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АМАТЕРСКОПОЗОРИШТЕ„ПЕПОКРСТО“СУРДУК

Глуманијерезервисана
самозавеликеградове

Аматерско позориште „Пепо
Крсто“изСурдукаосновано је
претачнопет година,асве је

почелопревишеоддеценијекадаје
сеоскиучитељоформиодрамскусек
цијусастављенуод20талентованих
ученика и ученица. Данас, Аматер
ско позориште може да се похвали
многобројним наградама освојеним
нафестивалимаширомземље,али
исопственимфестиваломподнази
вом„Даниглуме“.
–Аматерскопозориштепрешлоје

путодједноставнихдовеомасложе
нихпозоришнихпредстава.Досада
смо урадили преко 15 представа, а

санекимаодњих,Аматерскопозори
ште„ПепоКрсто“,освојилојенагра
де на фестивалима широм наше
земље. Једна одњих је награда за
костиме и најбољу женску улогу на
ДОПСууЈагодини–рекаојеДушан
Радојчић, сеоски учитељ и оснивач
Аматерског позоришта „Пепо Крсто“
Сурдук.
– Учествовали смо на многим

фестивалима са различитим пред
ставама, комедијама и трагедија
ма.РадилисмоипоБалашевићевој
песми „Васа Ладачки“, имамо једну
дивну представу „Жуте дуње“ која
јеосвојилавелике симпатије публи

ке.Крунанашегуспехадесиласе20.
маја2017.годинекадасмоосвојили
првоместоуСрему,азатимсмоса
истомпредставом„Домзавешање“,
којајерађенапоКустуричиномфил
му,освојилипрвоместоиуКулина
Покрајинскомфестивалууомладин
скојконкуренцији–рекаојеРадојчић.
Аматерскопозориште„ПепоКрсто“

покренуло је и сопствени фестивал
„Даниглуме“којијепрвипутодржан
2016. године. Како каже Радојчић,
ове године на „Данима глуме“, који
су одржани од 28.фебруара до 01.
мартанаступило јеАматерскопозо
риште из Банатског Карађорђева и
локално „ПепоКрсто“ сапредстава
ма „Модерна бајка“ и „Чија смо ми
деца“,чијисценариоирежијупотпи
сујеоснивачпозоришта.
– Незаборавно вече последњег

данафестиваладугоћемопамтити
због посете великог глумца нашем
позоришту, господина Војина Ћет
ковића, који је својим доласком
исписао нову страницу историје
нашегпозоришта–кажеРадојчићи
додаје да дугују велику захвалност
локалној самоуправи, председни
ку Општине Стара Пазова Ђорђу
Радиновићу.
– Већ за десетак дана, са обе

представе, наше позориште иде на
општинско такмичење, а након тога
почињемо припреме за обележава
њепетогодишњицепостајањанашег
позоришта „Пепо Крсто“. Можемо
очекиватиунашемместудаћенаша
публика имати прилику да види и
ужива у још добрих и квалитетних
представа–истакаојеРадојчић.
 М.Ђ.

„Даниглуме“уСурдуку
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Из бор на тр ка је по че ла, на свим 
ни во и ма углав ном. Пр ви су пре
ма оче ки ва њи ма ли сте пре да ли 

чла но ви Срп ске на пред не стран ке. 
Кра јем про шле не де ље ли сте су пре
да те за ло кал не, ре пу блич ке и по кра
јин ске из бо ре (ко има по кра ји ну). Не 
ма ло из не на ђе ње би ло је пр во ме сто 
Бра ни сла ва Не ди мо ви ћа на ре пу блич
кој из бор ној ли сти. Да је ствар озбиљ
на, од мах ми је би ло ја сно већ за то 
што се Бра ни слав обри јао и ста вио 
кра ва ту. Ни смо има ли мно го при ли ке 
да га ви ђа мо у та ко фор мал ном из да
њу свих ових го ди на док је об на шао 
ду жност ми ни стра по љо при вре де. 
Ка ква га ду жност по сле ових из бо ра 
че ка, ви де ће мо. Ваљ да ће се ис пла ти
ти од у ста ја ње од ке жу ал сти ла у оде
ва њу.

Ина че, по но ви на ма се шпе ку ли са ло 
от куд он да бу де пр ви на ли сти, као да 
бе о град ским но ви нар ским зве ро ви ма 
не иде баш у гла ву да ико дру ги сем 
Бе о гра ђа на мо же би ти не што, би ло 
шта. То ли ка гу жва у ше сна е сте р цу, а 
гол за би ја Ми тров чан. До ду ше, Бе о
гра ђа ни сла бо зна ју да је Не ди мо вић 
ста ра кај ла што се ти че фуд бал ских 
дри блин га, а и по ли тич ки му иду 
са свим до бро. Елем, пи шу но ви не, он 
је ком про ми сно ре ше ње и ми ни стар је 
ко јег су за о би шле афе ре. Нор мал но, 
па ни је џа бе из Ми тро ви це. У Ми тро
ви ци жи ве фи ни љу ди. То би Бе о гра
ђа ни мо ра ли да на у че, док је вре ме, 
да не бу де по сле ни смо зна ли.

Што се ти че ло ка ла, сре мски на пред
ња ци су сви од ре да пре да ли ли сте за 
ло кал не скуп шти не и ту не ма ве ћих 
из не на ђе ња. Сви ко ји пра те из бо ре 
пр ве на зна ке о ста њу у ло кал ним 
од бо ри ма стран ке до би ју већ при пре
да ји ли сте. Од мах се ви ди ко је ту 
глав ни и ко пр ви при сту па из бор ној 
ко ми си ји. Су де ћи по то ме, има оп шти
на у Сре му у ко ји ма је си гур но до ћи до 
про ме на јер са да шњих пред сед ни ка и 
гра до на чел ни ка ни је би ло ни од ко ро
ва на пре да ји ли ста. Ту пре све га 
ми слим на гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тро ви це Вла ди ми ра Са на де ра. 
До ду ше за ње га се одав но шу ша ка да 
му по ис те ку ман да та не ће би ти по ве
рен сле де ћи. Он сам је још про шле 
го ди не ка да је пу ште на „бу ва“ да ће га 

на функ ци ји за ме ни ти Алек сан дар 
Алим пић, управ ник КПЗ, ре као да је 
вој ник пар ти је и да ће сле ди ти пар тиј
ску ди рек ти ву. Та при ча о Алим пи ћу 
као но вом гра до на чел ни ку је пре не ко
ли ко ме се ци би ла нео збиљ на и не мо
гу ћа, јер Алек сан дар Алим пић ни је 
био ни од бор ник у град ској Скуп шти ни, 
али да нас, а по себ но по сле 26. апри
ла, ко зна? Али ни је ње го во име је ди но 
ко је је пу ште но у ор би ту. Све тла на 
Ми ло ва но вић, са да шња за ме ни ца 
Вла ди ми ра Са на де ра, та ко ђе се поми
ње као мо гу ћи кан ди да т за ме сто гра
до на чел ни ка, од но сно гра до на чел ни
це. Уко ли ко го спо ђа Ми ло ва но вић 
бу де иза бра на на ту функ ци ју би ће 
дру га же на на че лу Срем ске Ми тро ви
це. Пре ње је то би ла са мо Ма ри ја 
Про коп, али то је би ло у Ју го сла ви ји. 
Што на рав но Ма ри ји Про коп не ума
њу је ме сто у исто ри ји Срем ске Ми тро
ви це. Али, би ла би фо ра да у ова 
де мо крат ска вре ме на же на осво ји нај
ви шу по ли тич ку функ ци ју у гра ду, да 
не ис пад не да је у јед но па р тиј ском 
си сте му би ло ви ше слу ха за род ну 
рав но прав ност не го у да на шњем 
де мо крат ском ви ше пар ти зму. 

Што се ти че опо зи ци је, део ко ји се бе 
сма тра ау тен тич ном је „рас пи сао“ бој
кот, а део ко ме ова „ау тен тич на“ опо
зи ци ја од ри че пра во на опо зи ци о ни 
ста тус ће иза ћи на из бо ре. У Сре му су 
то углав ном ра ди ка ли, ли га ши, ел де
пе ов ци и по не ка гру па гра ђа на. 

Дакле, уско ро нам сле ди пра зник 
демо кра ти је, па ко воли нек изво ли.

Светлана
Миловановић,

садашњазаменица
ВладимираСанадера,

такођеслови
замогућегкандидата

заместо
градоначелника,

односно
градоначелнице.
Уколикогоспођа
Миловановић

будеизабрананату
функцијубићедруга

женауисторији
Митровиценањеном
челу.Прењејето
биласамоМарија
Прокоп,алитоје
билоуЈугославији
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Избо ри на свим ниво и ма, локал
ни, покра јин ски и репу блич ки, 
биће одр жа ни 26. апри ла. Прво 

је 3. мар та избо ре за посла ни ке у 
Скуп шти ни АП Вој во ди не рас пи сао 
Иштван Пастор, пред сед ник Скуп шти
не АП Вој во ди не. Након рас пи си ва ња 
избо ра, Пастор је позвао гра ђа не да 
иза ђу на бира ли шта, као и све акте ре 
на бор бу аргу мен ти ма. Ово је по дру ги 
пут, после изме не закон ских одред би, 
да се у Вој во ди ни одр жа ва ју избо ри по 
про пор ци о нал ном систе му за свих 120 
посла нич ких места. Сле де ћег дана, 4. 
мар та пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић рас пи сао је редов не пар ла мен
тар не избо ре за Скуп шти ну Срби је. На 
овим избо ри ма гра ђа ни ће бира ти 250 
репу блич ких посла ни ка.

– Свим уче сни ци ма желим пуно 
успе ха и да на дан избо ра буде демо
крат ска атмос фе ра – рекао је пред
сед ник Вучић, након што је рас пи сао 
избо ре.

Истог дана је и Маја Гој ко вић, пред
сед ни ца Народ не скуп шти не, рас пи
са ла избо ре за одбор ни ке скуп шти на 
гра до ва и скуп шти на општи на.

– Пози вам све уче сни ке да се боре 
за накло ност бира ча сво јом одго вор
но шћу и фер кам па њом – пору чи ла је 
Маја Гој ко вић.

Одлу ка о рас пи си ва њу избо ра за 
одбор ни ке скуп шти на гра до ва и скуп
шти на општи на у Срби ји се не одно си 
на општи не у који ма су одр жа ни ван
ред ни избо ри.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА
У Град ској кући, 6. мар та пред став

ни ци коа ли ци је „Алек сан дар Вучић – 
За нашу децу“ пре да ли су избор ну 
листу кан ди да та за одбор ни ке Скуп
шти не гра да Срем ска Митро ви ца. 
Носи лац листе је мини стар пољо при
вре де Бра ни слав Неди мо вић. 

– Избор на листа „Алек сан дар Вучић 

– За нашу децу” пре да ла је више од 
2000 пот пи са. На нашој избор ној листи 
ће бити 72 посто нових људи више 
него што је то било прет ход ни пут, а од 
тога 50 про це на та су жене. То зна чи да 
смо ишли корак даље, чак смо дошли 
у ситу а ци ју да мушки пол буде мање 
засту пљен, рекао је Бра ни слав Неди
мо вић и додао да се на избор ној листи 
нала зи вели ки број мла дих и обра зо
ва них људи.

Неди мо вић је под се тио на низ про је
ка та који су се реа ли зи ва ли у Срем ској 
Митро ви ци у прет ход ном пери о ду. 

– Захва љу је мо се Митров ча ни ма на 
вољи, ажур но сти и зала га њу да вели
ком брзи ном при ку пи мо ова ко велик 
број пот пи са, на великој енер ги ји која 
је била при сут на, али и им се захва
љу је мо на пове ре њу које су има ли у 
нас прет ход не чети ри годи не. За те 
чети ри годи не деси ле су се број не 
про ме не. Набро ја ћу само неко ли ко 
ства ри које смо ура ди ли, а на осно ву 

СремскаМитровица

Пећинци Ириг

Рума
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којих ми тра жи мо пове ре ње, одно сно 
нов ман дат. Неки од нај ве ћих про је ка
та које смо реа ли зо ва ли, о који ма се 
при ча ло више деце ни ја су: изград ња 
базе на, под во жња ка, ком плет на 
рекон струк ци ја глав не сао бра ћај ни це 
кроз Лаћа рак, рекон струк ци ја Желе
знич ке ули це, изград ња нове шко ле 
„Добро сав Радо са вље вић Народ”, 
поно во покре та ње про из вод ње у 
„Митр о су”, који сада запо шља ва око 
400 рад ни ка. Теме које ће бити у фоку
су наше избор не листе у буду ћем 
пери о ду, уко ли ко доби је мо пове ре ње 
гра ђа на, тичу се пре све га раз во ја 
инфра струк ту ре, а ту бих иста као да 
нам пред сто ји пот пу на рекон струк ци ја 
и изград ња јед ног новог дела Опште 
бол ни це, про јек та који вре ди око 30 
мили о на евра и који ће поче ти ове 
годи не. У овом ман да ту смо се пре вас
ход но бави ли рад ним мести ма, а у 
будућ но сти мора мо да се бави мо  еко
ло ги јом и кул ту ром, обра зо ва њем. 
Одно сно, мора мо да се бави мо ства
ри ма за које нисмо има ли толи ко вре
ме на рани је, јер смо прет ход них годи
на мора ли да се бави мо егзи стен ци
јал ним пита њи ма, изја вио је Бра ни
слав Неди мо вић.

Он је додао да ће у наред ном пери
о ду  бити познат про грам Коа ли ци је 
„Алек сан дар Вучић – За нашу децу”, а 
кон ци пи ран је око пет глав них циље
ва.

– Води ће мо само пози тив ну кам па
њу и тру ди ти се да пред ста ви мо резул
та те све га ура ђе ног у прет ход не чети
ри годи не, али и да пока же мо људи ма 
какве смо то про јек те спре ми ли за 
будућ ност, обја снио је Неди мо вић.

Неди мо вић је овом при ли ком наја
вио да у Срем ску Митро ви цу уско ро 
сти же нови инве сти тор и да сле ду је и 
изград ња нове фабри ке у инду стриј
ској зони „Језе ро“.

РУМА
Рас пи си ва ње избо ра стран ке, коа ли

ци је и удру же ња ,које изла зе на избо ре 

доче ка ли су спрем но и одмах се кре
ну ло у при ку пља ње пот пи са за њихо ве 
бирач ке листе. У Руми се на локал ним 
избо ри ма бира ју 43 одбор ни ка, на исто 
толи ко бирач ких места, 22 су у самом 
гра ду, а 21 у сели ма рум ске општи не. 
Како се и оче ки ва ло, први су пот пи се 
за подр шку сво јој листи саку пи ли рум
ски напред ња ци. СНС има ком плет ну 
листу од 43 кан ди да та за одбор ни ке, 
што зна чи да је било потреб но при ку
пи ти 1.290 пот пи са.

За листу „Алек сан дар Вучић – за 
нашу децу“ подр шку је сво јим пот пи си
ма дало 1.415 гра ђа на, а напред ња ци 
пред во ђе ни Сла ђа ном Ман чи ћем, који 
је први на листи, пот пи се су пре да ли 
5. мар та у 15 часо ва и 57 мину та. Ман
чић је иско ри стио при ли ку да, после 
пре да је пот пи са, захва ли сви ма који су 
дали подр шку и изра зио је задо вољ
ство што је за крат ко вре ме при ку пље
но толи ко пот пи са. 

– То је потвр да да све што смо до 
сада ура ди ли, наша стран ка и наш 
пред сед ник Вучић, био је пут раз во ја 
и кон со ли да ци је, пут инве сти ра ња, пут 
ста бил но сти и за ста бил ност и бољи 
живот наше деце. Тај пут смо ми на 
лока лу мар љи во сле ди ли и гра ђа ни су 
то пре по зна ли и подр жа ли. И у наред
ном пери о ду ћемо наста ви ти да ради
мо овим тем пом, јер све што ради мо, 
ради мо у корист гра ђа на и пре све га, 
наше деце, како бисмо им обез бе ди ли 
што бољи живот и будућ ност – рекао је 
Сла ђан Ман чић, заме ник пред сед ни ка 
ОО СНС Рума.

На лока лу СНС иде на избо ре у коа
ли ци ји са ПУПСом. 

– Нашу листу чине мла ди и обра
зо ва ни људи. Про сек ста ро сти кан ди
да та је нешто изнад 40 годи на. То су 
пре по зна тљи ви, енер гич ни људи, мла
ди и обра зо ва ни. Има, нарав но, и иску
сни јих људи, а поно си мо се и тиме да 
на листи има мо 19 жена, дакле, око 45 
про це на та. Има мо и девет кан ди да та 
који нема ју ни 30 годи на, а има ју висо
ко обра зо ва ње, реч је о маги стри ма и 
док то ри ма. То пока зу је да Рума има 

будућ ност, да има мо кадро ве, и да, 
ако поно во доби је мо пове ре ње гра ђа
на, моћи ћемо да доса да шње резул та
те у про те клих више од седам годи на, 
побољ ша мо у сле де ћем ман да ту – 
пору чио је Сла ђан Ман чић.

ПЕЋИНЦИ
Општин ска избор на коми си ја у 

Пећин ци ма про гла си ла је 6. мар та у 
пре по днев ним сати ма прву избор ну 
листу кан ди да та за одбор ни ке у Скуп
шти ни општи не Пећин ци на локал ним 
избо ри ма зака за ним за 26. април 
2020. годи не. За избор ну листу која ће 
на април ским избо ри ма на гла сач ком 
листи ћу бити под бро јем један про гла
ше на је листа „Алек сан дар Вучић – за 
нашу децу“.

ИРИГ
Пре ма новом Ста ту ту Општи не Ириг, 

који је усво јен про шле годи не, СО Ириг 
ће има ти 19 одбор ни ка, уме сто доса
да шњих 20. Ири жа ни ће се за пред ло
же не кан ди да те стра на ка, коа ли ци ја и 
удру же ња опре де љи ва ти на 14 бирач
ких места: у самом Ири гу има чети ри 
бирач ка места, у Врд ни ку три, Риви ци, 
Јаску, Малој Реме ти и Нера ди ну по 
јед но, Kрушедол Село и Вели ка Реме
та има ју јед но зајед нич ко, Kрушедол 
Прња вор и Грге тег јед но зајед нич ко, 
као и Шатрин ци и Добро дол. 

