако да сред ста ва има 
довољ но. И у наред ној 2020. 
годи ни ће бити опре де ље но 
2,5 мили јар де дина ра као и 
ове годи не. У пону ди су кре
дит не лини је за крат ко роч не 
кре ди те за обрт на сред ства и 
кре дит не лини је за раз не инве

сти ци је за прав на лица и пред
у зет ни ке, то се одно си и на 
вла сни ке газдин ста ва, рекла је 
Јеле на Трен кић.

Она је дода ла да за пољо
при вред ни ке посто ји кре дит
на лини ја за купо ви ну пољо
при вред ног земљи шта, нове 
пољо при вред не меха ни за ци је, 
или кре дит на лини ја за финан
си ра ње разних инве сти ци
ја у окви ру пољо при вред ног 
газдин ства. 

– Поред тога, ту су и кре дит
не лини је које пра те ИПАРД 
про гра ме, као  и кре дит не 
лини је које су суб вен ци о ни
са не од покра јин ских секре та
ри ја та, који у цело сти рефун

ди ра ју упла ће ну накна ду и 
кама ту, што зна чи да су ова
кви кре дит ни аран жма ни бес
ка мат ни. Код прав них лица и 
пред у зет ни ка има мо и кре дит
не лини је за крат ко роч не кре
ди те за обрт на сред ства, али 
и кре дит ну лини ју за трај на 
сред ства и дуго роч не кре ди те 
за инве сти ци о на ула га ња. И 
код прав них лица и пред у зет
ни ка тако ђе има мо кре дит не 
лини је суб вен ци о ни са не од 
Покра ји не, тако да су за наме
не тури зма и навод ња ва ња, 
кре дит ни аран жма ни бес ка
мат ни. Крат ко роч ни обу хва та ју 
пери од до годи ну дана, а дуго
роч ни  до седам годи на, а грејс 

пери од је до две годи не, изја
ви ла је Јеле на Трен кић.

Тако ђе, она је иста кла и то 
да су камат не сто пе фик сне 
од један до три посто на годи
шњем нивоу. 

– Кама те зави се од пону ђе
ног инстру мен та обез бе ђе ња, 
али и од гра до ва и општи на 
из којих кори сни ци дола зе. 
Тако да за раз ви је не гра до ве и 
општи не, као што је слу чај са 
Срем ском Митро ви цом, камат
не сто пе су два или три посто 
на годи шњем нивоу. Уко ли ко 
неко дола зи из око ли не, као 
што је Шид на при мер, камат на 
сто па је један до два про цен та, 
наве ла је Јеле на Трен кић.

Са пре зен та ци је кре ди та Фон да за раз вој Вој во ди не
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АКЦИ ЈА ПОЛИ ЦИЈ СКЕ СТА НИ ЦЕ 

Бици кли сти ма деље ни
флу о ре сцент ни  прслу ци
Са циљем пове ћа ња 

без бед но сти бици
кли ста у сао бра ћа ју, у 

уто рак, 26. новем бра, спро
ве де на је зајед нич ка акци ја 
Саве та за без бед ност сао
бра ћа ја општи не Пећин
ци и Поли циј ске ста ни це, 
када су у цен тру Пећи на ца 
бици кли сти ма поде ље ни 
флу о ре сцент ни прслу ци и 
све тла за бици кле, као и 
фла је ри са под се ћа њем на 
основ на пра ви ла уче ство
ва ња у сао бра ћа ју. 

Пре ма речи ма Мила на 
Сте па но ви ћа, дирек то ра 
општин ског Саве та, пећи
нач ка локал на само у пра ва 
и Савет за без бед ност сао
бра ћа ја чине све како би 
се побољ ша ла без бед ност 
свих уче сни ка у сао бра ћа
ју, посеб но бици кли ста и 
пеша ка.

– Наш Савет сва ке годи
не пла ном и про гра мом 
пред ви ди раз не актив но сти 
у сарад њи са Поли циј ском 
ста ни цом у Пећин ци ма, 
које се одно се на еду ка ци ју 
свих уче сни ка у сао бра ћа ју. 
Са тим циљем спро во ди мо 
много акци ја, а јед на од њих 
је и ова која је само наста
вак акци је од летос када 
смо тако ђе дели ли флу о ре

сцент не прслу ке бици кли
сти ма. Сада смо укљу чи ли 
и све тла за бици кле, јер има 
много бици кли ста који возе 
нео све тље ни и тиме угро
жа ва ју, како сво ју, тако и 
без бед ност оста лих уче сни
ка у сао бра ћа ју. Дра го ми 
је да видим да наша акци ја 
почи ње да даје резул та те, 
јер све више бици кли ста 
сада кори сти флу о ре сцент
не прслу ке, што је рани је 
била рет кост  – иста као је 
Сте па но вић, и додао да ће 
акци ја поде ле прслу ка, све

та ла и фла је ра бити наста
вље на и у дру гим насе љи
ма пећи нач ке општи не.

У реа ли за ци ји акци
је пове ћа ња без бед но сти 
бици кли ста у сао бра ћа ју, 
уче ство вао је и начел ник 
Поли циј ске ста ни це Пећин
ци Саша Гази ба рић.

– Наша сре ди на је пре
те жно сео ска и бицикл је 
често пре во зно сред ство, 
а воза чи бици ка ла ола ко 
схва та ју сво ју уло гу када 
уче ству ју у сао бра ћа ју. Из 
тог раз ло га ми жели мо, пре 

све га, да бици кли сти ма 
ука же мо на зна чај видљи
вог и без бед ног уче ство ва
ња у сао бра ћа ју, јер једи но 
на тај начин могу да спре
че нега тив не после ди це по 
њих. Наста ви ће мо и даље 
да спро во ди мо ову кам па
њу и да актив но пра ти мо 
ста ње без бед но сти у сао
бра ћа ју, све је са јед ним 
циљем: да сви уче сни ци у 
сао бра ћа ју буду без бед ни 
и да нема смрт них после
ди ца – изја вио је начел ник 
Гази ба рић.

Акци ја у цен тру Пећи на ца

Рас пи са ни кон кур си
за сту ден те

Општи на Пећин ци рас пи са ла је Кон
курс за доде лу сту дент ских сти пен ди ја 
и Кон курс за доде лу сред ста ва за регре
си ра ње пре во за сту де на та у међу ме
сном сао бра ћа ју за школ ску 2019/2020. 
годи ну. Кон кур си и сва потреб на пра те
ћа доку мен та ци ја могу се пре у зе ти са 
зва нич не стра ни це Општи не Пећин ци, 
из сек ци је Кон кур си: www.pecin ci.org.

Пра во на сти пен ди ју у изно су од 9.000 
дина ра месеч но, у тра ја њу од 10 месе
ци, могу оства ри ти редов ни сту ден ти од 
дру ге до послед ње годи не основ них 
ака дем ских или диплом ских ака дем
ских сту ди ја, а пра во на регре си ра ње 
тро шко ва пре во за, у изно су од 3.000 
дина ра месеч но, у тра ја њу од девет 
месе ци, могу оства ри ти редов ни сту
ден ти основ них стру ков них сту ди ја и 
ака дем ских сту ди ја од прве до шесте 
годи не сту ди ја.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Топла гар де ро ба сти гла
из Шима но ва ца
У про сто ри је пећи нач ког Црве

ног крста, у сре ду 27. новем
бра, при сти гла је нова коли

чи на кори шће не гар де ро бе, коју 
су испо ру чи ле чла ни це Удру же ња 
жена „Шима нов чан ке“. По речи ма 
Гор да не Коње вић, секре та ра Црве
ног крста Пећин ци, чла ни це овог 
удру же ња редов не су у при ку пља
њу кори шће не оде ће и обу ће, сва
ка два месе ца је испо ру чу ју, што је 
у скла ду и са потре ба ма Црве ног 
крста, а сада су испо ру чи ле нај ви
ше топле зим ске оде ће за све узра
сте.

Пре ко 15 кути ја и 10 џако ва пуних 
оде ће и обу ће, нај ви ше ће обра до
ва ти децу школ ског узра ста, али 
има доста гар де ро бе и ста ри је. 

Тако ђе, „Шима нов чан ке“ увек при
ку пе и оде ћу за бебе, а овај пут 
су доне ле и шета ли цу, коли ца и 
носиљ ку за бебе. 

– Заи ста смо захвал не оним 
нашим сугра ђа ни ма који нас редов
но пози ва ју и доно се у наше про
сто ри је полов ну оде ћу и обу ћу, као 
и сви ма који нам пома жу при ли ком 
испо ру ке у Црве ни крст – рекла је 
Души ца Мило ше вић пред сед ни
ца „Шима нов чан ки“, и дода ла да 
се акци ја при ку пља ња наста вља и 
да сва ко ко жели, може да дони ра 
кори шће ну гар де ро бу удру же њу, 
да је баца ју поред кон теј не ра, јер 
увек има неко коме је топла оде ћа 
потреб на, посеб но роди те љи ма са 
малом децом.
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НАГРА ДА У ОБЛА СТИ МЕНАЏ МЕН ТА ЉУД СКИХ РЕСУР СА
ПРЕД СЕД НИ КУ ЖЕЉ КУ ТРБО ВИ ЋУ

Признање при па да целој 
Општи ни Пећин ци
На све ча ној цере мо ни ји уру че ња 

награ да нај бо љи ма у Срби ји у 
обла сти менаџ мен та људ ских 

ресур са, одр жа ној 29. новем бра у 
Етно ком плек су Врд нич ка кула, међу 
два де се так награ ђе них био је и пред
сед ник Општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, којем је ово пре сти жно при
зна ње доде ље но за оства ре ни локал
ни раз вој и допри нос поста вља њу 
нај ви ших стан дар да, нор ми и прак си 
у Срби ји у 2019. годи ни у посло ва њу 
локал не зајед ни це, посеб но у обла
сти упо шља ва ња ста нов ни штва.

Пред сед ник Трбо вић је након цере
мо ни је изја вио да је за њега ово вели
ко при зна ње, али да сма тра да не 
при па да само њему.

– Ова награ да при па да и мојим 
сарад ни ци ма, локал ној адми ни стра
ци ји и целој Општи ни Пећин ци. Имам 
ту сре ћу да будем на челу општи не 
која је оства ри ла зна чај не резул та те, 
посеб но у обла сти запо шља ва ња. У 
нашој општи ни послу је око 70 вели
ких ком па ни ја и пред у зе ћа у који ма 
је запо сле но пре ко 7.500 људи. То 

је вели ка ствар. Пред сед ник Вучић 
каже да је циљ да неза по сле ност у 
Срби ји буде испод 10 про це на та. Ми 
у општи ни Пећин ци смо тај циљ већ 
оства ри ли. Има мо нај ма њу наза по
сле ност у Сре му, а можда и у целој 
Срби ји. Ја сам поно сан на то и веру
јем да је то допри не ло да доби јем 
ово при зна ње, које делим са целом 
Општи ном Пећин ци – рекао је Трбо
вић.

При зна ња нај бо љи ма у обла сти 
менаџ мен та људ ских ресур са доде
љу ју Инсти тут за менаџ мент људ ских 
ресур са Срби је и Ресурс гру па, а како 
нам је рекао дирек тор Ресурс гру пе 
др Срећ ко Ста мен ко вић, мотив за 
уста но вља ва ње јед не ова кве награ
де је то што наша земља има јед но 
вели ко богат ство, а то су наши људи.

– Да бисмо то про мо ви са ли на пра
ви начин, ми мора мо да про мо ви
ше мо наше људе, а у томе нај ве ћу 
одго вор ност има ју мена џе ри људ
ских ресур са у орга ни за ци ји. Они су 
та спо на изме ђу посло дав ца и рад
ни ка. Посло да вац има сво је жеље, 

запо сле ни има ју сво је жеље и вео
ма је тешко бити у таквом поло жа ју и 
одр жа ва ти пра ви лан баланс. Иста ћи 
вред но сти таквих људи био је глав
ни мотив, зато што ми има мо пра ве 
људе, на пра вим мести ма са пра вим 
вред но сти ма – пору чио је Ста мен ко
вић.

Он је додао да је кон ку рен ци ја била 
вели ка, али да се Општи на Пећин ци 
издво ји ла фан та стич ним резул та ти
ма.

– Општи на Пећин ци има 737 неза
по сле них и може се рећи да не ради 
само онај ко не жели да ради, а то 
је фан та сти чан успех. Има 70 ком
па ни ја, 700 мили о на евра грин филд 
инве сти ци ја. Када про ђе те инду стриј
ском зоном и види те које су ком па
ни је тамо, ви не може те, а да се не 
запи та те зашто су они баш ту. Када 
смо се саста ли са пред сед ни ком 
Трбо ви ћем све смо дого во ри ли за 20 
мину та. То пока зу је какав је човек на 
челу Општи не Пећин ци и зашто је та 
општи на пости гла такве резул та те – 
каже Ста мен ко вић.

Уру че на награ да пред сед ни ку Трбо ви ћу

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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ВРТИЋ У БЕШКИ ДОБИО НОВИ ИЗГЛЕД

Рено ви ран после 17 годи на

Вртић „Масла чак“ у Бешки добио 
је нови, леп ши изглед захва љу ју
ћи радо ви ма за које је сред ства, 

у изно су од седам мили о на дина ра, 
издво ји ла Општи на Инђи ја. Савре ме ни 
обје кат, какав је данас вртић у Бешки, 
сада задо во ља ва све без бед но сне 
стан дар де за бора вак пре ко 200 мали
ша на. 

У сре ду, 27. новем бра, вртић је посе
тио пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак и са пред став ни ци ма Пред
школ ске уста но ве „Бошко Буха“ уве рио 
се на лицу места у све до сада ура ђе
но.

– Про те клих месе ци извр ше на је 
сана ци ја уну тра шњих зидо ва (гуље
ње, гле то ва ње и кре че ње), сана ци ја 
дела кро ва, заме на свих вер ти кал них и 

хори зон тал них олу ка, купље ни су нови 
кухињ ски еле мен ти, извр ше ни су изо
ла тор ски и фаса дер ски радо ви како би 
се уна пре ди ла енер гет ска ефи ка сност 
објек та у надо ла зе ћим зим ским дани ма 
и обје кат је при кљу чен на град ску кана
ли за ци о ну мре жу – иста кла је Јеле на 
Кре со ја, дирек то ри ца ПУ „Бошко Буха“ 
и дода ла да је у прет ход них неко ли ко 
месе ци уре ђе но дво ри ште, као и да су 
купље ни нови моби ли ја ри за бора вак и 
игру мали ша на на све жем вазду ху.

Током оби ла ска објек та, пред сед ник 
Вла ди мир Гак иста као је да нај мла ђи 
сугра ђа ни заслу жу ју нај бо ље усло ве 
за бора вак и шко ло ва ње, и да је зада
так локал не само у пра ве да им то обез
бе ди.

– Вртић у Бешки сада изгле да мно

го боље. Обез бе ђи ва њем савре ме них 
усло ва за бора вак деце, „сутра“ доби
ја мо сугра ђа не који ће бити одго вор не 
осо бе, које ће напре до ва ти у живо ту 
и доне ти бољи так, прво себи и сво
јој поро ди ци, а онда и чита вој општи
ни Инђи ја – рекао је Гак и додао да је 
прет ход на власт пока за ла сво ју нео
д го вор ност и на при ме ру беш чан ског 
врти ћа, који је чекао ско ро две деце ни
је на рено ви ра ње, али и на при кљу че
ње на град ску кана ли за ци ју.

– Могу да наја вим да уско ро почи ње 
изград ња новог врти ћа код хра ма Све
тог цара Кон стан ти на и цари це Јеле не 
у Инђи ји, којим ће се реши ти дуго го ди
шњи про блем упи са деце у пред школ
ске уста но ве – рекао је Вла ди мир Гак.

М. Ђ.

Владимир Гак у обиласку вртића у Бешки
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Рекон струк ци ја ули це у Бешки
Поче ли су радо ви на рекон струк

ци ји Ули це Кра ља Петра I у 
Бешки, јед не од нај ду жих и нај

фре квент ни јих сао бра ћај ни ца у овом 
насе љу. Беш ча ни ће за око два месе ца 
доби ти савре ме ну и без бед ну сао бра

ћај ни цу, а самим тим леп ши изглед јед
не од цен трал них ули ца.

За вре ме радо ва, дело ви ули це биће 
затво ре ни за сао бра ћај  тре нут но је 
затво ре на део ни ца од рас кр сни це са 
Ули цом Бран ка Ради че ви ћа до рас кр

сни це са Ули цом Све то за ра Мар ко ви
ћа, и исто вре ме но од Ули це Нико ле 
Тесле до Дома здра вља. 

Како су иста кли пред став ни ци општи
не Инђи ја, поме ну тим радо ви ма наста
вља ју се актив но сти локал не само у
пра ве са циљем уна пре ђе ња ква ли те та 
живо та у сео ским сре ди на ма.

– Негде је ситу а ци ја била таква да су 
ули це које има ју асфалт, биле у мно го 
горем ста њу него што је био слу чај са 
сао бра ћај ни ца ма које ника да нису 
асфал ти ра не. Уло же но је заи ста мно го 
у пут ну инфра струк ту ру на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. Сигу ран сам да 50 
годи на уна зад није толи ко сред ста ва 
издво је но – иста као је пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак и додао 
да су успе ли зајед нич ким сна га ма, у 
сарад њи са Покра ји ном и Репу бли ком, 
да дођу до тога да са пра вом могу рећи 
да општи на Инђи ја можда има нај бо љу 
инфра струк ту ру у нашој земљи. 

 М. Ђ.
Радо ви у Ули ци Кра ља Петра I 

ИНЂИЈ СКА „БАРИ ЦА“

При кра ју пла ни ра ни радо ви
У току ове годи не извр ше ни су 

опсе жни радо ви на изму ља ва њу 
и уре ђе њу тако зва не „Бари це“ у 

Инђи ји, језер це ту које се нала зи у бли
зи ни Град ског базе на. За те наме не 
Општи на Инђи ја издво ји ла је 12 мили
о на дина ра, док је са чети ри мили о на 
дина ра уче шће у про јек ту узео ресор
ни покра јин ски секре та ри јат. 

Како је потвр дио Урош Три фу но
вић, пред сед ник Удру же ња спорт ских 
рибо ло ва ца „Бари ца“, Инђи ја је доби
ла пре ле пу, зеле ну оазу. Поред изму
ља ва ња и сре ђи ва ња кори та, уре ђе на 
је и сама оба ла, поста вље не су клу
пе, огра ди це, кан те за отпат ке и јав на 
расве та. 

– Завр ше на је за ову годи ну већи
на пла ни ра них радо ва на уре ђе њу 
„Бари це“. Оста ли су дета љи, који ће 
бити реа ли зо ва ни у наред них неко
ли ко неде ља. Пла ни ра се озе ле ња
ва ње при о бал ног поја са, сад ња дрве
ћа и сеја ње тра ве, јер нам вре мен ски 
усло ви одго ва ра ју. До кра ја ове годи не 
поста ви ће мо и видео над зор – каже 
Три фу но вић.

Како наво де из УСР „Бари ца“, у току 
је и изра да Пра вил ни ка који ће бити 
истак нут на инфор ма тив ној табли, а 
којим ће бити тач но дефи ни са на сва 
пра ви ла кори шће ња и пона ша ња на 
језе ру.

– Пра вил ник ће сту пи ти на сна гу 

сле де ће годи не. За сада на „Бари ци“ 
могу пеца ти наши чла но ви, уз пошто
ва ње пра ви ла „упе цај и пусти“, што 
зна чи да је сва ки рибо ло вац у оба ве зи 
да упе ца ну рибу, непо вре ђе ну вра ти у 
језе ро – обја шња ва пред сед ник Удру
же ња спорт ских рибо ло ва ца.

Акце нат сле де ће годи не биће на 
самом одр жа ва њу језе ра и про сто ра 
око њега.

– Спро ве ли смо вео ма амби ци о зан 
план за ову годи ну, тако да нема мо 
даљих инве сти ра ња у неке одре ђе не 
инфра струк тур не радо ве. Оста је нам 
само да сачу ва мо и редов но одр жа ва
мо оно што је ура ђе но до сада, изја вио 
је Урош Три фу но вић. М. Ђ.

Бари ца после уре ђе ња

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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ПРО СЛА ВЉЕН ЈУБИ ЛЕЈ 100 ГОДИ НА ФУД БА ЛА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Ево ци ра не успо ме не

У субо ту, 30. новем бра одр жа на је 
цен трал на про сла ва јуби ле ја „100 
Годи на фуд ба ла у Ста рој Пазо

ви“, која је запо че та на ста ди о ну ФК 
„Једин ство“ где су дома ћи ни оди гра
ли утак ми цу са гости ма из Сло вач ке, 
фуд бал ским клу бом из гра да Пухов, са 
којим Ста ра Пазо ва већ 40 годи на има 
брат ску сарад њу. У позо ри шној сали 
је одр жа на све ча на ака де ми ја којој су 
при су ство ва ли сада шњи и нека да шњи 
игра чи, функ ци о не ри, нави ја чи, при ја
те љи и пошто ва о ци клу ба. 

Поред зва нич ни ка Општи не Ста ра 
Пазо ва, ака де ми ји су при су ство ва ли 
и пред став ни ци Фуд бал ског Саве за 

Срби је и Вој во ди не, а при сут ни ма су 
се обра ти ли пред сед ник орга ни за ци о
ног одбо ра ове мани фе ста ци је Горан 
Јовић, пот пред сед ник ФССа Мар ко 
Пан те лић и пред сед ник Општи не Ста
ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић. 

У крат ком доку мен тар ном фил му 
при ка зан је исто ри јат фуд ба ла у Ста
рој Пазо ви од тре нут ка када је пре тач
но јед ног века осно ван први фуд бал
ски клуб „Сла ви ја” у Ста рој Пазо ви, а 
потом и „Ште па ник“, чијим се ује ди ње
њем након дру гог свет ског рата ства ра 
Фуд бал ски клуб „Једин ство“ који посто
ји и данас.

На све ча но сти су доде ље не захвал

ни це и пла ке те инсти ту ци ја ма и поје
дин ци ма, који су дали допри нос раз во ју 
„нај ва жни је спо ред не ства ри на све ту“ 
у послед њих сто годи на локал ној сре
ди ни, а у име награ ђе них се захва лио 
Мацо Бзов ски  Без би, дуго го ди шњи 
функ ци о нер клу ба, спорт ски рад ник, 
нови нар и хро ни чар фуд ба ла у Ста рој 
Пазо ви.

Про сла ва је ујед но била при ли ка 
да се срет ну број ни саи гра чи и нави
ја чи ФК „Једин ства” и нека да шњег ФК 
„Лифа ма”, као и да се ево ци ра ју успо
ме не на број не дога ђа је на тере ну и 
ван њега, у сто го ди шњој исто ри ји фуд
ба ла у Ста рој Пазо ви.   М. Л.

Са про сла ве јуби ле ја

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

О посло ва њу јав них пред у зе ћа
На 47. сед ни ци Скуп шти не општи не 

Ста ра Пазо ва одбор ни ци су већи ном 
гла со ва усво ји ли свих 29 тача ка днев
ног реда. Раз мо тре не су и изгла са не 
изме не и допу не про гра ма посло ва ња 
„Водо во да и кана ли за ци је“, „Чисто ће“, 
„Урба ни зма“, „Општин ске стам бе не 
аген ци је“ и „Топла не“. Раз мо тре ни су 
и изгла са ни реба лан си финан сиј ских 
пла но ва број них уста но ва, орга ни за
ци ја као и свих месних зајед ни ца ста
ро па зо вач ке општи не. Пред одбор ни
ци ма нашле су се и инфор ма ци је о 
извр ше ним јесе њим радо ви ма у пољо
при вре ди на тери то ри ји општи не Ста
ра Пазо ва као и инфор ма ци је о бро ју 
уче ни ка у основ ним и сред њим шко ла
ма у теку ћој школ ској годи ни. 47.сед

ни ци Скуп шти не општи не при су ство
ва ли су и дирек то ри јав них пред у зе ћа 
и уста но ва, изве сти о ци по тач ка ма 

днев ног реда, неко ли ко гра ђа на, као и 
пред сед ник Општи не Ђор ђе Ради но
вић са сарад ни ци ма.
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Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде“ финансира се из буџета Општине Стара Пазова. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

УХАП ШЕН СТА РО ПА ЗОВ ЧА НИН

Пљач као мана сти ре 

Кра гу је вач ка поли ци ја ухап си ла је 
више осо ба које су на тери то ри ји Кра
гу јев ца, Ужи ца, Пиро та и Шап ца про
ва ли ле у девет мана сти ра из којих су 
укра ли око мили он дина ра. При пад ни
ци Мини стар ства уну тра шњих посло ва 
у Кра гу јев цу ухап си ли су Б. Ж. (1960) 
из Инђи је, због посто ја ња осно ва сум
ње да је извр шио сери ју кри вич них 
дела тешка кра ђа, као и З. Ћ. (1962) 
из Ужи ца, М. М. (1984) из око ли не Кра
гу јев ца, Б. Т. (1965) из Ста ре Пазо ве и 
Г. Т. (1967) из Кру шев ца, осум њи че не 
за исто кри вич но дело у саи звр ши ла
штву. Сум ња се да су они у прет ход
ном пери о ду на тери то ри ји Кра гу јев ца, 
Ужи ца, Пиро та и Шап ца про ва ли ли у 
девет мана сти ра, из којих су укра ли 
око мили он дина ра. Осум њи че ни Б. Ж. 
и З. Ћ. ухап ше ни су у Ужи цу непо сред
но након што су, како се сум ња, про ва
ли ли у један од мана сти ра. Поли ци ја 
је код њих дво ји це про на шла укра де ни 
новац у разним валу та ма, а у вози лу 
мар ке Пасат, у ком су били осум њи
че ни, и алат који су, како се сум ња, 
кори сти ли при ли ком про ва ла. Осум
њи че ни ма је одре ђе но задр жа ва ње 
до 48 сати и они ће, уз кри вич ну при
ја ву, бити при ве де ни Основ ном јав ном 
тужи ла штву у Кра гу јев цу.

ОШ „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Нова спорт ска 
опре ма 

Основ ној шко ли „Херој Јан ко Чме
лик“ у Ста рој Пазо ви јав ним кон кур сом 
Покра јин ског секре та ри ја та за спорт и 
омла ди ну на осно ву про јек та доде ље
на су финан сиј ска сред ства у изно су 
од 461.000 дина ра за обно ву спорт ске 
опре ме. Покра јин ски секре тар за спорт 
и омла ди ну Вла ди мир Батез на позив 
пред сед ни ка Општи не посе тио је Ста
ру Пазо ву и том при ли ком уру чио уго
вор о финан си ра њу спорт ског про јек та 
поме ну тој шко ли. Батез је иста као да 
је ова подр шка у скла ду са при о ри те
ти ма ресор ног секре та ри ја та и у раз
го во ру са општин ским начел ни ком за 
спорт Вели бо ром Кати ћем и помоћ ни
цом пред сед ни ка Општи не Мари ном 
Савић, навео да ће ресор ни секре

та ри јат и даље бити на рас по ла га њу 
за подр шку у реа ли за ци ји спорт ских 
про је ка та како у овој, тако и у оста лим 
општи на ма у Вој во ди ни. Основ на шко
ла у Ста рој Пазо ви је четвр та шко ла на 
тери то ри ји општи не којој су доде ље на 
финан сиј ска сред ства од Покра јин ског 
секре та ри ја та за спорт и омла ди ну у 
овој годи ни.