У ири шкој општи ни су први пот пи се 
при ку пи ли и листу са пот пи си ма пре
да ли чла но ви Срп ске напред не стран
ке. Они су пот пи се Општин ској избор
ној коми си ји пре да ли 4. мар та уве че. 
Има ју ћи у виду број ста нов ни ка ове 
општи не, који је мањи од 20.000, ири
шким напред ња ци ма је за пуну листу 
од 19 кан ди да та било довољ но 200 
пот пи са, али су они за два сата при ку
пи ли 500 пот пи са. На листи „Алек сан
дар Вучић – за нашу децу“ први је 
Тихо мир Стој ко вић, про фе сор физич

Шид Инђија
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ког вас пи та ња и доско ра шњи покра
јин ски посла ник.

– Ми на локал не избо ре иде мо у 
коа ли ци ји са ПУПСом који на листи 
има два кан ди да та и Покре том соци ја
ли ста који има јед ног кан ди да та. Испо
што ва ли смо и род ну засту пље ност и 
на нашој листи 42 одсто кан ди да та су 
жене, има мо и нова, мла да лица, а 
пошто ва ли смо и тери то ри јал ну засту
пље ност – рекао је за наше нови не 
Тихо мир Стој ко вић.

Листа је потврђена 6. марта.

ИНЂИЈА
Општин ски одбор Срп ске напред не 

стран ке у Инђи ји у четвр так, 5. мар та, 
први је пре дао листу са пот пи си ма 
избор ној коми си ји у том гра ду за пред
сто је ће репу блич ке, покра јин ске и 
локал не избо ре. Како је иста као носи
лац листе за локал ни пар ла мент и 
акту ел ни пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, при ку пље но је 1300 
пот пи са, али тај број би био и већи јер 
нови метод при ја ве подр шке гра ђа на 
листа ма зах те ва више вре ме на.

– Дугач ки редо ви и гужва испред 
стра нач ких про сто ри ја у Инђи ји, Бешки 
и Новом Слан ка ме ну пока за ли су 
коли ко вели ку подр шку гра ђа на има 
листа „Алек сан дар Вучић – За нашу 
децу“ – рекао је Гак и захва лио гра ђа
ни ма на огром ној подр шци, изра зив ши 
уве ре ње да ће листа Срп ске напред не 
стран ке у овом гра ду доби ти исто риј
ску подр шку од уво ђе ња више стра нач
ког систе ма у Срби ји. 

– Ми смо били спрем ни да листу 
пре да мо и дан рани је, али смо саче ка
ли да то прво ура де коле ге на репу
блич ком и покра јин ском нивоу. Тако ђе, 
желим да захва лим сви ма који су има
ли наме ру да пот пи шу и дају подр шку 
листи, али због оба ве за и гужве нису 
сти гли да дођу на ред – иста као је Гак.

Гак је наја вио да ће уко ли ко ова 
листа доби је већин ску подр шку гра ђа
на, наста ви ти да, са сво јим тимом, још 
сна жни је и брже уна пре ђу је општи ну 

Инђи ја, наро чи то има ју ћи у виду да се 
буџет кон со ли до вао и да су мно ги 
гору ћи про бле ми реше ни.

ШИД
Чла но ви Срп ске напред не стран ке су 

у четвр так, 5. мар та пре да ли листу са 
39 кан ди да та за нови сазив Скуп шти не 
општи не Шид.

– Срп ска напред на стран ка зајед но 
са коа ли ци о ним парт не ром Пар ти јом 
ује ди ње них пен зи о не ра Срби је (ПУПС) 
је у току прет ход ног дана и данас спре
ми ла пре ко 1400 пот пи са које смо упра
во пре да ли Општин ској избор ној коми
си ји. Доказ да смо добро ради ли јесте и 
вели ка подр шка наших гра ђа на који су 
самим пот пи си ва њем то и потвр ди ли. 
Оно што је важно јесте чиње ни ца да 
наша листа има 39 кан ди да та и да су 
више од 40 посто засту пље не жене, 
тре ћи на су људи који су у зре лим годи
на ма, који ће нам помо ћи сво јим иску
ством, јед на тре ћи на су они у сред њим 
годи на ма, а јед на тре ћи на су мла ђи од 
30 годи на – изја вио је пове ре ник ОО 
СНСа Шид Зоран Семе но вић, након 
пре да је доку мен та ци је Општин ској 
избор ној коми си ји

Коа ли ци о ни парт нер Срп ске напред
не стран ке на пред сто је ћим избо ри ма је 
Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Срби је.

– Наша коа ли ци ја тра је већ осам 
годи на. Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра 
Срби је се тру ди ла, а тру ди ће се и убу
ду ће да буде поу здан и корек тан парт
нер. Наша листа се зове „Алек сан дар 
Вучић – за нашу децу“ и нада мо се још 
бољим резул та ти ма у буду ћем пери о ду. 
Ми ћемо и даље наста ви ти са успе
шним радом – рекао је пред сед ник ОО 
ПУПСа Цвјет ко Ракић.

Прва на листи, коју су напред ња ци 
пре да ли зајед но са коа ли ци о ним парт
не ром Пар ти јом ује ди ње них пен зи о не
ра Срби ја, јесте Деја на Крсма но вић.

СТАРАПАЗОВА
Са више од 1800 пот пи са, Општин

ски одбор Срп ске напред не стран ке у 
Ста рој Пазо ви први је пре дао избор ну 
листу у четвр так, 5. мар та. Ђор ђе 
Ради но вић зајед но са пот пред сед ни
ци ма и члан ством ОО СНС Ста ра 
Пазо ва и коа ли ци јом листу је под нео 
око 16.30 часо ва Избор ној коми си ји 
Општи не Ста ра Пазо ва избор ну листу 
кан ди да та за одбор ни ке СО Ста ра 
Пазо ва под нази вом: „Алек сан дар 
Вучић ЗА НАШУ ДЕЦУ“. Том при ли
ком, Ради но вић се захва лио сви ма 
који су сво јим пот пи сом подр жа ли 
одго вор ну и успе шну поли ти ку Срп ске 
напред не стран ке у општи ни Ста ра 
Пазо ва која је, како је рекао, усме ре на 
на раз вој и бољи ква ли тет живо та свих 
Пазов ча на.

БЕОЧИН
Општин ској избор ној коми си ји у Бео

чи ну, Општин ски одбор Срп ске напред
не стран ке први је пре дао листу ,,Коа
ли ци ја Алек сан дар Вучић за нашу 
децу“ за пред сто је ће избо ре зака за не 
за 26. април. Листу су пре да ли кан ди
да ти за одбор ни ке на челу са пред сед
ни ком Општин ског одбо ра Срп ске 
напред не стран ке и првим на листи 
Митром Милин ко ви ћем. Избор на 
коми си ја је кон ста то ва ла да је уред но 
пре да та сва доку мен та ци ја. Вели ки 
број гра ђа на Бео чи на је одмах по рас
пи си ва њу избо ра при сти гао у про сто
ри је општин ског одбо ра СНСа Бео
чин, како би дали сво је пот пи се за 
листу и изра зи ли сво ју подр шку бољој 
будућ но сти Срби је, пред сед ни ку Алек
сан дру Вучи ћу и поли ти ци Срп ске 
напред не стран ке. 

– Хва ла свим гра ђа ни ма општи не 
Бео чи не зато што су у вели ком бро ју 
подр жа ли нашу листу. То је само пока
за тељ коли ко гра ђа ни има ју пове ре ња 
у нас, у оно што смо у про те кле чети ри 
годи не ура ди ли и у оно за чега се 
бори мо, а то је боља и сигур ни ја 
будућ ност наше деце, иста као је  пред
сед ник Општин ског одбо ра СНС Митар 
Милин ко вић. Е.М.Н.

СтараПазова Беочин
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ИЗБОРНАКОМИСИЈАГРАДАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Обрасцизапредстојећеизборе
Избор на коми си ја Гра да Срем ска 

Митро ви ца је по рас пи си ва њу локал
них избо ра од стра не пред сед ни це 
Народ не скуп шти не Репу бли ке Срби
је, истог дана, 4. мар та у 12 часо ва 
одр жа ла сед ни цу на којој је доне ла 
одлу ку о утвр ђи ва њу обра за ца потреб
них за кан ди до ва ње ради уче шћа на 
избо ри ма за одбор ни ке Скуп шти не 

гра да Срем ска Митро ви ца, који ће се 
одр жа ти дана 26. апри ла 2020. годи не.

Свим реги стро ва ним поли тич ким 
стран ка ма, коа ли ци ја ма реги стро ва
них поли тич ких стра на ка и гру па ма 
гра ђа на, које желе да да уче ству ју на 
пред сто је ћим избо ри ма за одбор ни ке 
у Скуп шти ни гра да, потреб ни обра сци 
за кан ди до ва ње већ од 4. мар та 

доступ ни су на зва нич ној интер нет
стра ни ци Гра да Срем ска Митро ви ца у 
окви ру бане ра „избо ри 2020“ у пада ју
ћем мени ју градскаизборнакомисија.

Ком плет обра за ца потреб них за кан
ди до ва ње може се пре у зе ти и у седи
шту Избор не коми си је Гра да Срем ска 
Митро ви ца у ули ци Све тог Дими три ја 
број 13 у Срем ској Митро ви ци. 

СНСЗАПОЧЕОИЗБОРНУКАМПАЊУ

Одржанскуп„Хиљадужена“

Град ски одбор Срп ске напред
не стран ке је ску пом „Хиља
ду жена“, који је одр жан 6. 

мар та у Лаћар ку, сим бо лич но, 
у сусрет Осмом мар ту, запо чео 
избор ну кам па њу. При сут ни ма 
се обра тио  мини стар пољо при
вре де Бра ни слав Неди мо вић, 
носи лац „Алек сан дар Вучић За 
нашу децу“. Он се нај пре захва
лио на подр шци коју је ова стран
ка има ла у прет ход ном пери о ду 
и под се тио на реа ли зо ва не про
јек те, попут изград ње под во жња
ка, рекон струк ци је Желе знич ке 
ули це, базе на, као и на изград њу 
ОШ „Добро сав Радо са вље вић 
Народ“.

– Жене су нај ве ћа покре тач ка 
сна га нашег дру штва и захва љу
јем им се што су вече рас овде. 

Лаћа рак је важно место за локал
ну само у пра ву. Циљ је да Срем
ска Митро ви ца буде нај бо љи 
град у Срби ји. На корак смо од 
оства ре ња тог сна. Молим гра
ђа не да подр же листу „Алек сан
дар Вучић За нашу децу“. Ми 
смо зацр та ли пет важних циље
ва као што је поче так изград ње 
новог дела Опште бол ни це, како 
бисмо има ли бољу здрав стве ну 
услу гу, да се изгра ди нова ОШ 
„Јован Попо вић“, али и Пре храм
бе ношумар ска шко ла, и да се 
обно ве све оне шко ле који ма је 
то потреб но. Жели мо да обно ви
мо мно ге путе ве, али исто тако 
да сви зајед но пове де мо рачу на 
о живот ној око ли ни. Заса ди ће мо 
око 80 хиља да ста ба ла, рекао је 
Бра ни слав Неди мо вић. 

СНСзапочеоизборнукампањускупом„Хиљадужена“

БраниславНедимовић
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МИТАРМИЛИНКОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕБЕОЧИН

Беочинједобро
местозаживот

Раз го вор са Митром Ми лин ко ви
ћем, пред сед ни ком Општи не 
Бео чин, води ли смо на тему про

је ка та које ова локал на смо у пра ва пла
ни ра да реа ли зу је у бли ској будућ но
сти. Како је на почет ку рекао Митар 
Милин ко вић у општи ни Бео чин у 2020. 
годи ни кре ну ло се амби ци о зно. 

– И прет ход не годи не се ради ло 
пуним гасом, тако да ми, као локал на 
само у пра ва, себи увек поста вља мо 
више циље ва. У 2020. годи ни нам је 
првен стве но у пла ну да се изгра ди 
базен, одно сно да се њего ва изград ња 
започ не. У овој годи ни су се напо кон 
сте кли усло ви за поче так радо ва пошто 
је про јект но  тех нич ка доку мен та ци ја 
завр ше на, рекао је Митар Милин ко вић.

МНОВИНЕ:Крајемпрошлегодине
говорилисеовеомазначајномпро
јектууобластипрерађивачкеинду
стрије који би реализовала једна
словачка компанија. Докле се сти
глоикадможемоочекиватипочетак
радова?
МИТАРМИЛИНКОВИЋ: Наш циљ је 

сва ка ко да се реа ли зу је про је кат који је 
недав но запо чет са сло вач ком ком па
ни јом. Реч је о изгра дњи фабри ке и 
отва ра њу нових рад них места у Бео чи
ну, и већ 16. апри ла има ће мо пола га ње 
каме на темељ ца. Изград њом пла ни ра
них про из вод них капа ци те та отво ри ло 
би се 450 нових рад них места у Бео чи
ну. Про је кат је вре дан мили јар ду евра и 
та сред ства ће бити уло же на у општи ну 
Бео чин у наред них десет годи на. У 
прве две годи не би тре ба ло да се отво
ри фабри ка за пре ра ду сла да и соко ва 

која ће запо сли ти око 150 рад ни ка у 
Сусе ку. У Лугу ће, тако ђе, бити отво ре
на фабри ка, реч је о пре ра ди меса, 
одно сно месној инду стри ји и тај пре ра
ђи вач ки ком плекс неће бити инте ре
сан тан само за општи ну Бео чин, него и 
за шири круг, одно сно све општи не које 
се насла ња ју на нашу општи ну има ће 
кори сти од овог про јек та. 

Шта планирате у области кому
налне инфраструктуре у овој годи
ни?

Бави ћу се поли ти ком и бити пред
став ник мојих гра ђа на све док не 
будем морао да лажем. Ако то 
будем морао да радим, онда одла
зим. Имам ја и дру гог посла. Отац 
ми је оста вио мно го земље, пољо
при вре дно газдин ство, баба ми је 
била гро фи ца, немач ка пен зи о нер
ка, тако да ја не живим од поли ти ке, 
већ живим за свој Бео чин. То сам 

пока зао и као спор ти ста. Три де сет  
годи на сам осва јао меда ље за овај 
град. Као човек сам се тру дио да 
сви ма пома жем. Земљу коју радим, 
радим набо ље што могу. Моје њиве 
су све све пре фект но обра ђе не и на 
њима све мора бити под конац. Тако 
сам нау чио да радим, то сам понео 
из поро ди це, нагла ша ва Милин ко
вић. 

ЖивимзасвојБеочин

M NOVINE :
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При о ри тет нам је изград ња кана ли
за ци о не и водо вод не мре же у Чере ви
ћу, које недо ста ју у том месту. У пита њу 
је потез Андре вље, Тесте ра и Баре. 
Изра да пре чи ста ча отпад них вода у 
Чере ви ћу је тако ђе у пла ну. Ина че, 
општи на Бео чин је добро инфра струк
тур но опре мље на. Цела општи на је 
гаси фи ко ва на, има мо спорт ску халу, 
Дом здра вља. У пла ну је сана ци ја кро
ва у ОШ „Јован Грчић Милен ко“ и завр
ше так фискул тур не сале у Раков цу. 
Ова сала се ради од про шле годи не, 
биће завр ше на ове годи не захва љу ју ћи 
Покра јин ском секре та ри ја ту за спорт и 
омла ди ну, који је пре по знао зна чај јед
ног таквог објек та и опре де лио сред
ства, нарав но, уз уче шће и општин ских 
сред ста ва. У пла ну је и отва ра ње нове 
рад не зоне у Бео чи ну, инду стриј ска 
зона 2, која тре ба да се инфра струк тур
но опре ми и уре ди, јер је инду стри ја ска 
зона 1 пот пу но попу ње на. Ради се и 
реви та ли за ци ја пута Бео чин – Беше но
во са север не стра не Фру шке горе у 
дужи ни око девет и по кило ме та ра. 
Покра ји на је обез бе ди ла 350 мили о на 
дина ра за тај про је кат и ја се овом при
ли ком захва љу јем покра јин ској адми
ни стра ци ји. Цемен та ра „Лафарж“, тако
ђе, уче ству је у јед ном делу посла. Та 
ком па ни ја ина че мно го пома же нашој 
општи ни. Цемен та ра је омо гу ћи ла да 
се после 50 годи на заме не про зо ри на 
згра ди Општи не. Зна чај на сред ства су 
уло жи ли у поди за ње енер гет ске ефи ка
снот згра да у који ма су сме ште не 
општин ске слу жбе и уста но ве, сани ра
ње врти ћа и дру гих јав них обје ка та.

Многе општине у Србији, па и у
Војводини,имајуреаланпроблемса
демографским падом и одливом
становништва. Каква је ситуација у
Беочину?

Ми таквих про бле ма нема мо. Нама 
недо ста ју капа ци те ту нашој пред школ
ској уста но ви и то је нешто што ме 
раду је. То зна чи да се број деце пове
ћа ва. Пове ћа ње ната ли те та је нешто 
чиме Бео чин може да се похва ли. Све 
ћемо учи ни ти да се про ши ри капа ци
тет врти ћа и да сва деца буду збри ну
та. Што се основ них шко ла тиче оста је 
нам да сани ра мо кров и фаса ду у ОШ 
„Јован Гра чић Милен ко“. Ту је енер гет
ска ефи ка сност диг ну та на виши ниво 
заме ном про зо ра, а рено ви ра не су и 
учи о ни це и тоа ле ти. Тако да локал на 
само у пра ва ула же доста у будућ ност 
наше деце и њихо во што без бри жни је 
одра ста ње и шко ло ва ње. 

Кад јеупитањусоцијалназашти
та, брига за најстарије и најмлађе,
ђаке и суденте, чиме можете да се
похвалите?