Шко ла oнлајн
нови нар ства
 

У субо ту, 23. новем бра, у про сто
ри ја ма Основ не шко ле „Херој Јан ко 
Чме лик“ реа ли зо ван је про је кат под 
нази вом „Шко ла онлајн нови нар ства“, 
који је осми шљен за основ це и уче ни
ке гим на зи ја. Око 40 мла дих нај пре 
је има ло пре да ва ње у окви ру тео риј
ског дела про јек та, затим је про ше та
ло Ста ром Пазо вом и посе ти ло етно 
музеј Удру же ња пазо вач ких жена, где 
им је зада так био да напра ве неко ли
ко фото гра фи ја. Онда су у прак тич
ном делу ана ли зи ра ли и напи са ли 
фото изве штај са тере на. Тре нинг 
је орга ни зо вао Одбор за инфо р ми
са ње Наци о нал ног саве та сло вач ке 
наци о нал не мањи не и има за циљ 
да мла ди ма при бли жи онлајн вести, 
са који ма се сва ко днев но сусре ће мо 
на Инте р не ту, табле ти ма и мобил ним 
теле фо ни ма.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Три би на о
алко хо ли зму

Алко хо ли зам код мла дих и соци јал
не после ди це – тема је пре да ва ња 
које је одр жа но у вели кој сали Беле 
згра де у Ста рој Пазо ви у орга ни за
ци ји ста ро па зо вач ког Црве ног крста, 
на којем је изме ђу оста лих гово рио и 
начел ник Кли ни ке за боле сти зави сно
сти Инсти ту та за мен тал но здра вље у 
Бео гра ду др Иви ца Мла де но вић. На 
три би ни је било речи о про бле му алко
хо ли зма као боле сти зави сно сти, која 
је нај за сту пље ни ја у нашем дру штву 
с посеб ним освр том на алко хо ли зам 
код мла дих. На три би ни су гово ри ли 
и пред став ни ци Цен тра за соци јал ни 
рад, Дома здра вља и МУПа.

ЛОКАЛ НА СМО У ПРА ВА

Све на јед ном 
месту

Да гра ђа ни Ста ре Пазо ве и окол них 
места више неће због адми ни стра
тив них посло ва одла зи ти од шал те ра 
до шал те ра, потвр ђе но је осни ва њем 
једин стве ног управ ног места у згра ди 
Општи не. Од сада ће на јед ном месту 
доби ти све  од инфор ма ци је до конач
ног реше ња, без тро ше ња пре ви ше 
вре ме на и нов ца. Све то у окви ру про
јек та „Упра ва по мери свих нас“.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Отво рен нов
ста ди он

Нови ста ди он шко ле фуд ба ла „Вој
во ди на“ у Ста рим Банов ци ма добио 
је име по слав ном тре не ру Мило ва ну 
Рајев цу који је и отво рио овај обје кат. 
Отва ра њу је поред овог про сла вље ног 
тре не ра, који је осво јио пето место на 
Свет ском првен ству у Јужној Арфри ци 
са еки пом Гане, при су ство вао и пред
сед ник Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе 
Ради но вић. Нови ста ди он поред фан
та стич ног трав на тог тепи ха посе ду је 
сву потреб ну опре му за тре нинг мла
ђих кате го ри ја, а од ско ра су мон ти
ра ни рефлек то ри за ноћ не тре нин ге 
и утак ми це. Пред сед ник шко ле фуд
ба ла „Вој во ди на“ у Ста рим Банов ци
ма, Сло бо дан Гра бо ви ца се захва лио 
поро ди ци Боћа нин, која је бес плат но 
усту пи ла земљи ште за ста ди он на 
коме вели ки број деце сти че основ на 
зна ња о фуд ба лу. На отва ра њу ста ди
о на пола зни ци шко ле фуд ба ла „Вој во
ди на“ су оди гра ли реви јал ну утак ми цу 
са вршња ци ма из шко ле фуд ба ла НК 
„Мари бор“.

ТРГ ДР ЗОРАН ЂИН ЂИЋ 

Мини сајам књи га 
Од 25. новем бра до 25. децем бра одр

жа ће се мини  сајам књи га на тргу Др 
Зора на Ђин ђи ћа. Рад но вре ме штан до
ва биће од 9 до 19 часо ва. У пону ди ће 
током мини  сај ма бити изда ња неко ли
ко изда вач ких кућа – „Лом“, „Отво ре на 
књи га“, „Лео комерц“, „Вул кан“, „Лагу
на“, „Евро бук“, „Невен“ и „Публи кум 
прак ти ум“.
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РУМА:ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СОЛО ПЕВА ЧА „НИКО ЛА ЦВЕ ЈИЋ“

Неве на Ђоко вић
лау ре ат так ми че ња
Међу на род но так ми че

ње соло пева ча „Нико
ла Цве јић“ одр жа но је 

29. и 30. новем бра у све ча ној 
сали ОШ „Душан Јер ко вић“ 
по 22. пут. Ове годи не је, по 
први пут, кон церт про шло го
ди шњих побед ни ка одр жан 
неде љу дана рани је, јер је 
прет ход но била прак са да се 
он одр жи првог дана так ми
че ња, а наступ побед ни ка са 
акту ел ног так ми че ња, дру гог 
дана, на затва ра њу.

Међу на род но так ми че ње 
ове годи не у Руми је било  
рекорд но по бро ју уче сни ка, 
јер је сво је гла сов не могућ
но сти и тале нат при ка за ло 
75  мла дих људи из музич ких 
шко ла и ака де ми ја. Поре ђе
ња ради, рани јих годи на се, 
у про се ку, над ме та ло четр
де се так соло пева ча раз ли
чи тих узра ста. 

Так ми ча ри су ове годи не у 
Руму дошли из  Црне Горе, 
Хрват ске, БиХ, Сло ве ни је и 
Срби је, а њихо ве насту пе је 
оце њи вао  жири саста вљен 
од еми нент них струч ња ка. 
То су Дра га на Митић и Ана 
Алек сић Шај рер, пор фе сор
ке музи ке у Музич ким шко ла
ма,  потом др Бери слав Јер
ко вић, ван ред ни про фе сор 
на Ака де ми ји умет но сти и 
кул ту ре у Оси је ку,  мр Нико
ла Кита нов ски, редо ван про
фе сор на ФМУ у Бео гра ду, 
др ум. Вио ле та Пан че то вић 
Рада ко вић, ван ред ни про
фе сор на ФМУ у Бео гра ду, 
Андре ја Рац ков, умет нич ки 
дирек тор Опе ре и бале та 

„Мадле ни а нум“ у Бео гра ду, 
мр Игор Влај нић, дири гент и 
опер ски певач ХНК Рије ка и 
др ум. Ната ша Јовић Три вић, 
прва ки ња опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду.

Иако је нема зва нич но у 
жири ју, и ове годи не, са мла
дим так ми ча ри ма се оба 
так ми чар ска дана  дру жи ла  

про сла вље на при ма до на 
Рад ми ла Бако че вић и тако је 
од самог почет ка овог так ми
че ња.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума  је, у име 
покро ви те ља, при су ство вао 
доде ли награ да и све ча ном 
кон цер ту нај бо љих ово го ди
шњих соло пева ча. 

– Ово је сва ка ко  јед на од 
мани фе ста ци ја са нај ве ћим 
реј тин гом, коју орга ни зу је и  
подр жа ва локал на само у
пра ва. То  је мани фе ста ци ја 
на коју  дола зе заи ста еми
нент ни уче сни ци из зема ља 
у окру же њу и нарав но нама 
је  дра го да се то так ми че
ње одр жа ва у Руми, чиме 
је и кул тур на  пону да нашег 
гра да подиг ну та на знат но 
виши ниво. Ми из годи не у 
годи ну, надам се успе шно, 
пра ти мо амби ци о зне пла
но ве орга ни за то ра, ура ди ли 
смо то  и сада, иако је ове 
годи не  изо ста ла подр шка са 
репу блич ког и покра јин ског 
нивоа. Успе ли  смо да вла
сти тим  сна га ма орга ни зу
је мо так ми че ње и ове годи
не, сигу ран сам да ћемо то 
ура ди ти и убу ду ће и мислим 
да,  уко ли ко ова мани фе
ста ци ја жели да задр жи овај 
ниво који има, сва ка ко нама 
је потреб на подр шка виших 
орга на вла сти у њеној орга
ни за ци ји – рекао је Сте ван 

Неве на Ђоко вић и Јови ца Панић

Вио ле та Пан че то вић Рада ко вић и Сте ван Кова че вић Рад ми ла Бако че вић
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Ово го ди шњи побед ник у неколико 
кате го ри ја, али и лау ре ат цело куп ног 
22. так ми че ња је Неве на Ђоко вић, 
мастер сту дент Факул те та музич ке 
умет но сти у Бео гра ду,  у кла си про
фе со ра Нико ле Кита нов ског. 

Она каже да није први пут у Руми, 
да се овде так ми чи ла и пре три годи
не, када је осво ји ла прву награ ду у 
сво јој так ми чар ској кате го ри ји. 

– Мно го ми зна чи награ да, јер ипак 
је ово добро јед но иску ство. Дру га чи
је је када се так ми чи те, а када има
те насту па те или када је пред ста ва у 
пита њу, увек је то дру га чи је иску ство. 
То су увек раз ли чи ти иза зо ви које 
ми тре ба да побе ди мо и савла да мо. 
Ја се увек тру дим да буде као да је 
неки кон церт и да се не оба зи рем на 
струч ни жири, тако да сам се и сада 
тру ди ла да не раз ми шљам пре ви ше 
о њима, али сва ка ко је велик иза зов 
насту па ти пред таквим име ни ма и то 
ми је јед но вели ко иску ство – рекла је 
Неве на ука зав ши да је так ми че ње у 
Руми вели ко так ми че ње, са јаком кон
ку рен ци јом. Што се тиче будућ но сти, 
Неве на каже да још увек раз ми шља 
да ли ћу упи са ти док тор ске сту ди је у 
Бео гра ду или поку ша ти нешто даље.

– Ова награ да ми зна чи, јер је 
одскоч на даска за нека дру га так ми

че ња са стра не, тако да је  заи ста 
бога то иску ство и заи ста је било див
но насту па ти овде – рекла је Неве на. 

Поред лау ре а та, коме је награ
ду Рота ри клуб Рума уру чио Јови ца 
Панић, као и награ да по кате го ри ја
ма, ове годи не су доде ље не и спе ци
јал не награ де. Тако ће  ово го ди шњи 
лау ре ат, Неве на Ђоко вић,  као спе
ци јал ну награ ду доби ти уло гу првог 
фаха у теку ћем репер то а ру Опе ре и 
Теа тра бео град ског „Мадле ни а ну ма“, 
а уче шће у јед ној од опер ских пред
ста ва, које су на теку ћем репер то а ру 
„Мадле ни а ну ма“, доби ли су: Мина 
Нико лић, Блаж Галој лић, Рад ми ла 
Ста ни шић, Сара Ристић и Стра хи ња 
Трич ко вић. Тра ди ци о нал ну награ ду 
Рад ми ле Бако че вић добио је Блаж 
Галој лић, а спе ци јал ну награ да Удру
же ња „Мото“ (Музич ко опер ска теа
тар ска орга ни за ци ја) из Бео гра да, 
Ема Делач.

После офи ци јел ног дела и доде
ле награ да, рум ска публи ка је има ла 
при ли ку да ужи ва у кон цер ту нај у
спе шни јих так ми ча ра: први је насту
пио про шло го ди шњи лау ре ат Борис 
Папак, а част да затво ри 22. међу на
род но так ми че ње соло пева ча „Нико
ла Цве јић“, при па ла је нарав но, ово го
ди шњој побед ни ци Неве ни Ђоко вић.

Ово сада већ добро уте ме ље но так
ми че ње орга ни зу је Удру же ње „Нико
ла и Мари ца Цве јић“, као невла ди но и 
непро фит но удру же ње, осно ва но пре 
две годи не, ради оства ри ва ња циље
ва у обла сти музич ке кул ту ре, еду ка
ци је и умет нич ке про дук ци је,  уме сто 
до тада посто је ћег исто и ме ног Фон
да. Међу тим, циљ је исти   то је орга
ни зо ва ње так ми че ња, финан си ра ње 
публи ка ци ја и књи га веза них за име, 
умет нич ки и педа го шки рад слав ног 
Нико ле Цве ји ћа који је сахра њен на 
рум ском Град ском гро бљу.

Пред сед ник Удру же ња је Вио ле та 
Пан че то вић Рада ко вић, уни вер зи тет
ски про фе сор. Так ми че ње се одви ја 
под покро ви тељ ством Општи не Рума, 
а поред Удру же ња „Нико ла и Мари ца 
Цве јић“ орга ни за тор је и ОМШ „Тео
дор Тоша Андре је вић“ у сарад њи са 
ОШ „Душан Јер ко вић“ где се так ми че
ње тра ди ци о нал но одр жа ва.

Реци мо и неко ли ко пода та ка о 
слав ном Нико ли  Цве ји ћу чије име 
ово так ми че ње носи.  Рођен је  у Аша
њи 23. јану а ра 1896. годи не.  Умро је у 
Новом Саду 1987. годи не, а сахра њен 
је на Град ском гро бљу у Руми.

Током сво је опер ске кари је ре насту
пао је у  1.440 пред ста ва и оства рио 
87 бари тон ских и басов ских рола.

Награда ми много значи

Кова че вић, додав ши да 
локал на само у пра ва нијед
ног тре нут ка није желе ла да 
дове де у пита ње јед ну ова
кву мани фе ста ци ју.

Рад ми ла Бако че вић, опер
ска при ма до на, задо вољ на 
је ово го ди шњом мани фе ста
ци јом и чиње ни цом да иде ја 
о орга ни зо ва њу так ми че ња 
у част њихо вог про фе со ра 
Нико ле Цве ји ћа истра ја ва и 
даље. 

– Нико ла је био сја јан не 
само опер ски певач, него и 
про фе сор и човек,  који је 
на сце ну извео 23 пева ча, 
што гово ри о њего вим ква
ли те ти ма. Од самог почет ка, 
ово так ми че ње је поста ло, 
не само по мом мишље њу, 
јед но од нај о збиљ ни јих так
ми че ња некад у Југо сла ви ји, 
сад у Срби ји. Увек има мо у 
жири ју еми нент не коле ге, а 
овог пута смо има ли чак  75 

кан ди да та. Нисмо оче ки ва ли 
да ће се толи ко деце при
ја ви ти, али ова так ми че ња 
су њима кори сна, јер је то 
једи ни начин да про ве ра ва ју 
где су и да иска жу сво је спо
соб но сти – рекла је Рад ми
ла Бако че вић и иста кла да 
има мо заи ста пуно, изу зет но 
тален то ва не деце.

Већ 22 годи не так ми че
ње соло пева ча се одр жа ва 
у све ча ној сали ОШ „Душан 

Јер ко вић“, а дирек тор ка 
Ната ша Ста нић каже да јој је 
изу зет но дра го што је шко ла 
отво ри ла вра та за ове див не 
ари је. 

– Наша сала је изу зет
но аку стич на и погод на за 
ово так ми че ње, и заи ста ми 
је част да се код нас сва ке 
годи не так ми че ова ко див ни 
и нада ре ни мла ди пева чи – 
ука за ла је Ната ша Ста нић.

С. Џаку ла
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ДОБРО ТВОР НИ ФОНД СПЦО РУМА  

Међу ге не ра циј ска 
солидарност
Добро твор ни фонд СПЦО 

Рума  „Сан дра Б. Пре
мроу“, основ не и сред

ње шко ле, упри ли чи ли су 25. 
новем бра међу ге не ра циј ско 
зајед ни ча ре ње, а све у скло
пу обе ле жа ва ња 800 годи на 
ауто ке фал но сти Срп ске пра
во слав не цркве. Рум ски уче
ни ци су, за ову при ли ку сли
ка ли и писа ли, док су уче ни ци 
нижих раз ре да ОШ „Душан 
Јер ко вић“ са сво јим бака ма 
и дека ма, као и учи те љи ма, 
одр жа ли ради о ни цу на тему 
како су се рани је деца игра ла 
са сво јим бака ма и дека ма, 
али и пра ви ле играч ке које су 
се тада кори сти ле за игру.

Број не уче сни ке овог међу
ге не ра циј ског зајед ни ча ре ња 
и дру же ња је прво поздра
вио Дра ган Гајић, веро у чи тељ 
и коор ди на тор здрав стве не 
делат но сти у Фон ду, а у тиму 
су још биле Гор да на Јово вић, 
соци јал на рад ни ца заду же
на за соци јал ни део и Мари ја 
Кушић, заду же на за кул тур не 
садр жа је. Они чине тим који 
се бави побољ ша њем ква ли
те та живо та ста ри јих сугра ђа
на у рум ској општи ни.

– Добро тво р ни фонд „Сан
дра Б. Пре мроу“ је осно ван 
са циљем побољ ша ња ква
ли те та живо та наших ста ри
јих сугра ђа на. Ми се тру ди
мо да одго во ри мо на њихо ве 
потре бе и да им помог не мо, а 
актив но сти су сле де ће: актив

но укљу чи ва ње у локал ну 
зајед ни цу, здрав стве но саве
то да ва ни рад, еду ка тив на 
пре да ва ње, инфор ми са ње и 
дру же ње. Међу тим актив но
сти ма је и  ово међу ге не ра циј
ско зајед ни ча ре ње пово дом 
800 годи на ауто ке фал но сти 
СПЦ, и захва љу јем што сте 
се ода зва ли у ова ко вели ком 
бро ју – рекао је Дра ган Гајић.

Гор да на Јово вић је захва
ли ла на вели ком одзи ву уче
ни ка чији су ликов ни радо ви 
изло же ни, за шта се побри ну
ла ака дем ска вајар ка Љиља
на Вој во дић. Када је реч о 
лите рар ним радо ви ма, про
чи та на су два нај бо ља  про
зни је напи са ла Ива на Фекер, 
уче ни ца четвр тог раз ре да 
Пољо при вред не шко ле „Сте
ван Петро вић Бри ле“, док је 
нај бо љу песму напи са ла уче
ни ца осмог раз ре да ОШ „Змај 
Јова Јова но вић“ Андреа Ђур
ђе вић. Лите рар ни радо ви су, 
тако ђе, били веза ни за сећа
ње на баке и деке и однос 
мали ша на са њима. 

Ната ша Ста нић, дирек тор
ка ОШ „Душан Јер ко вић“, који 
су осми сли ли ради о ни цу, ука
за ла је да је поро ди ца стуб 
дру штва. 

– Баке и деке су коре ни који 
нам дају сна гу и који нас уче 
кроз живот. Зато је и акце нат 
на том дру же њу мали ша на 
са бака ма и дека ма. На овој 
ради о ни ци они пра ве играч

ке, са који ма су се баке и деке 
игра ли. Деца су баш заин те
ре со ва на и вред на. И рани је 
смо има ли слич них про је кат, 
и знам да се деца врло радо 
игра ју са тим играч ка ма – 
иста кла је Ната ша Ста нић.

Међу уче сни ци ма су били 
и Вука шин Бер бер и његов 
деда Бошко. Они су пра ви ли 
дрве ну кући цу и кажу да им је 
ово први зајед нич ки поду хват. 
Вука шин је уче ник првог раз
ре да, а деда Бошко каже да 
би желео да буде и више при
ли ка за дру же ње, јер је вре ме 
са уну ком, нај леп ше про ве де
но вре ме.

У окви ру овог про гра ма 
при ка зан је и филм „Фру шко
гор ски мана сти ри, данас“. 

Наи ме, са бла го сло вом епи
ско па срем ског г. Васи ли ја, 
филм ска еки па Неза ви сног 
филм ског цен тра „Вор ки тим“ 
и Ради ја епар хи је срем ске 
„Срп ски Сион“, су у пери о
ду од 2017. до 2019. годи не 
сни ми ли 21 фру шко гор ски 
мана стир. Иде ја је била да 
се о сва ком фру шко гор ском 
мана сти ру напра ви полу сат
на еми си ја, о живо ту и раду 
у мана сти ри ма из дана шњег 
угла, са освр том на важна 
деша ва ња и тиме визу ел
но ове ко ве че сви мана сти ри 
све те Фру шке горе, који данас 
посто је. Овај доку мен тар ни, 
и про мофилм, пред ста вља 
сажет пре глед свих мана сти
ра и тра је 74 мину та. С. Џ.

Мали ша ни са бака ма и дека ма

Вука шин и деда Бошко
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МАЧВАН СКА МИТРО ВИ ЦА

Изго ре ла згра да 
бро до гра ди ли шта

У субо ту, 30. новем бра у Мачван ској 
Митро ви ци изго ре ла је управ на згра да 
нека да шњег бро до гра ди ли шта „Сава“. 
Пожар је избио у раним јутар њим 
часо ви ма, а нешто касни је, при пад ни
ци Ватро га сне једи ни це су лока ли зо
ва ли пожар и интер ве ни са ли на лицу 
места. Међу тим, кров и уну тра шњост 
згра де су у пот пу но сти изго ре ли. Овај 
обје кат годи на ма већ није у функ ци ји и 
у запу ште ном је ста њу, а тако ђе, у тој 
згра ди је искљу че но и напа ја ње елек
трич ном енер ги јом. Узрок пожа ра је до 
закљу че ња бро ја наших нови на остао 
непо знат. З. П.

ИНЂИЈА

Покривено
кли за ли ште

У току ове неде ље поче ће радо ви 
на поста вља њу кли за ли шта у цен
тру Инђи је, потвр ди ли су пред став
ни ци Уста но ве „Спорт ски цен тар“, на 
послед њем састан ку Систе ма 48 одр
жа ном у петак, 29. новем бра. Како 
је иста као Или ја Трбо вић, дирек тор 
поме ну те уста но ве, ове годи не кли
за ли ште ће нешто рани је поче ти са 
радом и за раз ли ку од прет ход них, 
биће нат кри ве но.

– Кре ће мо са при пре мом тере на на 
пла тоу испред Тржног цен тра „Сло
бо да“, где се нала зи ло кли за ли ште и 
про шле зиме. Кра јем неде ље ће бити 
поста вље на и кров на кон струк ци ја, 
што је нови на у одно су на прет ход не 
сезо не, тиме ће деца моћи да кори
сте услу ге кли за ли шта и када су лоши 
вре мен ски усло ви. Сти же нам и нова 
биле тар ни ца, тако ђе, нови на је и да ће 
део од ње до кли за ли шта бити нат кри
вен, а то је про стор где се кори сни ци 
услу га пре о бу ва ју – каже Трбо вић.

Како је иста као пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак оче ку ју и да ће 
финан сиј ски ефек ти ове годи не бити 
мно го бољи.

– Нат кри ва њем, кли за ли ште ће моћи 
да функ ци о ни ше сва ко днев но. Тру ди
мо се да сва ки сег мент живо та наших 
гра ђа на, попра ви мо барем за један 
сте пе ник више у одно су на прет ход ну 

годи ну, док не буде мо у могућ но сти да 
исфи нан си ра мо све оно што смо зами
сли ли – рекао је Вла ди мир Гак. М. Ђ.

СПС СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Стоп наси љу
над жена ма

Пово дом недав ног слу ча ја поро дич
ног наси ља у Срем ској Митро ви ци, у 
ком је наша сугра ђан ка М. Х. М. (26) 
пре тр пе ла не само физич ке, него и 
тешке пси хо ло шке тра у ме, Форум 
жена Град ског одбо ра Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби је апе лу је на јав ност у 
циљу поди за ња све сти о овом широ ко 
рас про стра ње ном дру штве ном про
бле му.

Поме ну та сугра ђан ка, која је успе ла 
да побег не од физич ког и пси хич ког 
наси ља, обра тив ши се над ле жним 
инсти ту ци ја ма, све тао је при мер чиње
ни це да се поро дич ном наси љу и 
наси љу над жена ма може ста ти на пут.

С тога, апе лу је мо на све оне који 
трпе било какав вид поро дич ног или 
род ног наси ља, да слу чај при ја ве и да 
о томе не ћуте, јер, про блем се неће 
реши ти сам од себе. Стоп наси љу!

СТАРА ПАЗОВА
„Зајед но
до реци кла же“

Очу ва ње живот не сре ди не и про мо
ви са ње здра вих и без бед них сти ло ва 
живо та циљ је про јек та „Зајед но до 
реци кла же“ који спро во ди Удру же ње 
за помоћ осо ба ма са смет ња ма у раз
во ју „Живи мо зајед но“ у Ста ром гра ду, 
а који је пред ста вљен у Ста рој Пазо ви. 
У про јек ту уче ству ју кори сни ци Днев
ног цен тра за осо бе са смет ња ма у 
раз во ју „Оаза Голу бин ци“, који су има
ли при ли ку да уче ству ју у про јек ту очу
ва ња живот не сре ди не и про мо ви са ња 
здра вих сти ло ва живо та. Један од 
кори сни ка голу би нач ке „Оазе“ је и 
шезде се то го ди шњи Милан Миха и ло
вић који је укљу чен у дру штве ни живот 
ове локал не зајед ни це. Након што су 
уре ди ли ста ро па зо вач ки парк, уче сни
ци су има ли при ли ку да погле да ју 
позо ри шну пред ста ву у којој игра ју 
осо бе са смет ња ма у раз во ју, а потом 
је одр жа но пре да ва ње на тему здра
вих сти ло ва живо та у окви ру којег је 
гово рио бив ши југо сло вен ски коша р
каш и кошар ка шки тре нер Бра ти слав 
Ђор ђе вић. Орга ни за то ри ове акци је 

исти чу да су овим про јек том желе ли 
да поред про мо ви са ња здра вих и без
бед них сти ло ва живо та, акце нат дају и 
на очу ва њу живот не сре ди не. Акци ја је 
пока за ла да је ово само један од начи
на да се осо бе са инва ли ди те том 
укљу че у рад ну сре ди ну и самим тим 
еко ном ски осна же.

ПОЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА

Запле ње на
мари ху а на

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Бео гра ду, по нало гу 
Тужи ла штва за орга ни зо ва ни кри ми
нал, про на шли су на пољо при вред ном 
добру у бли зи ни Ста ре Пазо ве иле гал
ну лабо ра то ри ју за про из вод њу мари
ху а не у вештач ким усло ви ма и запле
ни ли 649,4 кило гра ма осу ше не мари
ху а не и 65.581 ста бљи ку ове опој не 
дро ге у сиро вом ста њу укуп не тежи не 
3.954 кило гра ма. Због сум ње да је 
почи нио кри вич но дело нео вла шће на 
про из вод ња и ста вља ње у про мет 
опој них дро га, ухап шен је П. К., одго
вор но лице фир ме „Јова њи ца“ у чијем 
вла сни штву је поме ну то пољо при
вред но добро, а који се сум њи чи да је 
био вођа орга ни зо ва не кри ми нал не 
гру пе која се бави ла узго јем мари ху а
не.