Први пут у исто ри ји ове годи не смо 
уве ли прак су да општи на сти пен ди ра 
спор ти сте из пет спорт ских гра на. Сва
ки месец ће доби ја ти по два де се так 
хиља да дина ра. Сви мла ди и пер спек
тив ни спор ти сти има ће убу ду ће новац 
за боље тре ни ра ње. Сти ца јем окол но

сти сам и ја био спор ти ста, 30 годи на 
осва јао меда ље, нисам имао ту при ви
ле ги ју, а ти мла ди спор ти сти ће сада то 
и доби ти. Тај тренд ће се и наста ви ти. 
У обла сти соци јал не зашти те и бри ге о 
нашим нај ста ри јим сугра ђа ни ма могу 
рећи да од ове годи не сви ста ри ји од 
65 годи на има ју бес пла тан јав ни пре
воз. Кад је реч о нај мла ђи ма, с обзи
ром на то да општи на финан си ра 85 
посто свих тро шко ва за пред школ ско 
обра зо ва ње, потру ди ће мо се да у 
наред ном пери о ду тај про це нат и пове
ћа мо. Тако ђе, финан си ра мо пре воз и 
ауто бу ске кар те и за наше сред њо
школ це и сту ден те, који махом у Новом 
Саду поха ђа ју сред ње шко ле и факул
те те. Тру ди ће мо се да и у будућ но сти 
пома же мо сред њо школ ци ма и сту ден
ти ма као и њихо вим роди те љи ма. Иако 
општи на већ сад издва ја зна чај на 
сред ства за те наме не, тру ди ће мо се 
да нашој деци још више пру жи мо.

Штајошможетеиздвојитикаозна
чајнозаграђанеопштинеБеочин,а
штојелокалнасамоуправапомогла
својимсредствима?

– Мно го пома же мо вер ским зајед ни
ца ма. Општи на има десет месних 
зајед ни ца и сва ка до њих има сво ју 
цркву. Ту су и удру же ња жена, спор ти
сти који ма Општи на увек пома же. 
Ради мо све што је у нашој моћи да 
раз вој општи не буде мак си ма лан. Кад 
је реч о јав ним пред у зе ћи ма она су 
попра ви ла сво је посло ва ње након 
дужег низа годи на. Општи на је при лич
на сред ства уло жи ла и у уре ђе ње 
спорт ских тере на који су дуго били 
запу ште ни. У свим мести ма смо заме
ни ли улич ну расве ту и сада има мо 
нову ЛЕД расве ту. Има места где јав на 
расве та није ради ла десет и више 
годи на. Сада је то реше но. Про блем 
који су јавља јесу дивље депо ни је. Ту 
је реч о гра ђан ској нео д го вор но сти, 
сме ће се не одла же на аде кват но 
место. То је некул ту ра која мора да се 
зау ста ви. Про блем су и ван да ли. Има
мо леп парк у цен тру Бео чи на  Парк 
херо ја. После  20 годи на и ту су сија ли
це заме ње не, поста вље ни кан де ла бри 
и нове клу пе. Међутм, већ после неко
ли ко дана, клу пе су поло мље не. То 
мора мо као дру штво да реша ва мо. 
Одго вор но и само кри тич ки да пове де
мо рачу на и да нам се те ства ри не 
деша ва ју. 

РеклистедаБеочиннемапробле
ма са наталитетом и да је ваша
општинаинтересантноилепоместо
заживот.Далисебележедосељава
њауБеочинињеговуоколину?

– Бео чин је леп град. Мене, као првог 
чове ка Општи не, раду је досе ља ва ње 
људи у Бео чин. Сви гово ре о исе ља ва
њу, али код нас људи дола зе да живе, 
купу ју ста но ве. Могу рећи да у Бео чи ну 
нема ста но ва на про да ју. Покре ну ли 
смо изград њу и фамо зне „Мрко њи ће ве 
згра де“, коју је нека да СПС запо чео и 

Нашциљједасе
реализујепројекат
којијенедавно

започетсаједном
словачкомкомпанијом

ивећ16.априла
имаћемополагање
каменатемељца
заизградњу
производних

капацитетаса450
новихраднихместа.
Пројекатјевредан
милијардуевраита
средстваћебити
уложенауопштину
Беочинунаредних
десетгодина.Упрве
двегодинебитребало
дасеуСусекуотвори
фабриказапрераду
сладаисоковакоја
ћезапослитиоко150
радника,ауЛугућесе
отворитифабриказа
прерадумеса,рекаоје
МитарМилинковић
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оста вио на ула ску у Бео чин као ругло. 
Згра да није завр ше на, а на нама је 
оста ло да то реша ва мо. Сада смо 
нашли инве сти то ра, који ће поку ша ти 
то да завр ши. У пита њу је око 90 ста но
ва, то је за Бео чин вели ко и охра бру ју
ће. Корист ће има ти и општин ска јав на 
пред у зе ћа, али пре све га поро ди це 
које ће се усе ли ти.

Ви сте као први човек Општине
Беочинувелиновупраксуукомуни
кацијисаграђанима?

Тако је. Рани је се није могло доћи до 
пред сед ни ка Општи не, ни наја ви ти се. 
Моји пред ход ни ци нису баш има ли 
слу ха за потре бе обич ног чове ка. Код 
мене може да дође сва ко. У мом каби
не ту је као на ауто бу ској ста ни ци, што 
можда није добро, али ја желим да 
гра ђа ни ма који су ми дали пове ре ње 
будем на услу зи, да им увек помог нем, 
да не чека ју. Општин ским струк ту ра ма 
и јав ним пред у зе ћи ма дајем пред ло ге 
и пре по ру ке да исто тако раде. Не 
може се све пости ћи, али тре ба пока
за ти добру вољу, тре ба ува жи ти сва ког 
гра ђа ни на. То код прет ход них вла сти 
није било.  

Инакрају,неможемоизбећиполи
тичкапитања,собзиромнатодасу
изборирасписаниза26.април.Шта
можетепоручити грађанимаопшти
неБеочин?

Моје неко лич но мишље ње јесте да 
Срби ја дуги низ годи на није има ла 
бољег пред сед ни ка, него што је Алек
сан дар Вучић, који сво јој земљи жели 
све нај бо ље. Он води вели ке бор бе 
како оне спољ но  поли тич ке, тако и 
унутар држа ве и то са људи ма који су 
има ли шан се. Ја могу да издво јим 
погуб ну при ва ти за ци ју за општи ну Бео

чин, која се деша ва ла од 2000. до 2004. 
годи не. То је било нај го ре вре ме у Бео
чи ну које пам тим за моје 42 годи не. 
Пре тога смо има ли можда још веће 
ката стро фе, ишли смо у рат, бом бар до
ва ли су нас. И сада нам нешто про па ги
ра ју они који су то про из ве ли. Сма трам 
да тре ба гла са ти за сво је људе, за оне 
који живе овде у Бео чи ну. Ми из Срп ске 
напред не стран ке Алек сан дар Вучић, 
ради мо у инте ре су гра ђа на, а не за свој 
лич ни инте рес. Општи на Бео чин има 
СНС, који ради у инте ре су гра ђа на и 
СПС који је ство рио дру штве но  кори
сну инте ре сну гру пу. Не бих да комен
та ри шем дру ге, гра ђа ни су ти који ће 
дати свој глас и пре по зан ти шта је 
добро. Ако је њима добар неко са стра
не да дође и да руко во ди, немам ништа 
про тив. Али кажем, кад је СПС био на 
вла сти у Бео чи ну има ли смо и бом бар
до ва ње 1999. због њихо ве поли ти ке, 
деца су ишла на рати ште, било је 
разних суко ба. СПС је про дао цемен та
ру, дуг „Топла не“ су дове ли на сто 
мили о на дина ра. СПС је дове о на руб 
егзис тен ци је гра ђа не Бео чи на. За вре
ме њихо ве вла сти упро па шће но је гра
ђе вин ско пред у зе ће „16. окто бар“ које 
је запо шља ва ло 230 рад ни ка и тек
стил на фабри ка „Бео чин ка“ у којој је 
ради ло 95 жена. Све су оне оста ле без 
посла. СПС је уна ка зио општи ну Бео
чин. Нај ве ће зло које је икад заде си ло 
нашу општи ну је СПС. За вре ме њихо
ве вла сти смо изгу би ли све нај леп ше 
што смо има ли у Бео чи ну. Сада се поја
вљу ју и обе ћа ва ју наро ду мед и мле ко. 
У ства ри, то је јед на инте ре сна гру па 
која се саста ла и сло жи ла, желе ћи да у 
свом пљач ка шком мани ру вара народ. 
Ако то гра ђа ни ма тре ба, ја немам 
ништа про тив.  З.Поповић

С.Ћосић

ПристаништеуБаноштору

Могурећида
уБеочинунема

станованапродају.
Покренулисмо

изградњуифамозне
„Мркоњићевезграде“,
којујенекадаСПС

започеоиоставиона
уласкууБеочинкао
ругло.Зграданије
завршена,ананама

јеосталодато
решавамо.Садасмо
нашлиинвеститора,

којићепокушатитода
заврши.Упитањује

око90станова,
тојезаБеочинвелико

иохрабрујуће

–Очекујемоускоро
изавршетакизград
њепристаништау

Баноштору.Тирадо
витрајувећнеколи
когодиназатошто
сувеликипроблем
геолошкаистражи

вања.Требаиматиу
видудасерадио
пристаништуза
великебродове,

крузере,којипрево
зенеколикохиљда
путника.Кадаби

самоњих500сваки
други,трећидан
присталоунашој

општини,тобимно
гозначилоизанас

изацеосремски
регион–кажеМитар

Милинковић.
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АГЕНЦИЈАЗАРУРАЛНИРАЗВОЈ

Конкурсизафинансирање
удружењаграђана
Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра

да Срем ска Митро ви ца рас
пи са ла је кон курс за доде лу  

бес по врат них сред ста ва за финан
си ра ње актив но сти удру же ња гра ђа
на у 2020. годи ни. Сред ства која се 
доде љу ју по овом кон кур су могу се 
кори сти ти за реа ли за ци ју про грам
ских актив но сти (про је ка та) удру же
ња гра ђа на, чија реа ли за ци ја ути че 
на раз вој локал не рурал не еко но ми
је кроз уна пре ђе ње при мар не пољо
при вред не про из вод ње, пре ра ђи вач
ке делат но сти и оста лих еле ме на та 
поли ти ке рурал ног раз во ја, и то за 
пла ћа ње: тро шко ва заку па про сто ра 
удру же ња, тро шко ва кому ни ка ци ја 
(кори шће ња теле фо на и интер не

та), тро шко ва кан це ла риј ског мате
ри ја ла, пут них тро шко ва, тро шко ва 
анга жо ва ња лица у пред ло же ним 
актив но сти ма, тро шко ва анга жо ва ња 
пре во ди ла ца, тро шко ва заку па сале, 
тро шко ва набав ке опре ме за удру же

ње, тро шко ва изра де софт ве ра и веб 
сај та удру же ња, тро шко ва изда ва ња, 
штам па ња и дистри бу ци је часо пи са, 
тро шко ва штам па ња реклам ног мате
ри ја ла, тро шко ва одр жа ва ња ТВ еми
си ја, тро шко ва уче шћа на сај мо ви ма, 
тро шко ва орга ни зо ва ња струч них 
пре да ва ња и мани фе ста ци ја пољо
при вред ног карак те ра.

Кон курс је отво рен до утро шка 
сред ста ва пред ви ђе них за ове наме
не, а закључ но са 08.04.2020. годи не.

Текст кон кур са и кон курс на доку
мен та ци ја се могу пре у зе ти на интер
нет стра ни ци Аген ци је за рурал ни 
раз вој Гра да Срем ска Митро ви ца  
www.arrsm.rs или на пор та лу Е Упра
ве (www.srem ska mi tro vi ca.rs).

МИТРОВАЧКАКАНЦЕЛАРИЈАЗАМЛАДЕ

Саветодавницентарза
младепољопривреднике
У окви ру про јек та „Пољо при вре

да је спрем на за ино ва ци је 
(АГРИ): пре ма одр жи вом систе

му подр шке мла ди ма у пољо при вре ди 
у Срби ји”, који спро во ди Омла дин ски 
клуб из Новог Паза ра у парт нер ству са 
Удру же њем мла дих агро но ма, у Кан
це ла ри ји за мла де почи ње са радом 
Саве то дав ни цен тар за мла де пољо
при вред ни ке. Глав ни циљ овог про
јек та јесте да се пове ћа анга жо ва ње 
локал них пољо при вред ни ка и мла
дих пољо при вред ни ка из уда ље них 
и нераз ви је них под руч ја упра во осни
ва њем Саве то дав ног цен тра за мла де 
пољо при вред ни ке у окви ру локал не 
кан це ла ри је за мла де у 15 општи на у 
Срби ји. Зада так Саве то дав ног цен тра 
јесте да пру жи подр шку мла дим пољо
при вред ни ци ма. 

– Саве то дав ни цен тар за мла де 
наме њен је пољо при вред ни ци ма ста
ро сти од 18 до 40 годи на, с тим што 
ћемо акце нат ста ви ти на оне мла ђе, 
јер њима можда нај ви ше тре ба помоћ. 
Свим заин те ре со ва ним пољо при вред
ни ци ма нуди ће мо инфор ма ци је, али и 
орга ни зо ва ти низ раз ли чи тих актив но
сти: ради о ни це, три би не, еду ка ци је. 
Ради ће мо на пове зи ва њу пољо при
вред ни ка, а у пла ну нам је и да оби
ђе мо више успе шних газдин ста ва, као 
и да орга ни зу је мо одла зак на Пољо
при вред ни сајам у Новом Саду, каже 
Биља на Матић, коор ди на тор ка КЗМ 
Срем ска Митро ви ца. 

Тако ђе,  Кан це ла ри ји за мла де на 

овом про јек ту је струч ни сарад ник 
Аген ци ја за рурал ни раз вој на челу са 
дирек то ром Петр ом Самар џи ћем.

– Аген ци ја одлич но ради свој посао, 
и из њихо вог рада и иску ства може
мо доби ти пуно тога.  Циљ нам је да 
додат но ани ми ра мо мла де пољо при
ред ни ке како би свој посао поди гли 
виши ниво, а да они ма који тек раз ми
шља ју о бавље њу пољо при вре дом, 
дамо дода тан под стрек, каже Биља на 
Матић.

Она дода је да мла ди у пољо при вре
ди нису довољ но оба ве ште ни о тема
ма као што су суб вен ци је, кон кур си, да 

нису упо зна ти са број ним могућ но сти
ма и олак ши ца ма које могу да оства ре. 

– У окви ру Саве то дав ног цен тра, 
ради ће мо на томе да се то про ме ни, 
јер тач на, пра во вре ме на инфор ма
ци ја је често од суштин ског зна ча ја. 
У Цен тру ћемо пољо при вред ни ци ма 
помо ћи и при при ку пља њу кон курс не 
доку мен та ци је, јер та про це ду ра зна 
нека да бити збу њу ју ћа, пого то во они
ма који то рани је нису ради ли. Тако ђе, 
ту доку мет та ци ју ћемо и про ве ра ва ти, 
наво ди Биља на.

При ја ве за уче шће у раду Саве то
дав ног цен тра су већ поче ле, и могу се 
под не ти у про сто ри ја ма Кан це ла ри је 
за мла де Гра да Срем ска Митро ви ца.

– Митро ви ца и њена села су позна ти 
по пољо при вре ди, има мо Трг мла дих 
пољо при вред ни ка, Сајам пољо при
вре де „Агро сирм”, погон за про из вод њу 
пољо ме ха ни за ци је „Дубра ва”, актив
на број на удру же ња, мани фе ста ци је, 
вели ке пољо при вред ни ке и плод ну 
земљу, и све то тре ба мак си мал но да 
иско ри сти мо и да уна пре ди мо. Сва ка
ко, да бисмо у томе успе ли, потреб но 
је да зна мо које су могућ но сти, али и 
шта локал на само у пра ва и Аген ци ја за 
рурал ни раз вој у том сми слу већ раде, 
закљу чи ла је Матић.

Про је кат „Пољо при вре да је спрем
на за ино ва ци је (АГРИ): пре ма одр
жи вом систе му подр шке мла ди ма у 
пољо при вре ди у Срби ји” финан си ра 
се сред стви ма Европ ске уни је и Вла
де Репу бли ке Срби је, тра је 18 месе ци.

БиљанаМатић
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Меснезаједницеподнеле
извештајораду
У уто рак, 3. мар та одр

жа на је сед ни ца 
Скуп шти не општи не 

Шид, на којој су одбор ни
ци рас пра вља ли о 35 тача
ка днев ног реда. На самом 
почет ку засе да ња, потвр
ђен је ман дат новом одбор
ни ку Васи Арсе но ви ћу из 
Срп ске ради кал не стран ке, 
уме сто Цве ти на Ани чи ћа, 
који је на прет ход ној сед ни
ци под нео остав ку и вра тио 
ман дат Срп ској ради кал
ној стран ци. Потом су раз
ма тра ни пред ло зи одлу ке 
о изра ди изме на и допу на 
Пла на гене рал не регу ла
ци је и доно ше ња Пла на 
детаљ не регу ла ци је бло ка 
17 А у насе љу Исток, где 
је у пла ну изград ња обје ка
та поро дич ног и мешо ви тог 
ста но ва ња. Раз ма тран је и 
Изве штај о раду и Годи шњи 
план Општин ског шта ба за 
ван ред не ситу а ци је као и 
Годи шњи про грам мера и 
радо ва на сма ње њу ризи ка 

од попла ва и Опе ра тив ни 
план одбра не од попла ва. 

– За ову годи ну у бор би 
про тив попла ва, нај ве ћи 
зна чај има ју пре вен тив не 

мере чији је основ ни циљ 
веро ват но ћа изли ва ња 
вели ких вода и редук ци
ја потен ци јал них ште та од 
попла ва. Тро шко ви пре

вен тив них мера су вели ки 
и зах те ва ју пери од реа ли
за ци је од неко ли ко годи на. 
Зашти та од попла ва се у 
месним зајед ни ца ма врши 

ОдборнициСОШид

КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕООСНСШИД

Младиматребапружитишансу
У про сто ри ја ма ОО Срп

ске напред не стран ке у 
четвр так, 5. мар та у 

вечер њим часо ви ма одр жа на 
је кон фе рен ци ја за меди је, а 
једи на тема била је пре да ја 
избор не листе за пред сто је ће 
избо ре рас пи са не за 26. 
април.