Због истог кри вич ног дела, а као 
чла но ви гру пе, ухап ше ни су М. З. 
(1980), Ж. В. (1964), Х. С. (1982), Ј. Б. 
(1976), Ж. П. (1994), Б. В. (1984), М. Б. 
(1982) и Х. П. (1979), сви запо сле ни у 
фир ми „Јова њи ца“, док је поли ци ја за 
још јед ном осо бом рас пи са ла потра гу 
и за њом се интен зив но тра га. Сви 
ухап ше ни, нала зе се у при тво ру, који 
им је одре ђен од стра не над ле жног 
суда. Про тив осум њи че ног П. К. под не
та је и кри вич на при ја ве због сум ње да 
је извр шио кри вич на дела посеб ни 
слу ча је ви фал си фи ко ва ња испра ве. 
Наи ме, поли ци ја је код њега, при ли ком 
зау ста вља ња вози ла у којем се нала
зио, про на шла фал си фи ко ва ну слу
жбе ну леги ти ма ци ју, док је про тив 
воза ча ауто мо би ла под не та пре кр шај
на при ја ва, јер је вози ло, мимо зако на, 
било опре мље но све тло сном и звуч
ном сиг на ли за ци јом. Пре тре сом про
сто ри ја фир ме „Јова њи ца“ про на ђе ни 
су и један пиштољ и један револ вер, 
због чега ће про тив П. К. бити под не та 
и кри вич на при ја ва због недо зво ље не 
про из вод ње, држа ња и про ме та оруж
ја и екс пло зив них мате ри ја.
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ГАЛЕ РИ ЈА
„ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“ 
Изло жба

Изло жба „Дија лог“, која је 
у новем бру отво ре на у Наци
о нал ној гале ри ји у Бео гра ду, 
наста вља свој живот у Лега ту 
јед ног од умет ни ка, уче сни ка 
изло жбе, Лаза ра Воза ре ви ћа. 
Иде ја која је у умет нич ким кру
го ви ма похва ље на као постав
ка достој на Музе ја модер не 
умет но сти у Њујор ку и ока рак
те ри са на као удар на изло жба 
сезо не у Бео гра ду, од 5. децем
бра у про ши ре ном оби му биће 
доступ на посе ти о ци ма у Гале
ри ји „Лазар Воза ре вић“.

Дија лог чети ри умет ни ка, 
Лаза ра Воза ре ви ћа, Алек сан
дра Тома ше ви ћа, Мире Брт ке 
и Миле не Чубра ко вић, по први 
пут суо че них, кон фрон ти ра них 
и ује ди ње них на једин ствен 
музе о ло шки начин, пред посе
ти о ци ма откри ва чети ри врло 
бит на умет нич ка фено ме на 
шезде се тих годи на два де се тог 
века.

Чети ри при вид но, по гео ме
триј ском јези ку бли ске фигу ре, 
слич них инспи ра ци ја и иде је 
поврат ка про шло сти кроз дија
лог са посма тра чем, откри ће 
сво је инди ви ду ал не и само
стал не изра зе. 

Изло жба је отво ре на до 25 
децем бра.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Кла вир на поклон

Рум ски Рота ри клуб је обез бе дио 
сред ства за купо ви ну кла ви ра, који 
је 26. новем бра, дони ран Зави чај ном 

музе ју Рума. На овај начин Зави чај ни музеј 
је добио један додат ни вре дан екс по нат у 
сво ју зби р ку, буду ћи да је кла вир стар пре
ко 150 годи на. О томе све до че и меда ље 
за ква ли тет зву ка доби је не у три навра та, 
а нај ста ри ја из пери о да 1862. годи не. 

Овај полу кон церт ни кла вир је про из ве
ден у ради о ни ци Беч ли је Рудол фа Винд
хо фе ра. То је један од три кла ви ра које 
је посе до ва ла пле мић ка поро ди ца Стра
ти ми ро вић из Кул пи на, која га је кори сти
ла за попу лар не господ ске соа рее у 19. и 
почет ком 20. века. Кла вир је потом, отку

пљен од поро ди це Стра ти ми ро вић и донет 
у Срем ске Кар лов це, да би завр шио у 
Руми, код поро ди це Ман дић.

– Кла вир су од сада шње вла сни це 
Невен ке која га је и пону ди ла нама, отку
пи ли чла но ви Рота ри клу ба и покло ни ли 
га Зави чај ном музе ју. Морам да иска жем 
и захвал ност Петру Боро ви ћу, који је ура
дио реста у ра ци ју дрве них дело ва и потом 
га донео у Зави чај ни музеј. Кла вир смо 
сме сти ли у про стор где пла ни ра мо одр
жа ва ње кул тур них про гра ма, тако да ће 
сви посе ти о ци моћи да га виде – рекла је 
дирек тор ка Зави чај ног музе ја Бра ни сла ва 
Коње вић.

 С. Џаку ла

Дона ци ја кла ви ра

ИСТО РИЈ СКИ АРХИВ „СРЕМ“

Нов број „Споменице“
У скло пу обе ле жа ва ња „Новем

бар ских дана“ Гра да Срем ска 
Митро ви ца, у Барок ној сали 

Музе ја Сре ма у четвр так, 28. новем
бра, Исто риј ски архив „Срем“ орга ни
зо вао је про мо ци ју часо пи са Спо ме ни
ца Исто риј ског архи ва „Срем“, број 18. 

Часо пис су пред ста ви ли и о њему 
гово ри ли про фе сор Фило зоф ског 
факул те та Уни вер зи те та Нови Сад, 
исто ри чар доц. др Ненад Нин ко вић, 
исто ри чар ка доц. др Деја на Васин и 
виши архи вист Мир ја на Меда лић.

Глав ни уред ник Спо ме ни це Исто риј
ског архи ва „Срем“ про фе сор Ненад 
Нин ко вић је иста као да је ово један 
од рет ких часо пи са, којег изда је један 
град у Срби ји.

– Спо ме ни ца тра је већ осам на ест 
годи на, овај 18. број се раз ли ку је од 
прет ход них по томе што има неко ли
ко кате го ри ја, чла на ка које се одно се 
не само на Срем, темат је про ши рен, 
могло би се рећи да је засту пљен про
стор дана шње Вој во ди не – рекао је 
Нин ко вић. 

Про фе сор Нин ко вић је додао да је то 

већ пре по зна тљив часо пис и на ширим 
про сто ри ма  од Сре ма. 

– У Спо ме ни ци има неко ли ко врста 
чла на ка, чији ауто ри  нису само из 
Срем ске Митро ви це, већ су у то укљу
че ни и Фило зоф ски факул тет из Новог 
Сада и дру ге архив ске и музеј ске 

инсти ту ци је. Све више ауто ра жели да 
обја вљу је у овом науч ном часо пи су – 
каже Ненад Нин ко вић.  

Моде ра тор је била Јасна Арба нас. 
Про грам су упот пу ни ли уче ни ци Музич
ке шко ле „Петар Кран че вић“. Г. Томац

Фото: Б. Туца ко вић

Са про мо ци је
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МИТРОВАЧКА БИБЛИ О ТЕ КА

Пред ста вља ње књи ге
У четвр так, 28. новем бра 

Библи о те ка „Гли го ри
је Воза ро вић“ и Књи

жев на зајед ни ца Срем ске 
Митр о ви це орга ни зо ва ли су 
про мо ци ју књи ге „Ја сам на 
стра ни Срба“ аутор ке Дра го
сла ве – Гоге Копри ви це.

Аутор ка књи ге поли ти
ко лог, нови нар, писац Дра
го сла ва – Гога Копри ви ца 
рође на је у Гор њем Мила
нов цу, основ ну и сред њу 
шко лу поха ђа ла је у Срем
ској Митро ви ци. Дипло ми
ра ла је на Факул те ту поли
тич ких нау ка у Бео гра ду, 
где и данас живи. Обја ви ла 
је вели ки број есе ја и при
по ве да ка по књи жев ним 
часо пи си ма. Аутор је књи га 
„Ски це за ново доба“, „Дио
ни зиј ски тромб“, „Љубав
ни лет“, „Осва ја ње еро са“, 
„Бесмрт ни Кастро и срб

ски род“, „Дра го сла ви ја“, 
„Краљ Милан и леј ди Чер
чил“, „Алхе ми ја љуба ви“ и 
послед њи роман штам пан 
2019. годи не „Ја сам на 
стра ни Срба“.

У про гра му су уче ство

ва ли: аутор ка Дра го сла
ва Гога Копри ви ца; Мари ја 
Беа ра, Јасна Кала у зо вић и 
Вера Сла дић, про фе сор ке 
књи жев но сти; Мир ја на Мар
ко вић, пред сед ни ца Књи
жев не зајед ни це Срем ска 

Митро ви ца; Морав ка Тодић, 
моде ра тор. У музич ком 
делу про гра ма насту пио је 
Хор Основ не шко ле „Јован 
Попо вић“ под руко вод ством 
Мир ја не Мај сто ро вић.

М. Тодић

Са про мо ци је у Библи о те ци

САЈАМ КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ НА СЕЛУ

„Зависници“ на затварању
Пре ми јер ном про јек ци јом фил ма 

„Зави сни ци“ у Кул тур ном цен
тру Пећин ци, у петак, 29. новем

бра, све ча но је затво рен дру ги Сајам 
кул ту ре мла дих на селу. Током седам 
сајам ских вече ри од почет ка новем
бра, публи ка је ужи ва ла у деч јој, 
духов ној, кла сич ној и рок музи ци, као 
и песнич ким, позо ри шним и филм ским 
про гра ми ма, док су пра те ћи про гра ми 
орга ни зо ва ни у сарад њи са Днев ним 
борав ком за децу и мла де са смет ња
ма у раз во ју у Субо ти шту.

„Сајам кул ту ре мла дих на селу“ 
већ дру гу годи ну орга ни зу је пећи
нач ки Кул тур ни цен тар под покро ви
тељ ством Општи не Пећин ци и Мини
стар ства кул ту ре и инфор ми са ња 
Репу бли ке Срби је, а по речи ма дирек
то ра КЦ Јова на Девр ње, мани фе ста
ци ја је покре ну та про шле годи не  сим
бо лич но, у годи ни када је ова уста но ва 
обе ле жа ва ла чети ри деце ни је посто
ја ња и рада.

– Тру ди ли смо се да обо га ти мо 
садр жај ово го ди шњег Сај ма, који је 
наи шао на добар одзив публи ке, чиме 
смо поста ви ли нови зада так за сле де
ћу годи ну. Наш циљ је да при ву че мо 
што већи број деце и мла дих који ће 
сво је вре ме, на кре а ти ван начин, про
во ди ти у адми ни стра тив ном цен тру 
кул ту ре у нашој општи ни – иста као је 
Девр ња.

Филм „Зави сни ци“ рађен је у про
дук ци ји пећи нач ког Удру же ња мла дих 

акти ви ста чију реа ли за ци ју су подр жа
ли Општи на Пећин ци и Мини стар ство 
омла ди не и спор та Репу бли ке Срби је, 
а рађен је по тек сту Миле не Мар ко вић 
у режи ји Сло бо да на Стан ко ви ћа.

– Мислим да смо овим фил мом 
посла ли сна жну пору ку, а то је да 
мла ди људи без подр шке, пре све га 
поро ди це, који уђу у свет нар ко ма ни
је, нема ју излаз. Овај филм на неки 
начин опо ми ње роди те ље и све нас, 
који у бли зи ни има мо неко га ко је огре
зао у тај мрач ни свет. Зато не сме мо 
жму ри ти пред овим дру штве ним про
бле мом, пого то во у мањим сре ди на

ма, каква је наша. Лико ви у фил му 
сами себе уни шта ва ју на том тешком 
путу, јер им фали подр шка и љубав – 
рекао је Сло бо дан Стан ко вић.

У фил му се поја вљу ју чети ри глум
ца Ката ри на Добрић из Шима но ва ца, 
Алек са Вла и нић из Прхо ва, Вук Вуче
љић из Пећи на ца и Ђор ђе Нин ко вић 
из Попи на ца, који на реа лан начин 
при ка зу ју живот нар ко ма на, њихо во 
окру же ње, њихо ва раз ми шља ња и на 
кра ју њихов завр ше так.

Иако деби тант, осам на е сто го ди шњи 
Алек са Добрић из Прхо ва, при ка зао је 
зави дан глу мач ки тале нат.

Са пре ми је ре фил ма„Зави сни ци“
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (4)
ЈОВАН ГРЧИЋ  МИЛЕН КО

Пише: Др Сне жа на Булат

Фру шко гор ски сла вуј
Као сти пен ди ста 

Мати це срп ске оти шао 
је у Бечу где је

поха ђао сту ди је
меди ци не, али ника ко 

није зане ма рио
књи жев ност.

Обја вљу је сво је
радо ве у мно гим

часо пи си ма, зби р ку 
’Песме’ (1869),

те пре во ди Гетеа,
Хај неа, Лена уа.
У окто бру 1867.

с оду ше вље њем пише 
фами ли ји:

„Меди цин ску стру ку 
топло сам обгр лио, 

како још нијед ну
шту ди ју до сада 
нисам; а поред

пре да ва ња првих
про фе со ра у Евро пи

– надам се лепом 
успе ху“

Јован Грчић Милен ко, рођен је у 
Чере ви ћу, 15. новем бра 1846. Њего
во пра во пре зи ме било је Грч ки. У 

Чере ви ћу је окон чао срп ску основ ну 
шко лу, у Петро ва ра ди ну немач ку основ
ну шко лу, ново сад ску гим на зи ју, те вишу 
гим на зи ју у Сеге ди ну и Пожу ну. Чере вић 
је Јован изу зет но ценио, дир љи вим 
речи ма је непре ста но исти цао мно го
број не лепо те које кра се њего во род но 
место. У писму упу ће ном бра ту Мити 
сто ји: „Чим сам ти дош’о у Сеге дин врло 
ми се допа ла варош; али само мађа ри ја, 
нема ти наша Чере ви ћа ниг де“; „Ја сада 
у сре ду, четвр тог авгу ста, у име Бога, 
пола зим у слав ни наш Чере вић, у уба ву 
нашу Фру шку гору, да се нау жи вам оне 
’ладо ви не, сен ке брсна тог бре сто вог 
гра ња, да се напи јем оне бисер не води

це из ’Дави дов ца’ итд. Да се наслу шам 
песа ма див них сла ву ја, што уме ју срце 
да оча ра ју и да се нажи вим и за мене и 
за тебе са нашим Чере ви ћа ни ма“ (писма 
пре ма Јова но вић).

Као сти пен ди ста Мати це срп ске оти
шао је у Бечу где је поха ђао сту ди је 
меди ци не, али ника ко није зане ма рио 
књи жев ност. Обја вљу је сво је радо ве у 
мно гим часо пи си ма, збир ку ’Песме’ 
(1869), те пре во ди Гетеа, Хај неа, Лена
уа. У окто бру 1867. с оду ше вље њем 
пише фами ли ји: „Меди цин ску стру ку 
топло сам обгр лио, како још нијед ну 
шту ди ју до сада нисам; а поред пре да
ва ња првих про фе со ра у Евро пи – 
надам се лепом успе ху“. Потом пише 
Анто ни ју Хаџи ћу: „Живим задо вољ но, а 
нај за до вољ ни је с тога што сам медик. 

Сум њам, да би ми се која дру га стру ка 
тако допа ла. За ову годи ну иза брао сам: 
Ана то ми ју, Хеми ју, Зоо ло ги ју и Бота ни ку 
– уз то још нарав ски и сеци ра ње. 

Чеда Мило ше вић, пен зи о ни са ни 
чинов ник из Чере ви ћа, поха ђао је основ
ну шко лу за вре ме Милен ко вог сту ди ра
ња у Бечу. Пре ма Мило ше ви ће вим речи
ма: „Када је год Милен ко сила зио у 
Чере вић, ника да не би про пу стио да 
дође по који пут у шко лу. Мило ше вић га 
се сећа висо ка, озбиљ на, увек лепо оде
ве на у црном оде лу и с цилин дром. 
Љуба зно је увек гово рио и са учи те љем 
и са уче ни ци ма. Више се пута обра ћао 
уче ни ци ма, крат ким бесе да ма, поу ча ва
ју ћи их наро чи то како да чува ју здра
вље. Тако им је, нпр. гово рио да ника да 
не попи ју чашу воде одјед ном него у 

Јован Грчић Милен ко
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неко ли ко пута. Шетао се радо до чесме 
на Дуна ву коју је и опе вао (’Ста ра 
чесма’). Чесма та посто ји и сада на 
Павли шу, на путу ило шком“ (Шевић).

Свог оца Тодо ра песник није упам тио. 
Изгу био га је у четвр тој годи ни. Јова но ва 
мај ка, Ана, након смр ти сво га мужа, 
живот је у пот пу но сти посве ти ла деци. 
Како наво ди Милан Каша нин: „Песни ку 
је, целог века она оста ла вели ка љубав, 
гото во врста божан ства. Он је о њој 
певао песме; посве тио јој један циклус 
песа ма у сво јој збир ци; на јед ном при
мер ку сво је књи ге, који се чува у поро ди
ци, запи сао јој је посве ту: ’Мојој доброј 
мате ри у захва лу’. У целој нашој књи
жев но сти нема при ме ра такве вели ке и 
ода не љуба ви песни ка пре ма мај ци [... ] 
Ути цај мај ке на песни ка наро чи то је био 
вели ки, тра јан и бла го тво ран. За сво ју 
кућу и поро ди цу он је увек имао само 
љубав и топло сећа ње“.

Лите рар ни рад Јова на Грчи ћа Милен
ка, све тлост дана је угле дао на састан
ци ма књи жев ног ђач ког дру штва „Пупо
љак“, а 1863. је обја вље на њего ва прва 
песма „Не бој ми се“ у Даници. Сна жан 
ути цај на њего во ства ра ла штво има ла је 
несва ки да шња и истин ска љубав пре ма 
бес крај но лепој жени, Миле ни Сте фа но
вић, која је тако ђе била родом из Чере
ви ћа. „Јован Грчић и Миле на, гото во 
сусе ди, врло мла ди, крот ки и боле шљи
ви, воле ли су се, изгле да, дуго, нежно и 
беза зле но. Као што сам каже, он се по 
њеном име ну, назвао Милен ком, али се 
први пут тако пот пи сао под песмом 
’Запла ка ће’, која је иза шла у Даници 
1865, када је Миле на већ била умр ла. 
Од тог вре ме на он ће ’Милен ко’ увек 
дода ва ти уз сво је име, а збир ку ће 
штам па ти једи но под тим име ном“ 
(Каша нин). Ове наво де потвр ђу је и сам 
Грчић у сти хо ви ма:

Ох, како ми перо дршће,
ох, како ми чело гори!
Ал’ на срцу што ми лежи
 хај де, песмо, изго во ри:
од име на твог Миле но,
сазид’o сам спо мен мио,
у рање ној стра сти сво јој
Милен ком се пре кр стио.

Тален то ва ни Јован, неу мор но је писао 
и обја вљи вао песме, као и при по вет ке. 
Причаo je Грчи ћев при ја тељ Милан 
Савић: „Грчић Милен ко је и међу дру го
ви ма, одр жа вао сво ју песнич ку позу; био 
је уве рен да је његов песнич ки тале нат 
велик и нека ко је нећу да речем са сажа
ље њем, али с виси не гле дао на сво је 
дру го ве. Које због тога, а које што се он 
заи ста губио поред Зма ја и Лазе Кости
ћа, у који ма смо ми онда нај ви ше ужи ва
ли. Ми га нисмо сма тра ли за песни ка, а 
њего ву наду тост вра ћа ли смо му на свој 
начин и под сме ва ли смо му се. Јед не 
вече ри, Ђури Гаври ћу (касни јем лека ру у 
Срби ји) и мени мало се посе де ло, а 
нисмо има ли нова ца. Тада рече Гаврић: 
– Знаш шта? Милен ко је добио нова ца. 
Хај де да му пола ска мо, па ће нас поча
сти ти. Били смо у ’Кор бу’ (ђач ка кава на у 
Бечу), где је био и Милен ко. Оде мо за 
његов сто. Гаврић одма’ узме спо ми ња ти 
јед ну по јед ну Милен ко ву песму. – Она ти 
је наро чи то лепа. Како оно почи ња ше: 

Све се цуре ухва ти ле, 
само тебе јоште нема... тебе нема! 

Милен ко одмах при хва ти: 
Китњастосеколоенопредкућицом

твојомспрема,лакоспрема... и оде кла
мо ва целу песму. Гаврић про ду жи тако. 
Милен ко се раз дра га и позва нас на 
вино. Циљ је био постиг нут. Попи смо 
прву, дру гу, тре ћу боцу вина. Гаврић је 
про ду жио сво ју уло гу. Мени је било жао 
Милен ка и био сам више неми посма
трач и – испи јач. Али кад вин це уда ри у 
лице, Гаврић испа де из уло ге. Поче да 
исме ва Милен ка као песни ка па му нај
зад и рече: – Ти си међу песни ци ма, што 
и моја гузи ца међу обра зи ма. Милен ко 
се усп’а и ри, очи му пла ну ше гне вом – 
али се задр жа; и без речи уста де и оде“. 

Но, Грчи ћа је заде си ла мно го већа 
непри јат ност и раз о ча ра ње. Рад Јова на 
Грчи ћа Милен ка није наи ла зио на раз у
ме ва ње онда шње кри ти ке. Милан 
Шевић је забе ле жио сећа ња о њего вој 
спи са тељ ској делат но сти. Наи ме, Грчић 
је „штам пао је у Матици за 1868. при по
вет ку под нат пи сом ’У гости о ни ци код 
’полузве зде’ на имен дан шан та вог тор
ба ра’, која је касни је узе ла нат пис 
’Срем ска ружа’, изла зи ла и 1869. али 
оста ла недо вр ше на. На јед ној сед ни ци 
Мати це срп ске, др Миха и ло Полит
Десан чић пред ло жио је да се та при по
вет ка обу ста ви као недо стој на дру штве
на листа. Тај су пред лог ’под у пр ли још и 
чла но ви др Лаза Костић и Ђор ђе Рај ко
вић’, када је пак Милен ко сабрао понај
леп ше сво је песме, два де сет и девет 
песми ца, под нат пи сом ’Моза ик’ у Срба
дији за 1875. под нео их је као ’дар при
ја те љу моме, а песни ку нашем, Лази 
Кости ћу’. Милен ко, дакле, није био зло
пам ти ло. При ја те љи су Лазу гони ли да 
се ода зо ве Милен ку. После више пози
ва, Лаза је саста вио јед ну песму као 
одго вор Милен ку. Песма је почи ња ла: 

Опрости,Миле,пречухте,пречу’, 
Им’осамневољупречу“. 

Након прекида ’Срем ске руже’, годи не 
1870. у МладојСрбадији и Даници изла
зе две непо вољ не кри ти ке. Неко ле ги
јал ност Анто ни ја Хаџи ћа и Ђор ђа Попо

ви ћа који су допу сти ли обја вљи ва ње 
оштре и увре дљи ве кри ти ке на Грчи ћев 
рачун, била је довољ на да он пет годи
на не публи ку је није дан ред. Пре пи ска 
са изу зет но ути цај ним Анто ни јем Хаџи
ћем сва ка ко ука зу је на то да се он не 
само немар но, већ и баха то одно сио 
пре ма Грчи ћу, даро ви том и амби ци о
зном мла дом књи жев ни ку. Несум њи во, 
Хаџи ће во пот це њи ва ње мла ђих коле га, 
те неу јед на чен кри те ри јум у уред нич кој 
поли ти ци дола зи ли су због њего вог 
недо вољ ног раз у ме ва ња пра вих вред
но сти у лите ра ту ри (Милин че вић). 

Обра ћа ју ћи се Јова ну Јова но ви ћу 
Зма ју, годи не 1872. Сте ван В. Попо вић 
је запи сао: „Јово бра те то је (ти се смеј 
коли ко хоћеш) ein Wink der Natur – сту
па ју ћи на поље дечи је лите ра ту ре – 
’твом зору и јуна штву – свуд су бро ди 
где год дођеш води’ а ти знаш да ја 
умем пре и увре ди ти него пола ска ти – 
па зато не заме рај што ти кажем, да ја 
држим да у нас има дечи ју лите ра ту ру 
– а то си понај пре Ти а за тобом Грчић 
– Милен ко. Вас дво ји ца судим ја, са 
вашом бога том душев но шћу, са лепим и 
бла гим успо ме на ма на сво је детињ ство, 
са вашом слат ком наив но шћу, са буј ним 
али вер ним и топлим схва та њем лепо те 
у при ро ди, вашим као ’мле ко и мед’ 
слат ким јези ком – Ви бисте могли да са 
свом вољом, свим песнич ким жаром и 
даром баци те на то поље – ство ри ти 
мно го што шта што би пре ма ши ло нај бо
ље немач ке дечи је писце – поми сли 
само шта би све могли про бу ди ти у 
дечи јим душа ма! Виш [sic] кад на ово 
поми слим, шта бисте Ви могли све ура
ди ти и мени уда ре сузе на очи, жао ми 
је тога бла га што лежи пусто у Вама, 
жао ме је наше деце, што гла ду ју и 
жеђу ју – а Вас дво ји ца бисте их могли и 
нахра ни ти и напо ји ти....“

Све ван В. Попо вић је у Летопису 
1873. обја вио чла нак све тло инто ни ран 
о Јова но вим Песмама, при ја те љи су га 
све вре ме наго ва ра ли да наста ви са 
публи ко ва њем сво јих радо ва, но уза
луд, Јован није дан рад није обја вио све 
до 1875. и „Моза и ка“, који је пот пи сао 
шифр ом “+++”. Као што је већ напо ме

Рад Јова на Грчи ћа Милен ка није наи ла зио на 
раз у ме ва ње онда шње кри ти ке. Милан Шевић је 
забе ле жио сећа ња о њего вој спи са тељ ској 
делат но сти. Наи ме, Грчић је „штам пао је у 
Матици за 1868. при по вет ку под нат пи сом ’У 
гости о ни ци код ’полузве зде’ на имен дан шан та
вог тор ба ра’, која је касни је узе ла нат пис ’Срем
ска ружа’, изла зи ла и 1869. али оста ла недо вр
ше на. На јед ној сед ни ци Мати це срп ске, др 
Миха и ло ПолитДесан чић пред ло жио је да се та 
при по вет ка обу ста ви као недо стој на дру штве на 
листа. Тај су пред лог ’под у пр ли још и чла но ви 
др Лаза Костић и Ђор ђе Рај ко вић’
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ну то, овај циклус песа ма је посве тио 
Лази Кости ћу, јед ном од рет ких који су га 
раз у ме ли и бодри ли да наста ви са сво
јим пло до твор ним радом. 

Здрав стве но ста ње Јова на Грчи ћа 
Милен ка се погор ша ва 1973, када напу
шта сту ди је и вра ћа се у Чере вић. У 
про ле ће 1875. Јован је почео да живи у 
мана сти ру у Бео чи ну и 29. маја исте 
годи не, тубер ку ло за је савла да ла њего
ве биће. Чеда Милу ти но вић је оста вио 
успо ме не на ове неми ле дога ђа је и пре
ра ни одла зак фру шко гор ског сла ву ја: 
„Јед не годи не је дошао из Беча наш 
Чере вић ки песник ’Милен ко’; про не ла 
се вест у селу да је он обо лео од суши
це и да лежи код сво је оста ре ле мај ке 
– ’Маме’. Лежао је тако болан па кад је 
за њ. чуо бив ши, сад покој ни, архи ман
дрит Гер ман Јова но вић, Ило ча нин, он 
га је она ко бол ног посе тио, и виде ћи 
како је у непо вољ ним окол но сти ма, пру
жио му је одмах сво ју пот по ру, обе ћав
ши му ујед но, да ће га дове сти у Мана
стир чим ото пли вре ме. ’Тамо му у 
сиро ти њи њихо вој дају пасуљ да једе’, 
рече архи ман дрит вра тив ши се из те 
посе те. То је било касно у јесен 1874. г. 