– Изу зет но ми је задо вољ
ство што могу да обја вим да 
је Срп ска напред на стран ка у 
шид ској општи ни, након 
одлу ке Општин ске избор не 
коми си је, а непо сред но по 
одлу ци Репу блич ке избор не 
коми си је да је Срп ска напред
на стран ка коа ли ци ја „Алек

сан дар Вучић – за нашу 
децу“, број један на репу
блич ком нивоу, а исто тако и 
у шид ској општи ни. Могу да 
потвр дим да се труд који смо 
уло жи ли у неко ли ко прет ход
них дана испла тио. Рад и 
мла ди људи пуни ела на и 
сна ге да наста ве да раде оно 

што је било до сада „гура ју“ 
ства ри у добром прав цу. 
Пози вам све наше бира че да 
у сле де ћа два месе ца саслу
ша ју шта ћемо има ти да им 
каже мо и шта пла ни ра мо да 
ради мо у будућ но сти у нашој 
општи ни. Пред ста ви ће мо све 
резул та те нашег рада. Сигу
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Проблемисамигрантима
–одговордржаве
Шид се већ пету годи

ну заре дом суо а ча
ва са свим про бле

ми ма у вези са мигрант ском 
кри зом, од почет ка масов
ног егзо ду са 2015. годи не, 
пре ко затва ра ња „бал кан
ске руте“. Мигран ти су, тра
же ћи пут ка Запад ној Евро
пи, на овом про сто ру већ 
пет годи на. Про бле ма је 
увек било, али су се и реша
ва ли, да би послед њих дана 
фебру а ра и еска ли ра ли 
упа ди ма у куће и уни шта ва
њем имо ви не. Све то се 
при пи су је иле гал ним 
мигран ти ма који нису у 
систе му. Шта се деша ва и 
каква је тре нут на ситу а ци ја, 
за М новине обја шња ва 
Небој ша Илић, општин ски 
пове ре ник за избе гла лица 
и мигран те.

Каква је ситуација са
мигрантима у шидској
општини?

– Тре нут но ста ње је 
редов но, а то зна чи под 
мак си мал ном кон тро лом. 
Мигран ти који су зва нич но 
ушли у нашу земљу су сме
ште ни у три при хват на цен
тра на тери то ри ји наше 
општи не, а то су Шид, Прин
ци по вац и Ада шев ци. Про
бле ма са мигран ти ма који 
ула зе у нашу земљу на дру
ги начин, који нису еви ден
ти ра ни, нити уве де ни у 
систем, има мо све мање. 
Пре све га, захва љу ју ћи 
реак ци ји држа ве, одно сно, 
пред сед ни ка Вучи ћа. Одре
ђе ни број при пад ни ка Мини
стар ства уну тра шњих 
посло ва је, као испо моћ, 
послат нашој Поли циј ској 
ста ни ци. То је дало резул та
те вео ма брзо. Мигран ти 
који су били на ули ца ма и 
разним нефор мал ним 
мести ма и који су чини ли 
одре ђе на неде ла, укло ње
ни су и сме ште ни у при хват
не цен тре. Ми, као локал на 
само у пра ва, има мо оба ве зу 
да зашти ти мо наше гра ђа
не и зато је општин ска 
власт и затра жи ла помоћ не 
би ли повра ти ли ста бил
ност и мир у Шиду и месним 
зајед ни ца ма.

Колико се тренутно

миграната налази у при
хватнимцентрима?

–Тре нут но их има укуп но 
1534 у сва три при хват на 
цен тра. Нај ве ћи број је у 
Ада шев ци ма, пошто је то и 
нај ве ћи цен тар и ту бора ви 
око 900 људи. У Прин ци
пов цу је тај број од 280 до 
350 мигра на та. Нај ма њи 
број мигра на та је у при хват
ном цен тру у Шиду код 
желе знич ке ста ни це, а ту је 
сме ште но изме ђу 180 и 190 
мигра на та и то су углав ном 
поро ди це са децом. Живот 
у при хват ном цен тру се 
одви ја уз број не актив но
сти, реци мо, деца иду у 
шко лу. Уло же но је мно го да 
се људи ма у при хват ним 
цен три ма омо гу ћи нор ма
лан живот. То под ра зу ме ва 
сме штај, хра ну, меди цин ску 
негу, гар де ро бу.

Са којим проблемима
сесуочавате?

– Мигран ти напу шта ју 
при хват не цен тре и не могу 
се кон тро ли са ти, јер их има 
пуно. Одла зе у месне зајед
ни це, ула зе у туђе посе де, 
куће, дво ри шта, воћ ња ке. 
То је сву да у све ту кажњи
во, па тако и код нас. Поли

ци ја брзо реа гу је, оба вља ју 
при во ђе ња и покре та ње 
поступ ка.

Да ли Вам се грађани
жаленапонашањемигра
ната?

– Жале се, посеб но они 
који су има ли директ не кон
так те и који су има ли ште ту. 
Посто је поје дин ци који су 
про тив борав ка мигра на та 
овде, посто ји и већи број 
толе рант них људи који 
кажу: „Они мени нису ништа 
нажао ура ди ли“. Овде је 
висок праг толе ран ци је 
пре ма стран ци ма, пре ма 
дру га чи ји ма. Наш зада так 
је да тај број непри јат них 
кон та ка та сма њи мо, одно
сно, да их нема. Уско ро кре
ће сезо на пољо при вред них 
радо ва, ми не сме мо дозво
ли ти да наши гра ђа ни не 
могу да дођу до свог посе
да.

Значи, грађани могу
битиспокојни?

– Ја веру јем да ова 
послед ња акци ја држа ве 
ука зу је упра во на то и да ће 
ситу а ци ја бити боља него 
прет ход них месец дана.

Д.Попов

НебојшаИлић

пре ко њихо вих пред сед ни
ка и уко ли ко сред ства пред
ви ђе на буџе том општи не 
нису довољ на, онда ће за 
чишће ње водо то ко ва бити 
позва ни волон те ри и локал
но ста нов ни штво – иста
кла је Сне жа на Момир ски, 
извр ши лац за ван ред не 
ситу а ци је и пла но ве одбра
не општи не Шид.

Одбор ни ци су усво ји ли и 
Изве штај о раду ПУ „Јели
ца Ста ни ву ко вић Шиља“ 
за про те клу годи ну, као 
и Народ ној библи о те ци 
„Симе он Пишче вић“, док је 
Музе ју наив не умет но сти 
„Или ја нум“ дата сагла сност 
на Ста тут. Наста вак сед ни
це обе ле жи ли су изве шта
ји о раду свих 19 месних 
зајед ни ца за 2019. годи ну, а 
они су и усво је ни.

– Рас хо ди су про шле годи
не били 6.121.000 дина ра, а 
сре ди ли смо згра ду Месне 
зајед ни це, пешач ку ста зу у 
Ули ци Вељ ка Пау но ви ћа, 
попло ча ли смо део кори та 
пото ка Шиди не и ура ди ли 
смо клу пе у пар ку у Зеле
ном поја су. Усво јен је и 
изве штај Коми си је за род
ну равн но прав ност за 2019. 
годи ну – рекао је Милан 
Гер бер, пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Шид. 

Д.Попов

ран сам да ће, круп ним кора
ци ма, шид ска општи на наста
ви ти путем дру гих срем ских 
општи на, као што су Срем ска 
Митро ви ца, Рума, Инђи ја, где 
ће се људи уско ро бори ти за 
рад но место. Основ ни при о
ри те ти буду ће вла сти и наше 
кам па ње јесу боља пут на 
инфра струк ту ра, нова рад на 
места, побољ ша ње ква ли те
та живо та у свим мести ма у 
општи на ма, као и поди за ње 
стан дар да гра ђа на – окру жен 
мла дим сна га ма, изја вио је 
пове ре ник ОО СНСа за Шид 
Зоран Семе но вић.

Семе но вић је потвр дио да 
је прва на избор ној листи 
Деја на Крсма но вић, посла ни
ца у покра јин ском пар ла мен
ту којој је исте као ман дат. 
Она ће оста ти посла ни ца и у 
наред ном ман да ту. На листи 
име на се нала зи и вели ки 
број мла дих људи. Пре ма 
њего вим речи ма, ско ро сва ко 
село ће има ти свог кан ди да
та. Буду ћи носи о ци вла сти у 
шид ској општи ни ће, пре ма 
речи ма Семе но ви ћа, има ти 
дале ко више раз у ме ва ња за 
потре бе мла дих.

Д.Попов
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Подршкапородицама
Oпш тина Ириг је доби

ла 6,71 мили он дина
ра за рекон струк ци ју 

деч јег игра ли шта у врти ћу 
„Вила“ у Врд ни ку, за финан
си ра ње про ду же ног борав ка 
у врти ћу „Чаро ли ја“ у Ири
гу, успо ста вља ње сер ви сне 
актив но сти наме ње не поро
ди ца ма са дво је и више деце, 
тзв. „кућ ног аси стен та“, као и 
за орга ни зо ва ње еду ка ци је из 
обла сти демо гра фи је и попу
ла ци о не поли ти ке са посеб
ним освр том на укљу чи ва ње 
ста ри је попу ла ци је. Ово су 
сред ства у окви ру финан
си ра ња мера попу ла ци о не 
поли ти ке Каби не та мини стра 
без порт фе ља за демо гра фи
ју и попу ла ци о ну поли ти ку, а 
уго вор о доде ли сред ста ва су 
2. мар та пот пи са ли проф. др 
Сла ви ца Ђукић Деја но вић и 
Сте ван Кази ми ро вић, пред
сед ник Општи не.

– Овим актив но сти ма ради
мо на побољ ша њу мера 
ускла ђи ва ња рада и роди
тељ ства, сни жа ва њу пси хо ло
шке цене роди тељ ства и акти
ви ра њу локал не само у пра ве. 
Посеб но бих иста као да ће 
про ду же ни бора вак у врти ћу 
мно го олак ша ти запо сле ним 
роди те љи ма да ускла де сво је 

рад но вре ме са рад ним вре
ме ном врти ћа, а неза по сле
ним ће олак ша ти нала же ње 
посла, те их тако под ста ћи 
на шире ње поро ди це – каже 
Сте ван Кази ми ро вић.

Локал на само у пра ва ће 
реа ли за ци ју ових про је ка та 
суфи нан си ра ти са 1.180.000 
дина ра. За мере попу ла ци о не 

поли ти ке Каби нет мини стра 
без порт фе ља за демо гра фи
ју и попу ла ци о ну поли ти ку је 
опре де лио укуп но 650 мили
о на дина ра. Општи на Ириг је 
јед на од 88 локал них само у
пра ва чији су про јек ти доби
ли сред ства на овом јав ном 
пози ву.

– Нај ви ше сред ста ва, око 

292 мили о на дина ра, опре де
ље но је за адап та ци ју и сана
ци ју обје ка та пред школ ских 
уста но ва и игра ли шта. На 
овај начин ство ри ће се усло
ви да се про ши ре капа ци те ти 
и сма ње листе чека ња у врти
ћи ма широм земље – рекла је 
том при ли ком Сла ви ца Ђукић 
Деја но вић. С.Џ.

СтеванКазимировић,СлавицаЂукићДејановићиБогданкаФилиповићЛекић

РУМА

СедницаКомисијезајавниувид
Сед ни ца отво ре на за јав ност Коми

си је за јав ни увид одр жа на је 4. 
мар та у кон фе рен циј ској сали Кул

тур ног цен тра „Бра на Црн че вић“ у Руми. 
Коми си ја је раз ма тра ла при сти гле суге
сти је и пред ло ге које се одно се на део
ни цу аутопута Рума – Шабац Про стор ног 
пла на под руч ја посеб не наме не инфра
струк тур ног кори до ра држав ног пута I 
реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац 
и држав ног пута I реда број 19 Шабац – 
Лозни ца. Јав но урба ни стич ко пред у зе
ће „План“ и Општи на Рума упу ти ли су 
чети ри при мед бе које су се одно си ле на 
тра су аутопута у делу код инду стриј ске 
зоне Рум ска петља, а три су начел но и 
при хва ће не.

Коми си ја за јав ни увид ће одр жа ти и 
затво ре ну сед ни цу на којој ће се одлу
чи ти која ће се при мед ба при хва ти ти и 
како ће при хва ће на реше ња бити угра
ђе на у конач ну вер зи ју Пла на. Пре ма 
речи ма Мил ке Павло вић, дирек тор ке 
ЈУП „План“, раз ли ке се одно се на чиње
ни цу да се уме сто брзог пута сад гра ди 
аутопут, за који је пред ви ђе на брзи на 
од 130 кило ме та ра на сат, уме сто рани је 
пред ви ђе них 100 кило ме та ра на сат. На 
део ни ци аутопута Рума – Шабац пла ни

ра на је изград ња три петље: у бли зи ни 
посто је ће петље аутопута Бео град – 
Шид, изме ђу Хрт ко ва ца и Пла ти че ва и у 
Клен ку. Kоридор је широк 70 мета ра, а 40 
мета ра је заштит на зона са обе стра не.

Мир ја на Вашут, дирек тор ка Јав
ног пред у зе ћа „Урба ни зам“ из Срем ске 

Митро ви це, иста кла је да је ово пред у зе
ће све вре ме пра ти ло изра ду овог Про
стор ног пла на. Про стор ни план ће знат но 
ути ца ти на раз вој Гра да Срем ска Митро
ви ца. 

– На тери то ри ји Срем ске Митро ви
це ће сада бити три аутопута и то је 
вели ка пред ност за раз вој јед ног гра да. 
Овај план о коме раз го ва ра мо про ла зи 
само пре ко тери то ри је к. о. Јарак. Град 
и „Урба ни зам“ нема ју при мед би на план, 
јер је ура ђен ква ли тет но и обез бе дио је 
кому ни ка ци ју свих наших насе ља пре
ко Јар ка са тим аутопутем. Посто је ћи 
маги страл ни пут ће се и даље кори сти ти, 
јер је ква ли те тан. Он ће се кори сти ти за 
кому ни ка ци ју тог дела тери то ри је Гра да 
Срем ска Митро ви ца са Румом, Шап цем и 
Новим Садом – рекла је Мир ја на Вашут.

Тре ба иста ћи да је било укуп но 11 под
но си ла ца при мед би, неки са по јед ном, а 
неки и са више при мед би и суге сти ја. На 
отво ре ној сед ни ци у Руми било је и гра
ђа на који су вла сни ци земље пре ко које 
ће про ла зи ти нови аутопут, па су и они 
били заин те ре со ва ни за пита ња у вези 
са екс про при ја ци јом, која ће се реша ва ти 
накнад но.

С.Џакула
МирјанаВашут
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РаднисастанакуВинковцима
Тури стич ка орга ни за

ци ја општи не Ириг је 
парт нер на про јек ту 

INTER REG IPA PRO GRAM 
пре ко гра нич не сарад ње 
Хрват ска – Срби ја. Носи
лац про јек та је Уни вер зи
тет „Еду конс“ из Срем ске 
Каме ни це, а парт не ри из 
Хрват ске су Град Вин ков ци 
и Аген ци ја за раз вој и инве
сти ци је Вин ко ва ца. Реа
ли за ци ја овог про јек та је 
поче ла, а дру ги саста нак је 
одр жан 27. фебру а ра у Вин
ков ци ма. Овом састан ку су 
при су ство ва ли пред став ни
ци свих уче сни ка про јек та 
које је доче као и поздра вио 
Иван Босан чић, гра до на чел
ник Вин ко ва ца, са сарад ни
ци ма. Сле де ћи рад ни саста
нак ће се одр жа ти 12. мар та 
у Врд ни ку.

У окви ру про гра ма пре ко
гра нич не сарад ње одо бре
на су сред ства за изград
њу Кули нар ске ака де ми је у 
Врд ни ку. Радо ви на изград
њи Кули нар ске ака де ми је 
су поче ли кра јем фебру а

ра, а рок за њен завр ше так 
је децем бар 2021. годи не. 
Кули нар ска ака де ми ја би 
тре ба ло да се гра ди у Ули ци 

Мики це Лесја ка, пре ко пута 
тени ских тере на у Врд ни
ку. Укуп на вред ност про јек
та је 1,4 мили о на евра, док 

су пла ни ра на сред ства за 
део про јек та у Врд ни ку око 
700.000 евра. Како сазна је
мо од дирек то ра Тури стич ке 
орга ни за ци је Дра га на Дра
ги че ви ћа, сам обје кат гра
ди Уни вер зи тет „Еду конс“, 
док су сред ства из про јек
та наме ње на за опре ма ње 
Кули нар ске ака де ми је и 
реа ли за ци ју њених актив но
сти. Обје кат у којем ће бити 
ова ака де ми ја ће зау зи ма ти 
1.200 ква драт них мета ра и 
има ће еду ка тив ну и тури
стич ку функ ци ју.

– Ту ће се орга ни зо ва ти 
семи на ри за кува ре, пре зен
та ци је и изло жбе. Тури сти 
који дођу у Врд ник, моћи ће 
да посе те про дај не изло жбе, 
погле да ју их, и евен ту ал но 
нешто и купе. Нарав но, те 
изло жбе су у вези са про мо
ци јом хра не и пића – каже 
Дра ги че вић.

У згра ди ће бити и 15 соба 
које су наме ње не за сме штај 
уче сни ка који ће дола зи ти 
на кули нар ске еду ка ци је. 

С.Џакула

РаднисастанакуВинковцима

ИРИГ

ХуманитарнеакцијезаТеодору
У ири шкој општи ни је покре ну та 

широ ка хума ни тар на акци ја за 
при ку пља ње помо ћи за њихо ву 

малу сугра ђан ку Тео до ру Андрић. У 
акци ју су се укљу чи ле и шко ле, па је 
тако ОШ „Доси теј Обра до вић“ реа ли
зо ва ла две хума ни тар не пред
ста ве, а ССШ „Бори слав Михај
ло вић Михиз“ је при пре ма ла 
хума ни тар не обро ке. Уче ни ци 
су при пре ма ли хра ну, а број ни 
Ири жа ни су купо ва ли ове хума
ни тар не пор ци је и саку пље но 
је нешто пре ко 33.000 дина ра. 
У при ку пља ње помо ћи су се 
укљу чи ли и сви одбор ни ци СО 
Ириг, а Тури стич ка орга ни за ци ја 
Ириг, у кон гре сној сали врд нич
ког „Тер ма ла“, при пре ма вели
ки хума ни тар ни кон церт који је 
зака зан за 25. март. Уче ству ју 
Јован Пери шић, Јеле на Гер бец, 
гру па „Вре ло“, „Гара ви сокак“ и 
„ОК бенд“. Сви изво ђа чи су се 
одре кли хоно ра ра, а цена ула
зни це за кон церт је 500 дина ра. 
Кар те се могу купи ти  у Врд ни
ку, у кан це ла ри ји ТОО Ириг и у 
Ири гу, у згра ди Општи не Ириг.

Мала Тео до ра Андрић ће у 
јуну напу ни ти чети ри годи не, 

а са тешком боле шћу, тумо ром на 
мозгу, бори се од рође ња. Болест је 
дијаг но сти ко ва на у тре ћем месе цу. 
Тео до ра је има ла све га чети ри месе
ца када је опе ри са на, а после опе
ра ци је је осле пе ла. На кон тро ли, на 

маг нет ној резо нан ци, само два месе
ца након опе ра ци је, утвр ђе но је да 
се тумор, нажа лост, вра тио. Болест 
је држа на под кон тро лом две годи
не, јер је Тео до ра у том пери о ду при
ма ла хемо те ра пи је. Како каже мај

ка Јели ца, посто ји могућ ност 
при ме не нове тера пи је која се 
ради у Швај цар ској. Њени нала
зи и узор ци тумо ра посла ти су 
у Швај цар ску, а у зави сно сти 
од про це не и ана ли зе лека ра 
одре ди ће се јед на од две могу
ће тера пи је. Само за депо зит 
потреб но је 30.000 евра, а коли
ко још сред ста ва ће бити нео
п ход но зави си и од пре пи са не 
тера пи је.

Ако жели те да помог не те 
малој Тео до ри да побе ди опа
ку болест може те то ура ди ти уз 
помоћ мобил ног теле фо на, сла
њем бро ја 721 путем СМС пору
ке на број 3030. Цена пору ке је 
200 дина ра. 

Нов ча ну помоћ може те упла
ти ти и на динар ски рачун 
16055530054 и на деви зни 
рачун 005400004276.8, ИБАН: 
РС35160005400004276827.

С.Џакула
ПомозитемалојТеодори
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Келтсконасеље
чеканаставакрадова
На кон кур су Мини стар

ства трго ви не, тури
зма и теле ко му ни ка

ци ја за про јек те раз во ја 
тури зма у 2019. годи ни 
Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја је обез бе
ди ла сред ства у изно су од 4 
мили о на за наста вак реа ли
за ци је про јек та „Рекон струк
ци ја келт ског насе ља у 
Инђи ји“. Наред на фаза 
радо ва под ра зу ме ва завр
ше так изград ње огра де и 
ста за уну тар ком плек са, 
изград њу јед ног објек та и 
поје ди них садр жа ја на отво
ре ном. Иако је, као рок за 
реа ли за ци ју, наја вљен 
април теку ће годи не, како 
исти чу у ТО Инђи ја, прва 
јав на набав ка није успе ла, 
те уско ро тре ба да буде рас
пи са на и дру га.

– Поред сред ста ва које је 
опре де ли ло ресор но мини
стар ство и локал на само у
пра ва издво ји ће новац како 

би завр ши ли дру гу фазу 
радо ва – иста кла је Маја 
Бошњак, дирек то ри ца Тури
стич ке орга ни за ци је општи
не Инђи ја, и дода ла да ће 
након дру ге фазе усле ди ти 
опре ма ње музе ја на отво ре
ном.

Под се ти мо да про је кат 

под ра зу ме ва рекон струк ци ју 
дела келт ског насе ља у 
виду тури стич ког ком плек са 
лоци ра ног у спорт скорекре
а тив ној зони Инђи је, у бли
зи ни нове Спорт ске хале. 
Уну тар дрве ном огра дом 
опа са ног насе ља, пла ни ран 
је при каз неко ли ко типо ва 

келт ских кућа као и инте ре
сант них еле ме на та има ња 
на отво ре ном. Део ком плек
са је изгра ђен у прет ход них 
неко ли ко годи на, а завр шет
ком ове фазе биће омо гу ће
но ста вља ње лока ли те та у 
функ ци ју и дола зак првих 
посе ти ла ца. М.Ђ.

КелтсконасељеуИнђији

САСЕДНИЦЕСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Оставкатројицеодборника

У сре ду, 4. мар та по хит ном 
поступ ку одр жа на је 39. сед ни ца 
Скуп шти не општи не Инђи ја са 

само јед ном тач ком днев ног реда која 
се одно си ла на утвр ђи ва ње пре стан
ка ман да та одбор ни ци ма Скуп шти не 
општи не Инђи ја, који су под не ли ове
ре ну писме ну остав ку. У обра зло же њу 
Реше ња о пре стан ку ман да та одбор
ни ци ма наво ди се, изме ђу оста лог, да 

су Петар Фили по вић, Мило рад Сту пар 
и Зоран Адам, одбор ни ци СО Инђи ја, 
28. фебру а ра теку ће годи не под не
ли писме не остав ке пред сед ни ку СО 
Инђи ја, те су ство ре ни закон ски усло
ви да се вери фи ку је пре ста нак њихо
вих ман да та, за шта је гла са ла већи
на одбор ни ка у локал ном пар ла мен ту. 
Како је обја снио пред сед ник СО Инђи
ја Милан Пре до је вић, раз лог остав ки је 

уче шће Фили по ви ћа, Сту па ра и Ада ма 
у раду општин ске Избор не коми си је.

– Поме ну ти одбор ни ци желе да уче
ству ју у раду Избор не коми си је пред 
пред сто је ће избо ре, а функ ци је одбор
ни ка и чла на коми си је су у суко бу инте
ре са, те је то раз лог њихо вих остав ки. 
Такво мишље ње дала је и Аген ци ја за 
бор бу про тив коруп ци је – обја снио је 
Пре до је вић. М.Ђ.

СедницаСОИнђија
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ПредстављенијавнипозивиНСЗ
Наци о нал на слу жба за запо шља ва ње 

(НСЗ) рас пи са ла је 13 јав них пози ва за 
годи шње про гра ме запо шља ва ња, анга
жо ва ња и пре ква ли фи ка ци ја из њене 
над ле жно сти. Јав ни пози ви су пре зен то
ва ни сре ди ном про шле неде ље у скуп
штин ској сали Беле згра де у Ста рој 
Пазо ви. Јав ни пози ви, који тра ју до 31. 
мар та, усме ре ни су ка рефун да ци ји тро

шко ва подр шке осо ба ма са инва ли ди те
том, реа ли за ци ји про гра ма при прав ни ка 
за неза по сле не са сред њим ниво ом 
ква ли фи ка ци ја, уче шћу у финан си ра њу 
про гра ма обу ке на зах тев посло дав ца, 
као и ка уче шћу у финан си ра њу про гра
ма обу ке за потре бе посло дав ца запо
сле них у теку ћој годи ни. Тако ђе, како су 
иста кли пред став ни ци фили ја ле НСЗ у 

Срем ској Митро ви ци, рас пи са ни су и 
пози ви за доде лу суб вен ци ја за само за
по шља ва ње Рома, реа ли за ци ју про гра
ма струч не прак се, орга ни зо ва ње јав них 
радо ва за неза по сле на лица и доде лу 
суб вен ци ја посло дав ци ма за запо шља
ва ње неза по сле них из кате го ри је теже 
запо шљи вих лица на ново о тво ре ним 
рад ним мести ма. М.Ђ.

ПОЉОПРИВРЕДНАШКОЛА„СТЕВАНПЕТРОВИЋБРИЛЕ“РУМА

Завршенарезидбавиновелозе

У Сред њој пољо при
вред нопре храм бе ној 
шко ли „Сте ван Петро

вић Бри ле“ у Руми на Све
тог Три фу на је сим бо лич ки 
поче ло оре зи ва ње вино гра
да, с обзи ром на то да је реч 
о све цу, заштит ни ку вино
гра да ра и вина ра. Резид
ба школ ског вино гра да је 
зва нич но поче ла 2. мар та и 
окон ча на је у првој неде љи 
мар та. Пољо при вред на шко
ла има 20 ари под вино гра
дом, као и нови воћ њак са 
1.672 сад ни це јабу ка на око 
пола хек та ра. Вино град и 
воћ њак одр жа ва ју уче ни ци и 
про фе со ри ове шко ле. Нови 
воћ њак има и про тив град ну 
мре жу и систем за навод ња
ва ње, а што се тиче резид
бе јабу ка, она ће се врши ти 
нешто касни је, јер је реч о 

мла дим воћ ка ма. Међу уче
ни ци ма који су ради ли на 
оре зи ва њу вино гра да су 
били и Јеле на Утвић и Вла
ди мир Опа ру шић, уче ни ци 
тре ће годи не сме ра пољо
при вред ни тех ни чар. 

– Два пута недељ но има
мо прак тич ну наста ву, која 

нам је вео ма важна, јер 
више и боље нау чи мо на 
прак си. Знам да оре зу јем 
лозу, моја поро ди ца има 
доста вино гра да, тако да ћу 
сада иско ри сти ти сво је зна
ње да им помог нем – рекла 
је Јеле на.

Вла ди мир Опа ру шић каже 

да су током годи не прво тео
риј ски учи ли како се оре зу је 
лоза.

– Данас смо поче ли резид
бу и ово је први пут да је 
радим. Ради мо мешо ви ту 
резид бу – гово ри за наше 
нови не Вла ди мир Опа ру
шић. Са уче ни ци ма је био 
и про фе сор Алек сан дар 
Мишко вић.

– Кре ну ла је прак тич на 
наста ва на заса ду вино ве 
лозе и ово је пра во вре ме за 
резид бу. Нисмо има ли ште
те на вино вој лози јер није 
било јако ниских тем пе ра ту
ра. При бо ја ва мо се каква ће 
годи на бити у сми слу пада
ви на, тако да је наш систем 
за навод ња ва ње спре ман и 
нада мо се добром при но
су – иста као је Алек сан дар 
Мишко вић. С.Џакула

АлександарМишковић

ВладимирОпарушић

ЈеленаУтвић
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ИНТЕРВЈУ:JОВИЦАГАГРИЦА,ДИРЕКТОРЈП„ЧИСТОЋА“

Упланумногобројнипројекти
Јав но пред у зе ће „Чисто ћа“ обу хва та 

нај ве ћи број кому нал них делат но
сти у општи ни Ста ра Пазо ва. Поред 

саку пља ња и депо но ва ња кому нал ног 
отпа да, у њихо вој над ле жно сти су ЗОО 
хиги је на, зим ска слу жба, одр жа ва ње 
зеле ни ла, упра вља ње гро бљи ма и 
локал ним путе ви ма, а од ове годи не, 
упра вља ју и атар ским путе ви ма на 
тери то ри ји пазо вач ке општи не. Како је 
за М нови не иста као дирек тор „Чисто
ће“ Јови ца Гагри ца за ову годи ну пла ни
ра ни су мно го број ни про јек ти, поред 
редов них посло ва које оба вља ју запо
сле ни у поме ну том пред у зе ћу.

 Први про је кат, са којим кре ће мо већ 
за месец дана, је изград ња капе ле на 
гро бљу у Крње шев ци ма. Непо сто ја ње 
овог објек та био је вели ки про блем за 
село, јер су повор ке про ла зи ле глав ном 
ули цом, која је врло про мет на због бли
зи не аутопута. Радо ви ће бити завр ше
ни до кра ја ове годи не иста као је Гагри
ца.

Поред капеле у Крњешевцима, да
лисепланирају јошнекирадовина
сеоскимгробљима?

– У Новим Банов ци ма уско ро кре ће 
обно ва капе ле која је изгра ђе на пре око 
40 годи на  и ове, биће ком плет но рено
ви ра на. Морам да напо ме нем да ЈП 
„Чисто ћа“ упра вља са укуп но 11 гро ба
ља на тери то ри је наше општи не и да се 
сва ко днев но ради на њихо вом одр жа
ва њу.

Такође, управљате и локалним
путевима.Којесуактивностиактуел
не?

– Већ смо кре ну ли сани ра ње удар них 
рупа, са актив но шћу коју спро во ди мо 
током целе годи не. Уско ро у сарад њи са 
локал ном само у пра вом кре ће мо и са 
рекон струк ци јом одре ђе них пут них пра
ва ца. Ради ло се на путу Ста ра Пазо ва 
Ста ри Банов ци и након 20 годи на доби
ће мо модер ну сао бра ћај ни цу. Пла ни ра
на је и рекон струк ци ја пута Ста ра Пазо
ва –Вој ка који је локал ног карак те ра и 
којим, тако ђе, упра вља наше пред у зе
ће.У овој годи ни биће доста посла на 
рекон струк ци ји пут не инфра струк ту ре 
за шта је нео п ход но и доста финан сиј
ске подр шке са локал ног и виших нивоа 
вла сти.

Једна од надлежности Јавног
предузећа„Чистоћа”јеиуправљање
пијацама и њихово одржавање.
Коликостезадовољниутомсегмен
ту?

– Упра вља мо са укуп но осам пија ца и 
нео п ход на је њихо ва ком плет на рекон
струк ци ја, пре све га мислим на ону у 
самој Ста рој Пазо ви, за шта су потреб

на вели ка нов ча на сред ства. План је да 
се ове годи не поч не са изра дом про
јект не доку мен та ци је да би се, по обез
бе ђи ва њу новчаних средстава, запо че
ли и радо ви. Наша сточ на пија ца јед на 
је од рет ких које изу зет но добро функ
ци о ни ше и сва ког четврт ка се про да 
изме ђу 120 и 150 грла гове да, што је 
добар резул тат.

Кадавећговоримооживотињама,
ондасетребадотаћиислужбеЗОО
хигијене.Недавносте,поново,отво
рили прихватилиште за псе лутали
це?

– Слу жба ЗОО хиги је не вео ма добро 
функ ци о ни ше. По пози ву се одно се 
живо тињ ски леше ви и ту услу гу врши мо 
пот пу но бес плат но. Ми смо јед на од рет
ких општи на у Срби ји која има реше но 
пита ње ани мал ног отпа да.Међу тим, 

увек има  и неса ве сних поје ди на ца који 
одла жу живо тињ ске леше ве поред пута 
и на места која за то нису пред ви ђе на. 
Као што сте и рекли, про шле годи не смо 
поно во отво ри ли при хва ти ли ште  за шта 
смо успе ли да доби је мо дозво лу ресор
ног мини стар ства. У при хва ти ли ште 
може мо да при ми мо око 50 живо ти ња. 

Какојерешенопитањеуједапасаи
мачакалуталица?Далиимазлоупо
треба?

–Зло у по тре ба, нажа лост, има јер је 
закон недо ре чен. Годи шње, на име 
накна да, услед ује да паса и мача ка 
лута ли ца, издва ја мо око 10 мили о на 
дина ра. То су вели ка сред ства  и уско ро 
ћемо пред ло жи ти део кому нал не одлу
ке са реше њем како да се ста не на пут 
пси ма непо зна тих вла сни ка.

М.Ђ.

Првипројекат,сакојимкрећемовећзамесец
дана,јеизградњакапеленагробљууКрњешев
цима. Непостојање овог објекта био је велики
проблем за село, јер су поворке пролазиле
главном улицом, која је врло прометна због
близинеаутопута.Радовићебитизавршенидо
крајаовегодинеистакаојеГагрица

ЈовицаГагрица,директорЈП„Чистоћа“

Пројекат„Уфокусу:ПерспективеразвојаопштинеСтараПазова“
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МАЛАРЕМЕТА:ВУЧИЋПОСЕТИОВИНАРИЈУ„ДЕУРИЋ“

Винаријазапонос

Пред сед ник СНСа Алек сан дар 
Вучић посе тио је 7. мар та вина
ри ју „Деу рић“, која се нала зи у 

Малој Реме ти. Поред Вучи ћа, у посе ти 
овој позна тој вина ри ји која се нала зи 
на пади на ма Фру шке горе, били су и 
Ана Брна бић, као и селек тор ка жен ске 
кошар ка шке репре зен та ци је Мари на 
Маљ ко вић и 19 кан ди дат ки ња за посла
ни це репу блич ког пар ла мен та са листе 
„Алек сан дар Вучић – За нашу децу“ које 
су и пола зни це Ака де ми је мла дих лиде
ра СНСа.

Том при ли ком Алек сан дар Вучић је 
иста као да је први зада так ста лан рад 
на пове ћа њу живот ног стан дар да свих 
гра ђа на, али и пот пу на рав но прав ност 

жена и мушка ра ца, што по њему, још 
није постиг ну то, иако су напра вље ни 
вели ки пома ци у бро ју жена у Скуп
шти ни, Вла ди, нај ва жни јим мести ма 
у земљи. Међу тим, и даље је више 
мушка ра ца који за свој рад има ју и већа 
при ма ња. 

– Наша је оба ве за да се жене осе ћа ју 
сигур но и да им гаран ту је мо нор мал ну 
држа ву и при стој ну будућ ност – рекао је 
Вучић.

Током посе те вина ри ји Алек сан дар 
Вучић је про бао јед но од вина – пену ша
во бело вино из 2015. годи не и пору чио 
је да срп ски вина ри тре ба да пре стиг
ну сло ве нач ке, упра во, по пену ша вим 
вини ма. Он је додао да је вина ри ја „Деу

рић“ понос чита ве Срби је, буду ћи да је 
оби шао мно ге вина ри је широм све та, 
али како каже, мало где је видео то што 
се може виде ти у овој вина ри ји, која је 
позна та, упра во, по пену ша вим вини ма.

О настан ку вина ри је „Деу рић“ и 
њеним капа ци те ти ма пред сед ни ка 
СНСа Алек сан дра Вучи ћа је упо знао 
вла сник Митар Деу рић. Вина ри ја Деу
рић је 2017. про гла ше на за срп ску 
вина ри ју годи не, а нала зи се на јужним 
пади на ма Фру шке горе, неда ле ко од 
Бање Врд ник. Вина ри ја у посе ду има 20 
хек та ра вино гра да и поче ла је са радом 
2014. годи не. Сво ја вина углав ном изво
зи у Вели ку Бри та ни ју и скан ди нав ске 
земље. С.Џ.