После је песни ка још једа ред посе тио 
архи ман дрит са наме сни ком Митро фа
ном Павло ви ћем и проф. Мила ном 
Јова но ви ћем, и ту су га бодри ли, да ће 
оздра ви ти у мана сти ру. Доби јао је из 
мана сти ра разних пону да, које сам му 
доно сио и отва рао, њему она ко боле
сном. ’Отво ри ђаче да види мо шта 
шаље твој ујак’. Чим се ука за ло про ле ће 
1875. г. послао је архи ман дрит кочи је са 
писмом на свог зета у Чере ви ћу да при
по мог не да Милен ко оде у мана стир 
Бео чин. Мени, као бив шем ђаку основ
не шко ле, који сам чешће одла зио 
песни ку са разним пору ка ма, пало је у 
дужност да одве дем кочи је до песни ка: 
ту сам му помо гао да се сме сти у кочи је 
за пут. Сећам се и данас Риђе и Зелен ка 
упрег ну тих у те кочи је са кро вом и кад 
сам се, сти гав ши до нашег дома, опро
стио са песни ком. Ја и мој роди тељ, 
који га је на ули ци у про ла зу доче као, 
гле да ли смо дуго како кочи је одми чу са 
бол ним Милен ком ка мана сти ру [...] Ми 
смо у Чере ви ћу доби ја ли вести да 
песник пише песме на зиду, на сво јим 
ман жет на ма, и да их казу је у перо нам
сни ку када дође. Неке песме је ’Милен

ко’ пре дао сво ме бра ту Ђоки; он их је 
читао у дућа ну код мог роди те ља; ту су 
их тума чи ли. Јед ног дана чули смо да је 
песни ку горе, и да је око ли ни свој рекао, 
пока зу ју ћи на гру ди ма: ’дов де сам већ 
мртав’; а то је било онда кад је испе вао 
ону песму ’У боле сти’: Надомојарашчу
пани венче. – И тако гово ре ћи увек о 
боле сном ’Милен ку’ дође нам јед ног 
дана архи ман дрит у Чере вић, те рече 
свом зету: ’Онај бед ник уми ре; мени да 
је тако жао, да не могу гле да ти њего ву 
смрт’. Затим је отпу то вао лађом у Вуко
вар род би ни, пун жало сти. Милен ко је 
већ дру ги дан иза тог свр шио. Кад год 
одем у Чере вић заста нем пред кућом 
’Милен ко вом’ и бацим се у про шлост“. 

Убр зо након смр ти мла дог песни ка, 
забе ле же но је да „је ’Моза ик’ иза звао 
сен за ци ју и да су га хва ли ли и непри ја
те љи песни ко ви. Само је то при зна ње 
сти гло доц кан [...] Као што често бива, 
савре ме ни ци су тек после њего ве смр ти 
виде ли кога су изгу би ли. Његов рад је 
био тих, раз ви так посту пан, живот кра
так, успех спор. Али, кад се загле да 
боље, онда се види да можда нико, изу
зев Лазе Кости ћа, није имао, у вре ме ну 
изме ђу 1868. и 1875. годи не, више 
тежње у књи жев но сти од њега, нити је 
ико, може бити, тако посто ја но и одлуч
но изра ђи вао свој уну тра шњи свет, и 
свој реч ник, и свој ритам, и свој стил, 
као овај боле сни мла дић пле ме ни тог 
лика“ (Каша нин). 

Јован Грчић Милен ко је сахра њен је у 
Бео чи ну, у бли зи ни мана стир ске цркве 
на север ној стра ни, а његов спо ме ник 
кра се сти хо ви Јова на Јова но ви ћа Зма
ја:

„Ево ти, горе, ево,
којој си тол ’ко пев’о.
Гора ти чува тело, 
а спо мен Срп ство цело“.

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

Чере вић

Све ван В. Попо вић је у Летопису 1873. обја
вио чла нак све тло инто ни ран о Јова но вим 
Песмама, при ја те љи су га све вре ме наго ва ра
ли да наста ви са публи ко ва њем сво јих радо ва, 
но уза луд, Јован није дан рад није обја вио све 
до 1875. и „Моза и ка“, који је пот пи сао шифр ом 
“+++”. Као што је већ напо ме ну то, овај циклус 
песа ма је посве тио Лази Кости ћу, јед ном од рет
ких који су га раз у ме ли и бодри ли да наста ви са 
сво јим пло до твор ним радом
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Дина мо – ОФК Жар ко во 2:2; 
Кабел – Траyал 2:0; ОФК Бач ка 
– Зла ти бор 1:0; Рад нич ки Пирот 
– Колу ба ра 1:1; Сме де ре во 
1924 – Мета лац 0:1; Земун – 
Будућ ност 3:1; Нови Пазар – 
Гра фи ца ри 1:0; Рад нич ки 1923 
– Син дје лић 5:1.

Мачва – Пар ти зан 0:2; Јавор 
Матис – Рад нич ки Ниш 0:7; 
Напре дак – Инђи ја 1:3; Рад – 
Вој во ди на 1:2; Рад ник – Чука
рич ки 3:3; Црве на Зве зда – 
Вождо вац 2:0; Про ле тер – Мла
дост 0:1; ТСЦ – Спар так ЖК 2:2.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

1.Гра фи чар 22 11 5 6 32:21 38
2. ОФК Бач ка 22 11 4 7 28:23 37
3. Мета лац 22 11 4 7 30:26 37
4. Зла ти бор 22 9 9 4 19:14 36
5. Колу ба ра 22 9 7 6 22:16 34
6. Рад н. (П) 22 9 5 8 26:23 32
7. Кабел 22 11 8 3 26:15 31
8. Дина мо 22 8 7 7 29:23 31
9. Рад нич ки 22 8 5 9 22:19 29

10. Нови Пазар 22 8 5 9 21:20 29
11. ОФК Жар к. 22 7 7 8 25:24 28
12. Земун 22 6 7 9 19:21 25
13. Траyал 22 5 8 9 17:25 23
14. Син ђе лић 22 6 5 11 23:38 23
15. Сме де ре во 22 8 1 13 20:34 15
16. Будућ ност 22 3 5 14 15:32 14

1. Ц. Зве зда 17 15 1 1 38:11 46
2. Вој во ди на 18 12 3 3 33:17 39
3. Пар ти зан 17 12 2 3 43:11 38
4. Чука рич ки 17 11 4 2 25:14 37
5. ТСК 18 9 6 3 33:19 33
6. Вождо вац 18 8 5 5 31:25 29
7. Рад нич ки 17 9 1 7 27:21 28
8. Мла дост 18 7 4 7 17:22 25
9. Спар так ЖК 18 8 1 9 22:28 25

10. Јавор Матис 18 5 5 8 25:37 20
11. Напре дак 18 5 3 10 22:27 18
12. Про ле тер 17 4 4 9 13:23 16
13. Рад ник 17 4 4 9 19:30 16
14. Инђи ја 18 3 2 13 14:32 11
15. Рад 18 3 2 13 13:35 11
16. Мачва 18 0 5 13 7:30 5

КАРА ТЕ КУП СРБИ ЈЕ 

Увек злат ни „Сир ми јум“
У неде љу, 1. децем бра у Срем

ској Митро ви ци, орга ни зо ван је 
21. Куп Срби је, у орга ни за ци ји 

Кара те Уни је Срби је и Кара те клу ба 
„Сир ми јум“. На так ми че њу је уче ство
ва ло 18 клу бо ва, са 240 так ми ча ра, 
свих узра сних кате го ри ја. Кара те клуб 
„Сир ми јум“ је уче ство вао са 50 так ми
ча ра, који су кара те зна њем, пока за
ном у екип ним и поје ди нач ним насту
пи ма, оду ше ви ли и публи ку и суди је. 

У гене рал ном пла сма ну, так ми ча ри 
„Сир ми ју ма“ су били убе дљи во први, 
са осво је них 365 бодо ва, на дру гом 
месту је КК „Будо“ из Новог Сада, док 
је тре ће место при па ло КК „Yu kara te 
Do“ из Новог Сада.Так ми ча ри Сир ми
ју ма су осво ји ли укуп но 106 меда ља, 
од тога 48 злат них, 33 сре бр них и 25 
брон за них. 

За нај у спе шни је про гла ше ни су 
так ми ча ри КК „Сир ми јум“. У мушкој 

кон ку рен ци ји за нај бо љег так ми ча ра 
про гла шен је Алек сан дар Сикин, са 
осво је них 13 злат них меда ља, док у 
жен ској кон ку рен ци ји за нај бо љу так
ми чар ку про гла ше на је Мила Миљ ко
вић, са седам злат них и две сре бр не 
меда ље.

У поје ди нач но кон ку рен ци ји зла то су 
осво ји ли: Боја на Сре те но вић, Михај
ло Јеф тић, Лука Јокић, Вук Петро вић, 
Урош Бабић, Нема ња Жунић, Михај ло 
Томић, Јеле на Томић, Соња Јова но
вић, Вања Гру јић, Срђан Илић, Вла ди
мир Павле шин, Ђор ђе Коп чић, Алек
сан дар Сикин, Ђор ђе Гру јић, Мила 
Миљ ко вић, Сте фан Пров чи. Сре бр не 
меда ље су осво ји ли: Лука Петро вић, 
Теа Ста но је вић, Анђе ла Кунић, Бошко 
Ћирић, Алек са Мили ће вић, Мла ден 
Мар ко вић, Алек сан дар Павле шин, 
Андреа Ани чић, Лана Јеф тић, Тија на 
Ивко вић, Нико ла Милин ко вић, Сте

фан Томић, Лазар Миљ ко вић, Еми ли
ја Цве те нић, Мар ко Гарић, Ана ста си ја 
Павле шин и Мили ца Крстић. Брон зу 
су осво ји ли: Анђе ла Паро вић, Маша 
Кри во ши ја, Јана Жив ко вић, Ђур ђи на 
Илић, Војин Јова но вић, Јован Вој но
вић, Бог дан Мили ће вић, Бојан Весе
ли но вић, Вука шин Кри во ши ја, Давид 
Јова но вић, Урош Милин ко вић, Тама ра 
Нико лов ски, Лара Форо, Кали на Мак
си мо вић, Тија на Сре те но вић и Срђан 
Ђонић. 

Струч ни штаб тре не ра КК „Сир ми
јум“ је оце нио да је так ми че ње било 
вео ма успе шно и да су так ми ча ри, 
сво јим резул та ти ма, дали мак си ма лан 
допри нос обе ле жа ва њу 45те годи
шњи це КК „Сир ми јум“. До кра ја годи
не оста је још да све ча ном три би ном у 
Позо ри шту Срем ске Митро ви це, обе
ле жи мо 45 годи на посто ја ња клу ба.

М. М. 

Убе дљи во први  КК „Сир ми јум“
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Бли ста ви ум

Сва туга нашег фуд ба ла могла би 
се саже ти у две утак ми це које 
су наши црно и црве но – бели 

паце ри оди гра ли про шле неде ље у 
Евро пи. По ко зна који пут су бри де ли 
обра зи, али ово га пута је баш боле ло.

И не вре ди, коли ко год људи у Срби ји 
били све сни чиње ни це да смо мизер ни 
у фуд бал ском све ту, ипак, увек посто ји 
тај мали тра чак наде, који те на кра ју 
сје бе тотал но.

Зве зда је дожи ве ла још јед ну бру
ку на свом ста ди о ну и при ми ла шест 
кома да од Бајер на. Нај ве ћи пораз се 
није десио на тере ну, већ у гла ва ма 
нави ја ча који су се, узев ши у обзир 
очај ну игру коју њихов клуб пока зу
је у Евро пи ове сезо не, уна пред при
пре ми ли за још јед но кан та ње. Чак и 
гробарима више није зани мљи во да 
их под је ба ва ју и сла де се туђом несре
ћом, јер је наступ Црве не Зве зде у 
Лиги шам пи о на постао тужна епи зо да 
нашег фуд ба ла.

Про сто зву чи неве ро ват но, пода так 
да је Зве зда са три постиг ну та и чак 
19 при мље них голо ва тре ћа на табе
ли и да има шан су да избо ри про ле ће 
у Евро пи. Ина че, 18 голо ва је при ми
ла од Бајер на и Тотен хе ма на чети ри 
утак ми це. Сле ди госто ва ње у Ати ни на 
којем Бео гра ђа ни не сме ју изгу би ти. 
Тешко је то нарав но зами сли ти, посеб
но ако су се оно мад брат ски дого во рил 
и да ће игра ти „три за три“, како неки 
тео ре ти ча ри заве ре твр де.

Одмах у четвр так, Зве зди ни нави

ја чи су доби ли при ли ку да лику ју над 
несрећ ном суд би ном сво јих ком ши ја. 
Чини се да је Пар ти зан пла тио цену 
сво јим погре шним избо ри ма. Један 
је дово ђе ње гол ма на про бле ма тич не 

про шло сти, а дру ги је – ама тер на клу
пи. Сав цех је напла ћен у послед њих 
пет мину та утак ми це са АЗ Алк ма ром 
у Холан ди ји.