ПосетавинаријиДеурић/фото:Танјуг/

СувенириопштинеИнђија
Раз глед ни це, маг не ти и 

под ме та чи за чаше, само су 
део пону де суве ни ра које 
може те про на ћи у про сто ри
ја ма Тури стич ке орга ни за ци
је општи не Инђи ја. Међу тим, 
они су, ипак, нешто мно го 
више од кома да кера ми ке 
или папи ра. У сва ки суве нир 
уткан је делић душе умет ни
ка из Инђи је, али и из неких 
дру гих дело ва наше земље. 
Сва ки комад је ура ђен од 
нај ква ли тет ни јих мате ри ја ла 
и потра жња је пого то во вели
ка на сај мо ви ма и мани фе
ста ци ја ма. Нерет ко, суве ни
ри из Инђи је „пре ва ле“ и по 
неко ли ко хиља да кило ме та

ра само да би посеб ној осо
би на дру гом кра ју све та 
„дали до зна ња“ да неко из 
овог срем ског гра да мисли 
на њих.

Како је иста кла Сла ђа на 
Судар из Тури стич ке орга ни
за ци је општи не Инђи ја у 
послед ње вре ме пове ћан је 
број суве ни ра који се могу 
про на ћи у њихо вим про сто
ри ја ма. У пита њу су пред ме
ти од коже, попут при ве за ка 
за кљу че ве и таба ке ра, а ту 
су и попу лар ни маг не ти, као 
и оста ли суве ни ри од кера
ми ке попут сато ва, пепе ља
ра и шоља.

М.Ђ. СувенириопштинеИнђија
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3,8милионазанабавку
новогвозила
У згра ди Пала те Срби је 

у поне де љак 2. мар та 
пот пи са ни су уго во ри 

о суфи нан си ра њу мера 
попу ла ци о не поли ти ке 
једи ни ца локал не само у
пра ве у Репу бли ци Срби ји у 
2020. годи ни, а уго во ре са 
пред став ни ци ма 88 локал
них само у пра ва, међу који
ма је и Општи на Пећин ци, 
пот пи са ла је мини стар ка 
без порт фе ља заду же на за 
демо гра фи ју и попу ла ци о
ну поли ти ку проф. др Сла
ви ца Ђукић Деја но вић. 

У окви ру мере Ускла ђи ва
ња рада и роди тељ ства, 
пећи нач кој локал ној само у
пра ви одо бре на су бес по
врат на сред ства за набав ку 
вози ла за пре воз деце и 
мла дих са посеб ним потре
ба ма у изно су од 3.825.000 
дина ра, док ће Општи на 
Пећин ци из буџе та обез бе
ди ти додат них 675.000 
дина ра. У име Општи не 
Пећин ци уго вор је пот пи сао 
пред сед ник мр Жељ ко 
Трбо вић.

– Ново вози ло наме ње но 
је кори сни ци ма услу га 
Днев ног борав ка за децу и 
мла де са смет ња ма у раз
во ју у Субо ти шту. Општи на 
Пећин ци је и до сада обез
бе ђи ва ла бес пла тан пре воз 
кори сни ци ма Днев ног 
борав ка од места ста но ва
ња до уста но ве, али вози ло 
које смо кори сти ли није 
било при ла го ђе но осо ба ма 

са инва ли ди те том. Ново 
вози ло ће знат но олак ша ти 
пре воз и у пот пу но сти одго
во ри ти на потре бе кори сни
ка услу га Днев ног борав ка 
– изја вио је Трбо вић.

Мини стар ска без порт фе
ља Сла ви ца Ђукић Деја но
вић, том при ли ком је рекла 
да је за ову наме ну из буџе
та обез бе ђе но 650 мили о на 
дина ра, за суфи нан си ра ње 
до 85 одсто укуп них тро
шко ва, а да је нај ви ше 
сред ста ва, око 292 мили о
на дина ра, опре де ље но за 
адап та ци ју и сана ци ју обје
ка та пред школ ских уста но
ва и игра ли шта.

– На овај начин ство ри ће 

се усло ви да се про ши ре 
капа ци те ти и сма ње листе 
чека ња у врти ћи ма широм 
земље. За набав ку меди
цин ске опре ме за опре ма
ње оде ље ња гине ко ло ги је 
и педи ја три је опре де ље но 
је око 79 мили о на дина ра, 
за 31 једи ни цу локал не 
само у пра ве, као и 29 вози
ла за потре бе патро на жних 
слу жби, у изно су од око 77 
мили о на дина ра. У 58 гра
до ва и општи на суфи нан си
ра ће се осни ва ње или 
осна жи ва ње саве то ва ли
шта за труд ни це, репро дук
тив но здра вље, шко ле 
роди тељ ства и саве то ва ли
шта за мла де, у виси ни од 

ско ро 80 мили о на дина ра, а 
око 13 мили о на дина ра 
наме ње но је за купо ви ну 
кућа за мла де брач не паро
ве – рекла је мини стар ка. 
Дода ла је да је у 2019. годи
ни рође на 341 беба више у 
одно су на прет ход ну годи ну 
и да у поре ђе њу са држа ва
ма у окру же њу, само наша 
земља беле жи бла ги пораст 
ново ро ђе не деце у наве де
ном пери о ду, а пре ма првим 
пре ли ми нар ним пода ци ма 
Репу блич ког заво да за ста
ти сти ку, у јану а ру 2020. 
годи не рође но је 245 беба 
више него у истом месе цу 
2019. годи не, што је раст од 
5%.

Уреднијипутнипојасеви
налокалнимпутевима

Почет ком про шле неде ље поче
ли су радо ви на уре ђе њу пут ног 
поја са у општи ни Пећин ци на део
ни ци пута од Пре ке кал др ме до 
Аша ње. У наред них неко ли ко дана, 
са ове део ни це биће укло ње ни 
трња ци и жбу ње због којих је кла
сич но коше ње било немо гу ће. Ово 
ће олак ша ти буду ће одр жа ва ње 
пут них поја се ва дуж овог пута, као 
и чишће ње коло во за у зим ском 
пери о ду, у вре ме сне жних пада ви
на. По завр шет ку радо ва на овој 
део ни ци пута, укла ња ње трња ка 
ће бити извр ше но и на пут ним поја
се ви ма дуж пута Субо ти ште – Бре
стач.
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УДРУЖЕЊЕЖЕНА„ШИМАНОВЧАНКЕ“

Љубависказана
накреативанначин

Пово дом Међу на род ног дана 
жена, Удру же ње жена „Шима нов
чан ке“ орга ни зо ва ло је четвр ти 

Осмо ма р тов ски базар у про сто ри ја ма 
Саве та месне зајед ни це у Шима нов ци
ма, а Базар су у петак 6. мар та оби шли 
Зоран Вој кић, заме ник пред сед ни ка 
Општи не Пећин ци, Алек сан дар Ман
дић, пред сед ник Саве та месне зајед ни
це Шима нов ци, и Томи слав Ћир ко вић, 
дирек тор Јав не уста но ве „Спорт ски 
цен тар“.

На Осмо мар тов ском база ру су сво
је кре а тив не и нада све зани мљи ве 
покло не осми сли ла, изме ђу оста лих, и 
деца из шима но вач ке основ не шко ле и 
Пред школ ске уста но ве, зајед но са сво
јим учи те љи ца ма и вас пи та чи ма, а о 
непре су шној деч јој машти Алек сан дар 
Ман дић је рекао да је она извор, пре 
све га, љуба ви, што се и види на изло
же ним пред ме ти ма.

– Осми март је посве ћем свим дама
ма, али посеб но мај ка ма, а деца су 
срећ на, не само када уру че покло не, 
него и када их сама напра ве за дра ге 
осо бе. Тако да је овај базар на неки 
начин обје ди нио ту љубав деце на сим
бо ли чан начин кроз кре а тив не и шаре
не дета ље. Дра го ми је да Удру же ње 
жена „Шима нов чан ке“ наста вља лепу 
прак су орга ни зо ва ња Осмо мар тов
ског база ра, јер на тај начин пока зу ју 
да кул ту ра не ста ну је само у вели ким 
град ским цен три ма, него и у сели ма, 

где се људи тру де да пока жу сво ју кре
а тив ност. Уз подр шку пећи нач ке локал
не само у пра ве, нашег Саве та, број
них кул тур них чини ла ца и роди те ља, 
кул тур на деша ва ња су све бога ти ја, 
не само у Шима нов ци ма, него широм 
наше општи не – иста као је Ман дић.

Како нам је рекла Души ца Мило ше
вић, пред сед ни ца шима но вач ког Удру
же ња, базар је и ове годи не орга ни зо
ван уз подр шку Општи не Пећин ци и 
Месне зајед ни це.

– Ове годи не смо укљу чи ле и наше 
нај мла ђе сугра ђа не, који су сво јим 
весе лим и шаре ним покло ни ма обра
до ва ле сво је вршња ке и све посе ти о це 
Осмо мар тов ског база ра. Изу зет но ми 
је дра го да је за ова два дана, коли ко 
је тра јао наш базар, посе ће ност била 
вели ка и да су сви задо вољ ни, и про
дав ци и посе ти о ци, као и да су сви 
про на шли поклон за сво ју дра гу осо бу 
– рекла је Мило ше вић.

Током два дана тра ја ња Осмо мар
тов ског база ра, сво је радо ве су, поред 
нај мла ђих Шима нов ча на, изло жи ли и 
само стал ни изла га чи, узга ји ва чи цве
ћа и сли ка ри, а чла ни це шима но вач
ког Удру же ња изло жи ле су сво је руко
тво ри не. Нај број ни ји посе ти о ци била 
су деца – шко лар ци, који су купо ва ли 
покло не за сво је мај ке и баке, као и 
пред школ ци, а сви зајед но су ужи ва ли 
у раз гле да њу и послу же њу које су за 
њих при ре ди ле „Шима нов чан ке“.

ПРОМОЦИЈАКЊИГЕ
ОЛИВЕРЕБАЛАШЕВИЋ

Планета
двориште

У сре ду, 5. мар та митро вач ку 
Библи о те ку посе ти ла је Оли ве ра 
Бала ше вић, која је тој уста но ви 
покло ни ла пет књи га свог рома на 
„Пла не та дво ри ште“, који гово ри 
о њеном одра ста њу, а у њему се 
спо ми ње и Срем ска Митро ви ца. 
Том при ли ком, чита о ци су могли 
да се упо зна ју са Оли ве ром и да 
доби ју посве ту на купље ној књи зи. 
Аутор ки је уру че на и захвал ни ца 
колек ти ва Библи о те ке „Гли го ри
је Воза ро вић“. Касни је, тог дана у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“, одр
жа на је и про мо ци ја рома на „Пла
не та дво ри ште“. 

ОШ„БОШКО
ПАЛКОВЉЕВИЋПИНКИ“

Воћнидан
У четвр так, 5. мар та у ОШ 

„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ одр
жа на је ради о ни ца под нази вом 
„Воћ ни дан“, која је део про јек та 
„Play 2 корак по корак“. Циљ про
јек та јесте да се смањи употреба 
брзе хра не, а да се  ство ре нави ке 
кроз здра ве намир ни це, одно сно 
воће.Том при ли ком, уче ни ци тре
ћег раз ре да  су пред ста ви ли про
је кат. Подр шку у реа ли за ци ји про
јек та дали су Мини стар ство про
све те, нау ке и тех но ло шког раз во
ја и Град ска упра ва за обра зо ва
ње, кул ту ру и спорт. Ради о ни це у 
окви ру про јек та су омо гу ћи ле да 
деца кроз игру изме ре утро шак 
кало ри ја и да се здра во хра не, као 
и да про из во де које су напра ви ли 
на ради о ни ца ма про да ју на изло
жба ма у град ској кући. Тако ђе, 
тре ћем резре ду је уру чен про јек
тор, који ће омо гу ћи ти бољу и ква
ли тет ни ју наста ву. 

ЛАЋАРАК

Изменарежима
саобраћаја

Услед радо ва у ули ца ма Ниска и 
Кара ђор ђе ва у Лаћар ку доћи ће до 
изме не режи ма сао бра ћа ја. Радо
ви ће тра ја ти од 9. до 14 мар та. 
Моле се гра ђа ни да пошту ју поста
вље ну при вре ме ну сао бра ћај ну 
сиг на ли за ци ју и кори сте алтер на
тив не прав це.
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НАЦИОНАЛНАСЛУЖБАЗАЗАПОШЉАВАЊЕ

Заједничкимрадом
довећеупослености

Наци о нал на слу жба за запо
шља ва ње фили ја ла Срем ска 
Митро ви ца, одр жа ла је у четвр

так 5. мар та, у Општи ни Пећин ци 
пре зен та ци ју јав них пози ва и кон кур
са за 2020. годи ну. При сут не посло
дав це на почет ку пре зен та ци је 
поздра ви ли су дирек тор ка фили ја ле 
у Срем ској Митро ви ци Мари ја на Гра
бић и пред сед ник При вре ме ног орга
на Општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, који је том при ли ком иста
као добру сарад њу са Наци о нал ном 
слу жбом за запо шља ва ње и кон
стан тан зајед нич ки рад на сма ње њу 
бро ја неза по сле них у општи ни 
Пећин ци.

– Ми смо Локал ним акци о ним пла
ном запо шља ва ња, који је ускла ђен 
са Наци о нал ном стра те ги јом запо
шља ва ња за 2020. годи ну, пред ви де
ли пове ћа ње бро ја запо сле них мла
дих, под сти ца ње запо шља ва ња лица 
ста ри јих од 50 годи на и под сти ца ње 
запо шља ва ња неква ли фи ко ва не 
рад не сна ге. Јав ни пози ви које је рас
пи са ла Наци о нал на слу жба за запо
шља ва ње, као и дана шња пре зен та
ци ја, зна ча јан су корак упра во у том 
сме ру – изја вио је Трбо вић.

Како нам је рекла Мари ја на Гра бић, 
дирек тор ка фили ја ле у Срем ској 
Митро ви ци, Наци о нал на слу жба за 
запо шља ва ње 28. фебру а ра рас пи

са ла је 12 јав них пози ва посло дав ци
ма и неза по сле ним лици ма.

– Дана шња пре зен та ци ја била је 
при ли ка да пред више од 40 посло да
ва ца пре зен ту је мо наше јав не пози
ве, усло ве и виси ну суб вен ци ја, али и 
да чује мо шта посло дав ци мисле о 
тим пози ви ма и коли ко су заин те ре
со ва ни за про гра ме запо шља ва ња. 
Тру ди мо се да ослу шку је мо шта 
посло дав ци мисле и да ува жи мо 
њихо ве пред ло ге, те смо ове годи не 
неке про гра ме мало флек си бил ни је 
дефи ни са ли у одно су на про шлу 
годи ну, као што су изно си суб вен ци ја 
који су већи. Наш циљ је да ква ли тет
ну услу гу коју нуди мо посло дав ци ма 
још више уна пре ди мо и да заи ста 
добри посло дав ци, какви су они што 
послу ју на тери то ри ји општи не 
Пећин ци, запо сле теже запо шљи ва 
лица који се тре нут но нала зе на 
нашој еви ден ци ји у Пећин ци ма – 
рекла је Гра бић и дода ла да посто ји 
вели ко инте ре со ва ње за про грам 
струч не прак се и за суб вен ци је за 
запо шља ва ње неза по сле них лица, 
као и да је фили ја ла у Пећин ци ма 
већ при ми ла неко ли ко зах те ва, а сви 
заин те ре со ва ни при вред ни ци о усло
ви ма и виси ни сред ста ва могу се 
инфор ми са ти путем сај та Наци о нал
не слу жбе за запо шља ва ње или у 
фили ја ли у Пећин ци ма.

МисмоЛокалним
акционимпланом

запошљавања,којије
усклађенсаНационалном
стратегијомзапошљавања
за2020.годину,предвиде
липовећањебројазапо
сленихмладих,подстица
њезапошљавањалица
старијиход50годинаи
подстицањезапошљава
њанеквалификоване

раднеснаге.Јавнипозиви
којејерасписала

Националнаслужба
зазапошљавање,каои
данашњапрезентација,
значајансукоракуправо
утомсмеру–изјавиоје

Трбовић
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ЦРКВАСВЕТОГСТЕФАНА

Представљањекњиге„Завети“
У хра му Све тог Прво му че

ни ка и Архи ђа ко на Сте
фа на у Срем ској Митро

ви ци у четвр так 5. мар та 2020. 
годи не  одр жа на је про мо ци ја 
књи ге исто ри ча ра, про фе со
ра Фило зоф ског факул те та у 
Бео гра ду др Мило ша Кови ћа 
„Заве ти”. Књи га је сво је вр сна 
публи ци стич ка збир ка ста во
ва, интер вјуа, новин ских чла
на ка и дру гих јав них исту па 
про фе со ра Кови ћа наста ла у 
пери о ду од 2016. до поло ви не 
про шле годи не. 

Пре ма речи ма самог ауто
ра, књи га обу хва та вре мен ски 
пери од када се срп ска зва нич
на поли ти ка  и срп ски народ 
у цели ни нала зе пред иза зо
вом, па и при ти ском „конач ног 
реша ва ња ста ту са Косо ва” са 
амби ци јом да све до чи и под
стак не на потре бу зашти те 
искон ских наци о нал них вред
но сти, сло бо дар ске и држа во
твор не тра ди ци је про ис те кле 
од уте ме љи ва ча срп ске држа
ве и њихо вих наслед ни ка – 
тра ди ци ји сачу ва ној као наци
о нал ни, Косов ски завет.

Гово ре ћи о делу Мило
ша Кови ћа проф. др Часлав 
Копри ви ца са Факул те та поли
тич ких нау ка у Бео гра ду гово
рио је о пој му заве та као о 
„теми свих наших тема“ ука зу
ју ћи на косов ски завет „из кога 
је про ис те кло све у нашој про
шло сти, који је надах њи вао 
све наше прет ке од Косо ва до 
Коша ра и Паштри ка” . 

– Бити веран заве ту не зна
чи бити заро бљен у про шло
сти, напро тив. Ми не може мо 
рас кр сти ти са сво јим заве том 
а да оста не мо чиста обра
за. Не може те бити сло ве сно 
биће ако нема те тра ди ци ју 
а срп ска исто ри ја запра во је 
завет ни низ. На нама је данас 
одго вор ност да ли ћемо тај 
завет одр жа ти” рекао је про
фе сор Копри ви ца.

Обра ћа ње  при сут ни ма 
про фе сор Ковић почи ње кон
ста та ци јом да косов ски завет 
није мит који је ана хрон и пре
ва зи ђен већ изу зет но жив што 
је пока за ла и масов на подр
шка Апе лу за одбра ну Косо
ва и Мето хи је у чијој изра ди 
је и сам уче ство вао а који  је 

пот пи са ло и неко ли ко архи је
ре ја срп ске цркве. „За чува
ње заве та потреб ни су жртва 
и одри ца ње а косов ска иде ја 
је опсе сив на иде ја срп ске кул
ту ре коју мора мо очу ва ти и 
пре да ти наред ним гене ра ци
ја ма, нашој деци и уну ци ма. 
Живи мо у вре ме ну обно ве 
рели ги је у већем делу све та 
а иден ти тет је данас кључ на 
реч у Евро пи” рекао је, изме ђу 
оста лог  аутор сма тра ју ћи да 
је у срп ском наци о нал ном кор
пу су ово вре ме „дефи ни са ња 
срп ства кроз веру”. 

Оба говор ни ка, про фе со ри 
Копри ви ца и Ковић посеб но 
су апо стро фи ра ли акту ел не 
лити је наро да у Црној Гори, 
обја шња ва ју ћи ову поја ву  

потре бом људи да бра не ћи 
сво је хра мо ве и тра ди ци ју 
сачу ва ју иден ти тет и наци о
нал ни завет који су им оста ви
ли пре ци.

Пред ста вља њу књи ге, које 
је уз подр шку све штен ства 
нај ста ри јег митро вач ког хра
ма  орга ни зо ва ло Дру штво 
срп ских дома ћи на при су ство
ва ло је мно штво посе ти ла
ца који су били у при ли ци да 
гости ма поста ве и одре ђе на 
пита ња из сфе ре наци о нал не 
исто ри је, иден ти те та и тра ди
ци је. Пој ци овог хра ма изве ли 
су неко ли ко при год них етно и 
родо љу би вих песа ма.

Текст:ДејанМостарлић
Извор:Радио

„СрпскиСион”

У Спорт ској хали у Доњем 
Товар ни ку, у субо ту 7. мар та, 
одр жан је тре ћи „Топ Фор ма 
Куп“ у деч јем фит не су. Под 
покро ви тељ ством пећи нач ког 
Спорт ског саве за „Раз вој спор
то ва“, орга ни за тор так ми че ња 
и ове годи не су Спорт ски клуб 
„Топ Фор ма“ и Клуб за рит мич
ку гим на сти ку „Топ Џим“ из 
Шима но ва ца.

На пар ке ту товар нич ке 
Спорт ске хале уме ће у деч јем 
фит не су при ка за ло је око 250 
мали ша на из десе так клу бо ва 
из наше земље, а орга ни за ци
јом так ми че ња и ква ли те том 
при ка за них коре о гра фи ја 
задо во љан је био и Сини ша 
Ђокић, пред сед ник Спорт ског 
саве за „Раз вој спо р то ва“.

– Изу зет но ми је дра го да се 
так ми че ње ова квог типа одр
жа ва тре ћу годи ну заре дом и 
да видим пре пу ну Спорт ску 
халу мла дих који се баве спо р
том, што је и циљ Спорт ског 

саве за „Раз вој спо р то ва“. 
Наста ви ће мо да зајед но са 
пећи нач ком локал ном само у
пра вом пома же мо све спорт
ске колек ти ве, посеб но оне 
које раде са децом школ ског и 
пред школ ског узра ста. Наша 
зајед нич ка миси ја је попу ла ри
зо ва ње спо р та код нај мла ђих, 
а тре нер клу ба „Топ Фор ма“ 
Маја Радо са вље вић очи глед
но са вели ким успе хом ани ми
ра све више деце из наше 
општи не за деч ји фит нес и 
рит мич ку гим на сти ку – рекао је 
Ђокић.

У првом делу так ми че ња 
пред ста ви ли су се мла ди са 
соло коре о гра фи јом и позин
гом. Потом су усле ди ли гим на
сти ка, фит нес и плес, у А, Б и 
Ц кате го ри ји. Коре о гра фи је са 

који ма су деца насту пи ла биле 
су соло, дуо, трио, гру пе и 
фор ма ци је. Међу 250 уче сни
ка, били су и чла но ви шима но
вач ког клу ба „Топ Фор ма“, који 
су осво ји ли укуп но 40 меда ља 
– 17 злат них, 12 сре бр них и 11 
брон за них меда ља у деч јем 
фит не су. Тре нер Маја Радо са
вље вић је пре за до вољ на 
оства ре ним резул та ти ма.

– Први ути сци су фено ме
нал ни. Доби ли смо похва ле и 
честит ке од гости ју – деце и 
зва нич ни ка и општи је ути сак 
да је орга ни за ци ја так ми че ња, 
које је тра ја ло од пре по днев
них, па до вечер њих сати, 
била бес пре кор на – изја ви ла 
је Радо са вље вић.

У деч јем фит не су чла но ви 
клу ба „Топ Фор ма“ осво ји ли су 

сле де ће меда ље: у кате го ри ји 
до 7. годи на, 1. Мари ја Жижић, 
2. Ана ста си ја Симић и 3. Јана 
Мило је вић; 8. годи на, 1. Сан
дра Добро до лац, 2. Нина 
Доро ски; 10 годи на, 2. Ана 
Мркаљ, 3. Анге ли на Луго ња; 
11. годи на, 1. Ката ри на Мак си
мо вић, 2. Нина Пекић, 3. Ана 
Кићо вић; 12. годи на, Тама ра 
Ђурић, 2. Еле на Бели вук, 3. 
Ања Мило ше вић; 13. годи на, 2. 
Ани та Антић; 14. годи на, 1. 
Дуња Радо са вље вић; 15. годи
на, 1. Сара Ђурић; деча ци 
(Опен), 1. Сте фан Добро до
лац.

Поред шима но вач ког клу ба 
„Топ Фор ма“, уче сто во ва ли су 
и клу бо ви: „Катс“ из Сом бо ра, 
„Старт“ и „Олимп“ из Новог 
Сада, „Каспер“ из Батај ни це, 
„Џим 022“ из Срем ске Митро
ви це, „Фит Фор ма“ из Руме, 
„Вик то ри“ из Бач ког Петров ца, 
„Желе зни чар“ из Сме де ре ва и 
„Пар ти зан“ из Бора.

ДОЊИТОВАРНИК

ТопФормаКуп

Сапромоцијекњиге
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Ухватитисунчевзрак
Удру же ње ликов них 

умет ни ка „Сир ми ум“, 
нај ста ри је срем ско ми

тро вач ко удру же ње те врсте, 
обе ле жа ва већ деце ни ја ма 
ликов ну сце ну гра да опстав
ши у тур бу лент ним годи на ма, 
кроз које је про ла зи ло дру
штво у цели ни захва љу ју ћи 
јед ним делом и људи ма који 
су га води ли. Новa пред сед
ни ца УЛУ „Сир ми ум“ Јеле на 
Гајин носи се  са енту зи ја
змом са зада ци ма који су 
пред њом у вре ме ни ма, која 
никад нису била лака, како 
некад, тако и сада за раз вој 
ликов ног ства ра ла штва.

Дугогодишњи сте члан
УЛУ „Сирмиум“ и његов
председник од прошле
године. Како видите развој
удружењаодоснивања?

– Пре више од чети ри деце
ни је осно ва но је Удру же ње 
ликов них умет ни ка „Сир ми ум“ 
са иде јом да оку пи мла ђе 
ликов не ства ра о це Срем ске 
Митро ви це и омо гу ћи им 
зајед нич ке насту пе, редов но 
изла га ње и про мо ци ју ликов
не умет но сти. Удру же ње је у 
свом више де це ниј ском тра ја
њу има ло неко ли ко пре ки да, 
али је успе ло да обно ви сво ју 
делат ност и данас бро ји око 
три де се так актив них чла но ва 
који редов но изла жу на 
нашим годи шњим изло жба ма, 
које орга ни зу је мо у Музе ју 
Сре ма и Гале ри ји „Лазар 
Воза ре вић“.

Поред редовних годи
шњих изложби у Сремској
Митровициостварилистеи
изложбенастрани. 

– Наме ра нам је да све 
више изла же мо и у дру гим 
мести ма у Сре му, а до сада 
смо реа ли зо ва ли изло жбе у 
Кул тур ном цен тру у Руми и 
изло жбу радо ва на Умет нич
ком сало ну у Шиду у сарад њи 
са УЛУС „Шид“ у про сто ру 
Русин ског дома „Ђура Киш“. 
Сарад ња коју смо оства ри ли 
са Удру же њем ликов них умет
ни ка и ства ра ла ца „Шид“ нам 
је посеб но дра го це на, јер смо 
успо ста ви ли везу два гра да и 
међу соб ну подр шку удру же
ња на јача њу ликов ног ства
ра ла штва, а сарад ња ће бити 
наста вље на кроз орга ни за ци
ју зајед нич ког „Про лећ ног 
сало на“, који је у наја ви.

Ликовне колоније пред
стављају значајан аспект
рада Удружења и намера

Вам је да у том правцу
истрајете и поред великих
материјалних тешкоћа са
којимасесуочаватекадасу
онеупитању.

– У доса да шњем раду 
Удру же ња посто ја ла је тен
ден ци ја успо ста вља ња 
сарад ње са умет ни ци ма из 
дру гих сре ди на, што смо 
пости за ли кроз орга ни за ци ју 
ликов них коло ни ја. Иста кла 
бих као нај зна чај ни је пет 
ликов них сим по зи ју ма, које 
смо успе шно  реа ли зо ва ли у 
сарад њи са Домом уче ни ка, 
на који ма су поред сли ка ра 
уче ство ва ли, као гости и зна
чај не лич но сти из све та књи
жев но сти, музи ке и спор та, 
про во де ћи вре ме и дру же ћи 
се са нама у току коло ни је.

Економиста сте по стру
ци, али Ваше определење
за бављење сликарством
било је изазов у ком сте
пожелелидасеокушате.

Увек ме је при вла чи ла 
ликов на умет ност, сли кар ска 
оства ре ња, али и скулп ту ра. 
Кре ну ла сам у Шти фли ну 
ликов ну шко лу и чети ри годи
не сти ца ла тех нич ка зна ња из 
сли кар ства, која су ми недо
ста ја ла. Била је то ста бил на 
осно ва за само ста лан рад, 
али жеља за уче њем и даље 
посто ји, наро чи то у доме ну 
вајар ства и моза и ка.

Изградили сте препозна
тљив стил, где властита
перцепција мотива обилује
стилизацијом.

– При ро ду посма трам на 
један уоп ште ни ји начин, него 

што ствар но јесте и тако је 
пред ста вљам на сво јим плат
ни ма. Пеј за жи су ми оми ље на 
тема, а про ме не годи шњих 
доба посеб но ме инспи ри шу.  
Сма трам да су вре мен ске 
мене неис црп на тема и пру
жа ју мно штво могућ но сти у 
вари ра њу истог моти ва, одно
сно сли ка ног пре де ла. Поред 
јасних асо ци ја ци ја на при ро ду 
ура ди ла сам и јед ну малу 
сери ју апстракт них сли ка, под 
нази вом „Игра сен ки“. 

У чврстој архитектоници
слике кружни мотив заузи
ма посебно место и то су
маслачцииспирале,којисе
понављају у Вашим слика
макао„лајтмотив“.

– Сва ки круг пред ста вља 
масла чак који је чест мотив 
на мојим сли ка ма и пред ста
вља сим бол про ла зно сти и 
тра ја ња у исто вре ме, али и 
лепо те. Поред њега кори стим 
и спи ра лу, која пред ста вља ја 
сун чев зрак. Пале та коју кори
стим садр жи јаке и живе боје, 
које убла жа вам белом. Иако 
сли кам углав ном акри лом, 
поне кад  екс пе ри мен ти шем 
са ком би но ва ном тех ни ком и 
кори стим раз ли чи те мате ри
ја ле, као што су песак, кар тон, 
папир, лепа ко ве и боје, са 
наме ром да иза ђем у про стор 
и поја чам тек сту ру. 

Честогостујетеналиков
ним колонијама које се
организујупоСрбији.Коли
ко је важно да се изађе из
атељеаиуконтактусадру
гим уметницима научи
нештоново?

Чест сам гост ликов них 
коло ни ја, а послед ња на којој 
сам уче ство ва ла је она у 
Луков ској бањи. Коло ни је 
орга ни зу ју хоте ли АД „Пла
нин ка“ из Кур шу мли је у Луков
ској и Про лом бањи, које су 
изу зет но добро медиј ски про
пра ће не, а сли ке на кра ју 
буду изло же не у гале ри ји у 
Про ку пљу. Обич но уче ству је 
од 1012 уче сни ка у сва ком 
сази ву, а ауто ри су дужни да 
оста ве сли ке, које ће убу ду ће 
кра си ти про сто ре хоте ла.

Који су Ваши планови у
будућности, како лични,
тако и у односу на УЛУ
„Сирмиум“?.

Жеља ми је да орга ни зу јем 
само стал ну изло жбу са новом 
темом и тим пово дом радим 
нову сери ју сли ка. Сма трам 
да Удру же ње мора да одр жа
ва редов не годи шње изло
жбе, да буде актив но, како се 
члан ство не би осу ло. Тако ђе 
у пла ну су и додат не актив но
сти, као што су јед но днев на 
коло ни ја у Клу бу пен зи о не ра, 
на коју ћемо позва ти и чла но
ве УЛУС „Шид“. Клуб пен зи о
не ра нам је усту пио сво је про
сто ри је за изла га ње, што нам 
мно го зна чи, јер Удру же ње 
нема стал ни про стор где би 
могло изла га ти сли ке сво јих 
чла но ва. Жеља нам је, ако 
буде сред ста ва да се обно ви 
и више днев на коло ни ја у 
сарад њи са Домом уче ни ка. 
Тако ђе, поред редов них изло
жби у Музе ју Сре ма и Библи
о те ци „Гли го ри је Воза ро вић“ у 
пла ну је и Про лећ ни салон у 
Шиду. М.Вукајловић
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Сликарствокојебудирадост

Сли ко ви тост наив не 
умет но сти из Кова чи
це поста ла је сио ним 

за умет ност, која  пре но си 
радост и буди ностал гич на 
сећа ња на детињ ство, у 
коме је све изгле да ло тако 
неви но и чисто и сва ка ко je 
један од раз ло га, због чега 
је публи ка ових дана хрли ла 
у митро вач ку Гале ри ју да 
види дела само у ких мај сто
ра кичи це са вој во ђан ских 
рав ни ца. 

Jединствена изло жба 
наив не умет но сти, под нази
вом „Кара ван наи ве“, отво
ре на је про шле неде ље у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре
вић“, у орга ни за ци ји општи
не Кова чи ца и Гале ри је 
наив не умет но сти из Кова
чи це. Већ тра ди ци о нал на 
мани фе ста ци ја се по четвр
ти пут одр жа ва, а ове годи
не госту је у Срем ској Митро
ви ци, Бео гра ду и Бања 
Луци. Путу ју ћа изло жба 
упри ли че на је пово дом 20. 
обе ле жа ва ња  Међу на род
ног дана матер њег јези ка и 
осми шље на са иде јом да 
про мо ви ше наив ну умет
ност, али и кул тур ни иден ти
тет и тра ди ци ју наро да који 
живе у овој јужно ба нат ској 
општи ни.

Кова чи ца је дав но обез бе
ди ла истак ну то место у 
доме ну наив не умет но сти, 
које јој је кроз про мо ци ју 
успе шних пред став ни ка 

сво је вре ме но доне ло свет
ску сла ву, која тра је и данас. 
Као пре по зна тљив бренд,  
тзв. „кова чич ка шко ла“ пле
ни пажњу сво јом живо пи
сно шћу, иди лич ним пред
ста ва ма из сва ко днев ног 
живо та пао ра, пољ ским 
радо ви ма, зана ти ма, оби ча
ји ма, жите љи ма вој во ђан
ског села. Умет ност само у
ких сли ка ра  про же та је 
љуба вљу пре ма сеља ку, 
род ној гру ди и сва ком дога

ђа ју у коме уче ству ју пао ри 
чвр сто пове за ни у зајед ни
цу. Жанр сце не и пеј за жи са 
еле мен ти ма фан та сти ке, 
само су део бога те ико но
гра фи је, која се од ауто ра 
до ауто ра, иако често пона
вља на, увек иска же на дру
га чи ји начин, наго ве шта ва ју
ћи да је машта наив ног сли
ка ра све, а тех ни ка се сти че 
и учи годи на ма кроз сли кар
ску прак су.

У чува њу наци о нал ног 

иден ти те та Сло ва ка и дру
гих наро да, који живе у 
Кова чи ци и њихо вог фол
кло ра осни ва ње гале ри је, 
дав не 1955. годи не, као 
прве гале ри је наив не умет
но сти у бив шој Југо сла ви ји 
има ло је посе бан зна чај, а 
умет ност Кова чи це него ва
на више од пола века поста
је пре по зна тљи ва у све ту. 

 Наив на умет ност из Кова
чи це нео дво ји ва је од људи 
који је ства ра ју, на отва ра њу 
је био при су тан вели ки број 
наи ва ца, чла но ва месне 
гале ри је наив не уме то сти. 
На све ча ном отва ра њу 
публи ци се обра ти ла Ана 
Жол нај Бар ца, дирек то ри ца 
Гале ри је наив не умет но сти 
у Кова чи ци и Мари ја Вуру
на, кустос митро вач ке Гале
ри је. Дога ђај је про пра ћен 
зву ци ма сло вач ке народ не 
музи ке на хар мо ни ци, који 
су допу ни ли атмос фе ру 
изло жбе, која је побу ди ла 
вели ко инте ре со ва ње митр
овч ке публи ке.  

Мани фе ста ци ја „Кара ван 
наи ве“, која је запо че ла у 
Кова чи ци 21. фебру а ра, 
пре ко Срем ске Митр о ви це, 
од 2. до 8. мар та наста вља 
госто ва ње у Бео гра ду, од 
11. до 18. мар та, а након 
пре сто ни це изло жба ће 
бити реа ли зо ва на у Репу
бли ци срп ској, у Бања Луци 
од 20. до 27. мар та. 