Пар ти зан је у том мечу успео да 

досег не крај ње виси не бизар но сти и 
неспрет но сти, и да у неко ли ко послед
њих мину та испу сти пред ност од два 
гола и на тај начин изгу би шан се за 
пла сман у нока ут фазу.

Бли ста ви ум на клу пи Пар ти за на, 
Саво Мило ше вић је два де се так мину
та пред крај, при резул та ту од 2:0 за 
црно – беле, ста вио прст на чело и 
дошао до бри љант не иде је. Изва ди ће 
из игре три нај бо ља игра ча и поку ша
ти да грче ви то одбра ни свој гол. Јер, 
јако је опа сно кад водиш 2:0, посеб но 
са игра чем више на тере ну. А до кра ја 
оста ло још мало вре ме на.

Е, а онда се врхун ска веде та на голу 
Пар ти за на зва на Вла ди мир Стој ко вић, 
побри ну ла да мало „зачи ни“ ситу а ци
ју спек та ку лар ним кик сом. Мај стор је 
успео да при ми гол гла вом са 16 мета
ра. Зашто је ста јао поред, а не испред 
гола, то само он зна.

Елем, тај гол је дао ветар у леђа 
Холан ђа ни ма који су успе ли да 
дођу врло брзо и до дру гог гола 

и запе ча те суд би ну несрећ ним и погу
бље ним игра чи ма Пар ти за на.

Још јед но коло оста ло је до кра ја 
јесе ње фазе европ ских так ми че ња. 
Оно што смо виде ли од наших клу бо
ва није нас усре ћи ло, али је ипак сам 
пла сман у Лигу шам пи о на и Лигу Евро
пе вели ки успех сам по себи. Било би 
лепо када би људи који воде Зве зду и 
Пар ти зан успе ли да изву ку неке кори
сне поу ке из све га ово га. Нама оста је 
да се и даље нада мо.

Бли ста ви ум на клу пи
Пар ти за на, Саво

Мило ше вић је
два де се так мину та пред 

крај, при резул та ту од 2:0 
за црно – беле, ста вио 
прст на чело и дошао
до бри љант не иде је.
Изва ди ће из игре три

нај бо ља игра ча и
поку ша ти да грче ви то 

одбра ни свој гол. Јер, јако 
је опа сно кад водиш 2:0, 

посеб но са игра чем више 
на тере ну. А до кра ја

оста ло још мало вре ме на
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ОВАН: Ове неде ље 
ћете бити у при лич но 
мут ном рас по ло же њу, 
неси гур ни и забри ну

ти јер се ништа не одви ја она ко 
како сте пла ни ра ли. Парт не ра не 
може те и даље зава ра ва ти само 
лепом при чом. Пре ђи те на дела. 
Неко олак ша ње и побољ ша ње 
рас по ло же ња јесте у дани ма 
викен да. Води те рачу на на шта 
тро ши те новац, извла чи вам се 
из џепа без ика квог пла на. 

БИК: Саче кај те да 
чује те нечи ји комен
тар, пре него што 
доно се те нову одлу ку. 

Нема раз ло га да ула зи те у нову 
рас пра ву са неис то ми шље ни ци
ма већ сво ју енер ги ју посве ти те 
кон крет ном реша ва њу неких 
акту ел них пита ња. Сло бод но 
може те да се осло ни те на сво је 
при ја те ље и да им пове ри те неке 
дели кат не задат ке. Супрот ста ви
те се осо би која под ри ва ваш 
послов ни углед.  

БЛИ ЗАН ЦИ:  Делу је
те врло амби ци о зно и 
непре кид но про ши ру
је те пла но ве или 

дого во ре које има те са сарад ни
ци ма. Неко може успе шно да 
реши ваше финан сиј ске диле ме, 
потреб но је да се обра ти те одго
ва ра ју ћој осо би. Сво јом ком плет
ном поја вом или сти лом изра жа
ва ња, при вла чи те вели ку пажњу 
и делу је те врло шар мант но да 
дру штво око себе. 

РАК: Делу је те напе то, 
буди те довољ но стр
пљи ви пред парт не
ро вим зах те ви ма. Не 

пре на гљу је те сво јим одлу ка ма. У 
одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма потреб
на вам је нечи ја аси стен ци ја. 
Нема раз ло га да пре це њу је те 
сво је могућ но сти. При ја ће вам 
изла зак или шет ња као релак са
ци ја. Важно је да пра вил но ускла
ди те свој разум и осе ћа ња. 

ЛАВ: Посто је неке 
изне над не ком пли ка
ци је које вас објек тив
но успо ра ва ју, тако да 

непре кид но у ходу сми шља те 
раз ли чи та реше ња и кори сти те 
сво је скри ве не аду те. У сусре ту 
са сарад ни ци ма под сти че те ства
ра лач ко рас по ло же ње, јер не 
жели те да се поми ри те са про
сеч ним резул та ти ма. Пока жи те 
већу ноту само кри тич но сти. 

ДЕВИ ЦА: Прак ти чан 
дух и пред у зи мљи
вост коју изра жа ва те 
гаран ту ју успе шне 

резул та те на раз ли чи тим стра на
ма. Уме то да намет не те сво је 
ста во ве, чак и у неким ситу а ци ја
ма када око ли на не пока зу је 
посеб но инте ре со ва ње за ваше 
иде је. У одно су са парт не ром 
све сни сте да има те одре ђе ну 
пред ност и неће те дозво ли ти да 
зајед нич ка деша ва ња иду мимо 
ваше воље. 

ВАГА: Уме сто да раз
ми шља те о нечи јим 
мана ма боље је да 
озбиљ ни је ана ли зи ра

те сво је пона ша ње. Поку ша вај те 
да импре си о ни ра те сво ју око ли ну 
на раз ли чи те начи не. Ста ло вам 
је да при ву че те нечи ју пажњу и 
да оправ да те свој углед. Важно је 
да има те јаку моти ва ци ју и добру 
вољу. Раз ми сли те на који начин 
тре ба да саоп шти те свом парт не
ру неке одлу ке о уре ђе ње зајед
нич ког живо та.

ШКОР ПИ ЈА:  Има те 
неке лепе и рела тив
но мир не и спо кој не 
дане иза себе али 

изгле да да је са тим завр ше но. 
Мно го тога вам сме та када је 
пона ша ње емо тив ног или брач
ног парт не ра у пита њу. Често 
обо је неће те успе ва ти да се 
суздр жи те од кри ти ко ва ња. 
Послов на ситу а ци ја је доста 
повољ на. Оче куј те неде љу са 
вели ким актив но сти ма

СТРЕ ЛАЦ: Неде ља 
ће кре ну ти кроз потре
бу да буде те мак си
мал но одго вор ни и 

посве ће ни сво јим оба ве за ма. Не 
пре ска чи те неке ства ри и не 
оста вљај те их за сутра, јер је 
више него изве сно да ћете бити 
искри ти ко ва ни од стра не парт не
ра или над ре ђе них. Доно си те 
закљу чак на осно ву субјек тив ног 
ути ска, уза луд раз ми шља те о 
сусре ту са осо бом која није у 
вашем емо тив ном доме ту.   

ЈАРАЦ: Уко ли ко наи
ла зи те на хла дан при
јем у нечи јем дру штву, 
раз ми сли те о сво јим 

мана ма. Негде сте погре ши ли. 
Избе га вај те непо зна те ситу а ци је 
или сарад ни ке који сво јим пона
ша њем реме те вашу кон цен тра
ци ју. Важно је да сачу ва те при
себ ност духа и само кон тро лу. 
Дина ми ка нових деша ва ња и зао
штре на послов на кли ма нате ра ће 
вас да пову че те нове поте зе. 

ВОДО ЛИ ЈА: Без 
обзи ра коли ко делу је
те тајан стве но пред 
воље ном осо бом, не 

успе ва те да при кри је те сво је 
нерас по ло же ње или ства ри које 
поти ску је те у себи. Не дозво ли те 
да вам неко покре ће жељу за 
послов ним ривал ством. Добро 
раз ми сли те о сво јим пред но сти
ма и недо ста ци ма. Олак шај те 
сво ју савест у искре ном раз го во
ру са бли ском осо бом. 

РИБЕ: Посто је пита
ња која се реша ва ју 
искљу чи во у бли ском 
сусре ту са дра гом 

осо бом. У дого во ру са сарад ни
ци ма потреб но је да оства ри те 
сагла сност и ува жа ва ње раз ли
чи тих инте ре со ва ња. Важно је да 
пра вил но ускла ди те сво је жеље 
и могућ но сти како бисте избе гли 
нове непри јат но сти. 

VREMEPLOV
4. де цем бар

1371. Умро је цар Урош Не ма
њић, син ца ра Ду ша на и је ди ни 
на след ник ве ли ког срп ског 
цар ства. Сту пив ши на пре сто у 
19. го ди ни, ни је ус пео да са чу
ва ве ли ко цар ство ко је се 
по сле ње го ве смр ти рас па ло 
на низ са мо стал них обла сти 
под вла шћу моћ них фе у да ла
ца. Ње го вом смр ћу из у мр ла је 
ло за Не ма њи ћа.  

5. де цем бар
1934. Же не у Тур ској до би ле 
пра во гла са. 
1945. То ком ве жби, пет бом
бар де ра САД по ле те ло из 
ва зду шне ба зе у Фло ри ди и 
ни ка да се ни је вра ти ло. Прет
по ста вља се да је „Из гу бље на 
еска дри ла“ не ста ла у Бер муд
ском тро у глу. 

6. де цем бар
1970. Пољ ски ли дер Вла ди
слав Го мул ка и кан це лар 
Не мач ке Ви ли Брант у Вар ша
ви пот пи са ли спо ра зум о нор
ма ли за ци ји од но са. Брант том 
при ли ком на ко ле ни ма пред 
спо ме ни ком по ги ну лим хе ро ји
ма устан ка у Вар шав ском ге ту 
одао по шту жр тва ма не мач ког 
на ци зма. 

7. де цем бар
1941. Ја пан ски ави о ни на па ли 
аме рич ку по мор ску ба зу у 
Перл Хар бу ру на Ха ва ји ма и 
уни шти ли ве ли ки број ави о на и 
бро до ва, што је убр за ло од лу
ку САД да се укљу че у Дру ги 
свет ски рат. 
1988. Со вјет ски пред сед ник 
Ми ха ил Гор ба чов у Ује ди ње
ним на ци ја ма об ја вио уни ла те
рал но сма ње ње со вјет ских 
тру па, тен ко ва, бор бе них ави о
на и ар ти ље ри је. 

8. де цем бар
1925. Об ја вље на је књи га 
Адол фа Хи тле ра „Мајн 
Кампф“, у ко јој је из ло же на 
кон цеп ци ја „Но вог по рет ка“ и 
ра сне су пре ма ци је Не ма ца. 
1980. У Њу јор ку је уби јен бив
ши члан „Битлса“ Џон Ле нон. 
Убио га је мен тал но по ре ме ће
ни обо жа ва лац Марк Деј вид 
Чеп мен, ко ји је ка сни је осу ђен 
на до жи вот ни за твор.

9. де цем бар
2000. СР Ју го сла ви ја и бив ша 
ју го сло вен ска ре пу бли ка Сло
ве ни ја ус по ста ви ле су ди пло
мат ске од но се. 
2002. Аме рич ка ави он ска ком
па ни ја Ју нај тед Ер лајнс под не
ла је зах тев за бан крот, што је 
нај ве ћи слу чај бан крот ства у 
исто ри ји авиоин ду стри је. 

10. де цем бар
1936. Аб ди ци рао је бри тан ски 
краљ Едвард VIII, јер ни је 
же лео да се од рек не же нид бе 
са Аме ри кан ком Во лис Симп
сон, ка ко је то од ње га тра жио 
пре ми јер Стен ли Бол двин. 
По сле аб ди ка ци је до био је 
ти ту лу вој во де од Винд зо ра. 
На сле дио га је Џорџ VI. 

HOROSKOP

Сре да, 4. децем бар
(21. новем бар) 

Ваве де ње Пре све те Бого ро ди це
Четвр так, 5. децем бар

(22. новем бар) 
Св. апо сто ли Фили мон, Архип и 
Апфи ја; Св. муч. Кики ли ја

Петак, 6. децем бар
(23. новем бар) 

Св. Амфи ло хи је Ико ниј ских; Св. 
Гри го ри је; Св. Алек сан дар Нев
ски

Субо та, 7. децем бар
(24. новем бар) 

Све та вели ко му че ни ца Ека та
ри на 

Неде ља, 8. децем бар
(25. новем бар) 

Све ти све ште но му че ник Кли
мент (Ода ни је Ваве де ња)

Поне де љак, 9. децем бар
(26. новем бар) 

Пре по доб ни Алим пи је Столп
ник 

Уто рак, 10. децем бар
(27. новем бар) 

Све ти муче ник Јаков Пер си ја
нац; Све ти Јаков Ростов ски

Crkveni
kalendar

• И кога поје ду зве ри – 
умро је при род ном смр
ћу.
• Они који одне су побе
ду, нема тога што после 
не могу да одне су. 
• Човек води туђу бри гу, 
да се не би пре ви ше 
секи рао.

Посни
под ва рак

Потреб но је: Мања гла ви ца 
кисе лог купу са, 50 мили ли та ра 
масли но вог уља, гла ви ца црног 
лука, мало суве слат ке папри ке, 
три чена белог лука, мле вен 
бибер, три кром пи ра, со.

При пре ма: Купус исец ка ти сит
но на резан це. Лук црни исец ка ти 
про пр жи ти па дода ти сец кан 
купус и пржи ти. Ватру сма њи ти и 
стал но меша ти. Кад доби је злат
но жућ ка сту боју готов је. Дода ти 
мало але ве папри ке по жељи и 
сец кан бели лук. Кром пир ску ва
ти, изгње чи ти и измик са ти.