М.Вукајловић

КараваннаивеуСремскојМитровици
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ЗАВИЧАЈНИМУЗЕЈРУМА

Отворенаучионица
изстарихвремена

У Зави чај ном музе ју Рума, 6. мар
та је отво ре на стал на изло жбе
на постав ка на тему учи о ни це из 

ста рих вре ме на. Захва љу ју ћи број ним 
пред ме ти ма који су се пре више од 
два века кори сти ли у онда шњим шко
ла ма (ска ми је, табле, писаљ ке, гло бу
си, мало број ни уџбе ни ци, „шти це“, 
одно сно, онда шња азбу ка, ђач ке књи
жи це, школ ска зво на) сада шњим уче
ни ци ма, али и одра сли ма, омо гу ће но 
је доча ра ва ње изгле да учи о ни це из 
дав но про ху ја лих вре ме на. Тада је 
било уоби ча је но и кажња ва ње ђака, 
па се могу виде ти и шибе, „мага ре ћа 
клу па“, али и куку руз поста вљен у јед
ном углу, где су кле ча ли кажње ни уче
ни ци. 

Први посе ти о ци ове учи о ни це били 
су ђаци петих раз ре да ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“ који су реа ли зо ва ли про је
кат „Шко ла кроз веко ве“. Седе ћи у ска
ми ја ма, уче ни ци су од дирек тор ке 
Зави чај ног музе ја Бра ни сла ве Коње
вић сазна ли низ зани мљи вих пода та
ка у вези са исто ри ја том обра зо ва ња у 
Руми, почев од 1756. годи не, када је 
са радом поче ла прва шко ла. Шко ла је 
наста ла у пор ти Нико ла јев ске цркве у 
Ири шкој ули ци (тај обје кат је пот пу но 
рено ви ран) а њен осни вач и први учи
тељ је био тада шњи парох Пан те леј
мон Хра ни са вље вић. Како је шко ла 
наста ла за вре ме сто ло ва ња митро по
ли та Павла Нена до ви ћа, у учи о ни ци 
се нала зи и његов пор трет, буду ћи да 
је један од нај за слу жни јих за шире ње 
мре же срп ских шко ла.

Међу уче ни ци ма који су пажљи во 

пра ти ли ово вео ма зани мљи во пре да
ва ње о исто ри ја ту рум ских шко ла и 
обра зо ва ња, био је и Нико ла Дра го је
вић, уче ник петог раз ре да.

– Ми смо има ли про је кат „Шко ла 
кроз веко ве“ и ја сам са још неко ли ко 
дру га ра обра ђи вао део о казна ма. На 
при мер, нау чио сам, кад је реч о 
шиба ма, да је био оби чај да уче ни ци 
сами доне су шибу у шко лу. Онај који 
доне се нај ја чу је две неде ље, или тако 
нешто, био поште ђен ове казне, а онај 
који је донео нај сла би ју, доби јао је 
казну и за то је учи тељ кори стио упра
во ту нај ја чу шибу – при ча Нико ла. 

На пита ње шта би било када би се и 
данас кори сти ле шибе, Нико ла каже 

БраниславаКоњевићговори
оисторијатушколства

Изгледстареучионице

Клечањенакукурузу
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да би био мало опре зни ји на часу, не 
би пуно при чао.

– Било је зани мљи во ово што нам је 
дирек то ри ца Музе ја при ча ла, на при
мер, о мага ре ћим клу па ма. Све те 
казне су данас забра ње не, мада, 
мислим да би поне кад било океј да се 
деца мало упо зо ре казна ма, само 
некад и пома ло – сма тра Нико ла Дра
го је вић.

Бра ни сла ва Коње вић, дирек тор ка 
Зави чај ног музе ја Рума, каже да је 
иде ја за отва ра ње ове стал не постав
ке про и за шла из чиње ни ца да Рума 
има бога ту исто ри ју школ ства и да има 
јед ну од нај ста ри јих шко ла у Срба, 
уоп ште. Поред самог гро фа Пеја че ви
ћа, вели ку уло гу у раз во ју рум ског 
школ ства је има ла и СПЦ. Гроф Пеја
че вић је осно вао Нову Руму и поди гао 
згра ду где је сада Зави чај ни музеј. Он 
је згра ду наме нио шко ли, па је и ова 
учи о ни ца упра во отво ре на у Музе ју.

– Ту су ска ми је, табле, шибе, рачу
наљ ке, дакле, пуно настав ног мате ри
ја ла. Вели ки део поти че из збир ке 
Зави чај ног музе ја, а ска ми је смо доби
ли из шко ле из Гра бо ва ца, која је и 
нај ста ри ја основ на шко ла у Сре му, из 
ОШ „Змај Јова Јова но вић“ и ОШ „Иво 
Лола Рибар“. Ста ра рачу наљ ка и два 
гло бу са јесу поклон Педа го шког музе ја 
из Бео гра да. Шти це (онда шња азбу ка) 
пла ка ти и Шај бе ро ве сли ке и ста ри 
уџбе ни ци су из наше збир ке, као и 
масти о ни це, писаљ ке, ђач ке књи жи це. 
Ово ће бити стал на постав ка и биће 
отво ре но за све наше посе ти о це, одра
сле и ђаке – каже дирек тор ка Бра ни
сла ва Коње вић. Исто риј ски при ка зи 
раз во ја школ ства у Руми биће пре зен
то ва ни и уче ни ци ма дру гих шко ла, али 
и одра слим посе ти о ци ма који о томе 
желе да сазна ју нешто више.

– Сви пред ме ти које види те, из 
наших су депоа или су покло ни. Сред
ства за уре ђе ње саме про сто ри је поти
чу из наших редов них сред ста ва које 
доби ја мо од локал не само у пра ве. 
Морам да кажем да је улаз на све 
наше мани фе ста ци је и изло жбе бес
пла тан – иста кла је дирек тор ка Зави
чај ног музе ја Рума Бра ни сла ва Коње
вић. С.Џакула

НиколаДрагојевић

Историјатрумског
школства

У Руми је прва шко ла поче ла са 
радом 16. мар та 1756. годи не, у 
пор ти Цркве Све тог Нико ле на 

Бре гу, тада шњем селу Руми. Њен 
осни вач и први учи тељ је био парох 
Пан те леј мон Хра ни са вље вић. Шко ла 
се пет годи на касни је сели у Цркву 
Ваз не се ња Господ њег у новој Руми 
(жите љи ма је овај крај гра да познат 
као Маљан ски крај). Ова шко ла је 
има ла карак тер „три ви јал не“, одно
сно, основ не шко ле. У то доба, учи те
љи су, углав ном, били све ште ни ци, 
шко ле су биле у пор та ма цркви, а 
њихов рад су пома га ли паро хи ја ни. У 
шко лу су ишла, већи ном, мушка деца. 
Уче ни ци су прво учи ли да чита ју, а тек 
на кра ју шко ло ва ња и да пишу. Хра ни
са вље ви ће ва шко ла је у 18. веку има
ла ранг ниже Гим на зи је, док је прва 
пра ва и пот пу на срп ска Гим на зи ја 
осно ва на 1791. годи не у Срем ским 
Кар лов ци ма. У вели ком пожа ру у 
Руми 1784. годи не изго ре ли су и 
црква и шко ла, а по одлу ци аустриј
ских вла сти, она је три годи не касни је 
спо је на са римо ка то лич ком шко лом, 
тзв. „Пеја че ви ће вом гим на зи јом“ у 
зајед нич ку, мешо ви ту шко лу обе 
рели ги је. 

Римо ка то лич ка гим на зи ја у Руми и 
њено осни ва ње везу је се за име баро
на Мар ка Пеја че ви ћа који је у свом 
заве шта њу наме нио 15.000 злат ни ка 
за изград њу шко ле за децу из рум ског 
и илоч ког спа хи лу ка. 

– Шко ла је изгра ђе на уз Римо ка то

лич ку цркву, поче ла је са радом 1779. 
годи не, а данас је у тој згра ди наш 
Зави чај ни музеј. Први настав ни ци су 
били фра ње вач ки мона си, Нем ци. 
Била је наме ње на вла сте лин ској 
деци, а наста ва се изво ди ла искљу
чи во на немач ком и латин ском јези ку. 
Сељач ка деца се нису могла упи са ти 
у ову шко лу – каже исто ри чар ка Бра
ни сла ва Коње вић, дирек тор ка Зави
чај ног музе ја Рума. 

Аустриј ске вла сти потом доно се 
одлу ку о уки да њу ове, али и срп ске 
Гим на зи је. Кра јем 19. века, згра да 
срп ске шко ле поста је мала да би се 
при ми ли сви уче ни ци. Општи на тада 
узи ма зајам за изград њу шко ле, купу
је плац и 1905. годи не се отва ра 
„Глав на источ но пра во слав на учи о на“. 
То је згра да сада шње ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“. Упо ре до, у Руми су, поред 
народ них шко ла за пра во слав ну и 
римо ка то лич ку децу, ради ле и струч
не шко ле, као и шко ле за наци о нал не 
мањи не: Шко ла за жен ски струч ни 
рад, Шегрт ска шко ла за зана тли је и 
трго вач ке уче ни ке, При ват на јевреј
ска шко ла, а од 1904. годи не у згра ди 
бли зу Желе знич ке ста ни це и шко ла за 
мађар ску децу. Сва ка ко да је један од 
нај ва жни јих дога ђа ја у исто ри ји рум
ског школ ства осни ва ње Гим на зи је у 
Руми 1912. годи не у којој је први час 
одр жан 7. окто бра. Прво бит но, Гим
на зи ја је била у згра ди сада шње ОШ 
„Душан Јер ко вић“.

С.Џ.

СтарасликаДушановешколе
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ОШ„ДУШАНЈЕРКОВИЋ“РУМА

Продајаекоторби

У град ској ОШ „Душан Јер ко вић“ 4. 
мар та је одр жа на про дај на изло жба 
екотор би које су пра ви ли уче ни ци 

нижих раз ре да. Изло жба пред ста вља део 
про јек та под нази вом „Be eco fri endly“ у 
окви ру eTwin ning про јек та. Сарад ник ОШ 
„Душан Јер ко вић“ у реа ли за ци ји про јек та 
који се одно си на ефи ка сне акци је у циљу 
зашти те живот не сре ди не и њеног одр жи
вог раз во ја јесте јед на шко ла из Литва ни
је. Кроз овај про је кат уче ни ци су има ли 
зада так да опи шу окру же ње у којем живе 
и нај че шће про бле ме у погле ду зага ђе ња. 
Потом је тре ба ло да иден ти фи ку ју и пред
ста ве шта се све може учи ни ти како би се 
при ро да зашти ти ла, почев ши од сва ко
днев ног живо та. Напра вље ни су лого ти пи, 
пла ка ти и паро ле које су кори сти ли на тек

стил ним вре ћа ма, те су кре и ра не тек стил
не кесе од отпад них и реци кли ра них мате
ри ја ла.

– Носи о ци актив но сти су учи те љи наше 
шко ле, а неке ради о ни це су реа ли зо ва не 
уз помоћ роди те ља наших уче ни ка, који 
су и наши сарад ни ци. Осим тога, јед на од 
актив но сти у овом про јек ту била је пра
вље ње сло га на, логоа, посте ра, а оста ло 
нам је да напи ше мо 10 пра ви ла о томе како 
да сачу ва мо живот ну сре ди ну. На почет ку 
про јек та гле да ли смо фил мо ве о очу ва њу 
живот не сре ди не и раз ми шља ли смо шта 
је то у нашој држа ви што мора мо да сачу
ва мо. Кон крет но, овде у Вој во ди ни, ми смо 
се одлу чи ли за шуме – каже Ната ша Ста
нић, дирек тор ка ОШ „Душан Јер ко вић“.

Са уче ни ци ма су вође ни раз го во ри у 
циљу поди за ња и раз ви ја ња еко ло шке све
сти. Циљ је да нау че да живе и раз ми шља
ју у скла ду са очу ва њем живот не сре ди не. 
Учи те љи ца Мили ца Кова че вић, која води 
раз ред II1, исти че да лепо сара ђу ју са 
роди те љи ма који подр жа ва ју број не актив
но сти у овој шко ли.

– Упра во подр шка роди те ља нам и олак
ша ва да све актив но сти реа ли зу је мо зајед
нич ки и да сви ужи ва мо у томе. Наша деца 
су вео ма кре а тив на и машто ви та, што сте 
могли да види те и на овим тор би ца ма које 
данас про да је мо. То су све њихо ве иде је – 
рекла је за наше нови не учи те љи ца Мили
ца.

Новац саку пљен од про да је екотор би 
ће, уко ли ко буде довољ но сред ста ва, бити 
иско ри шћен за купо ви ну лоп ти за сва ки 
раз ред. Ако сред ста ва не буде довољ но, 
биће орга ни зо ва на воћ на жур ка.

– Купи ће мо разно воће, напра ви ти један 
швед ски сто и уз музи ку ћемо се лепо дру
жи ти – каже Мили ца Кова че вић.

Ева Крсто но шић је уче ни ца првог раз ре
да, а за њену тор би цу цена је 150 дина ра.

– Ја сам ово ради ла, моја је иде ја, али 
ми је мама помо гла у сече њу цве ти ћа – 
рекла нам је мала Ева. С.Џакула

ОдељењеII1садиректоркомиучитељицом

ЕваКрстоношић

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛОПИЛИ БРАК: Бор ко 

Татић и Босиљ ка Мар ко вић, 
Борис Ива ну шић и Миро сла ва 
Мило са вље вић.
ДОБИЛИ СИНА: Ненад и 

Јеле на Ђури чић  Срем ска 
Митро ви ца, Зоран и Љиља на 
Кла дар  Лежи мир, Миро слав 
и Дани је ла Џинић  Срем ска 
Митро ви ца, Нико ла и Мила 
Матић  Рума, Дани јел и Дра га
на Миле тић  Вито јев ци, Дар ко 
и Ната ша Кри жов  Ерде вик, 
Бра ни слав Ђор ђе вић и Мили
ца Јев тић Ђор ђе вић  Рума, 
Нико ла и Ива на Узе лац  
Инђи ја, Ђор ђе Тошић и Жељ
ка Стар че вић Тошић  Шид, 
Бра ни слав и Зори ца Гали от 
 Хрт ков ци, Зоран и Дани е ла 
Бошко вић  Рума, Сло бо дан 
и Јеле на Обра до вић  Шид, 
Горан и Маја Пан тић  Никин
ци.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Алек сан

дар и Маја Бошња ков  Рума, 
Јови ца и Татја на Гајић  Срем
ска Митро ви ца, Миро слав и 
Нико ли на Мом чи ло вић  Рума, 
Дар ко и Биља на Али бе го вић 
 Ада шев ци, Борис и Вла ди ца 
Бајић  Срем ска Митро ви ца, 
Мио драг и Гор да на Панић  
Ерде вик, Бојан и Мара Милин
ко вић  Кузмин, 
УМРЛИ: Ђор ђе Чолић рођ. 

1946, Дра га на Мудри нић рођ. 
1945, Дани ца Стој шић рођ. 
1928, Ковиљ ка Фили по вић 
рођ. 1952, Слав ка Лазић рођ. 
1935, Кати ца Бери са вље вић 
рођ. 1938, Биља на Митић рођ. 
1977, Мил ка Гру јић рођ. 1983, 
Мили ја на Јусић рођ. 1947, 
Мир ко Ескић рођ. 1941, Ран
ка Фили по вић рођ. 1943, Божо 
Јуро ше вић рођ. 1946, Павле 
Кор пак рођ. 1937, Дрен ка Штр
бач ки рођ. 1943, Ненад Чокур 
рођ. 1958, Ђура Луба шчик 
рођ. 1955, Живан Рат ке лић 
рођ. 1947, Недељ ко Сто ја но
вић рођ. 1949, Коле Нико лов
ски рођ. 1946, Мари ја Ман
дић рођ. 1948, Велин ка Антић 
рођ. 1940, Ста ној ло Тана сић 
рођ. 1932, Анђел ка Божић 
рођ. 1945, Сла ви ца Нико лић  
Вида ко вић рођ. 1949, Божи дар 
Бање глав рођ. 1947, Милош 
Здје лар рођ. 1930, Зоран Жив
ко вић рођ. 1950, Мили ца Кова
че вић рођ.1946, Мари ја Жив
ко вић рођ. 1938, Дани ца Вуке
лић рођ. 1939. 

RUMA

УМРЛИ: Петар Рађен, 
рођ.1935, Жив ка Фурун џић, 
рођ. 1942, Ната ли ја Мати је
вић, рођ. 1934, Милу тин Нико
лић, рођ. 1927, Зор ка Тубић, 
рођ. 1942, Душан Шуји ца, 
рођ. 1939, Момир Савић, рођ. 
1968, Дра ги ња Шво ња, рођ. 
1927, Видо са ва Нико лић, 
рођ. 1941, Стан ко Томић, рођ. 
1929.
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(17)
ВАСИЛИЈЕЛАЗИЋ

Пише:ДрСнежанаБулат

Књижевнипротивник
ВукаСтефановићаКараџића

Лазић Васи ли је је рођен 1. јану а
ра 1798. годи не у Сре му, у 
Сусе ку. Основ ну шко лу је окон

чао у месту рође ња, а Гим на зи ју и 
Бого сло ви ју у Срем ским Кар лов ци ма. 
Васи ли јев отац Ђор ђе био је све ште
ник, а мај ка му се зва ла Васи ли ја. С 
обзи ром на то да је поти цао из све
ште нич ке поро ди це, пла ни рао је да 
се посве ти све ште нич ком пози ву и да 
насле ди оца, али када је митро по лит 
уме сто њега поста вио сла би јег бого
сло ва, ока нуо се ман ти је, оти шао у 
Пешту и завр шио пра во. Адво кат ски 
испит „с хва лом“ поло жио је 26. сеп
тем бра 1823. добио је дипло му и 
почео да се бави пра во за ступ нич ким 
посло ви ма. Изме ђу оста лог, био је 
заступ ник фру шко гор ских мана сти ра, 
а радио је и као про фе сор у Учи тељ

ској шко ли у Сом бо ру (Мили ће вић). У 
члан ку Српска Учитељска школа у
Сомбору твр ди се да је Лазић у шко ли 
пре да вао као адво кат, па да је поред 
прак се, пре да вао сло вен ски и немач
ки језик и земљо пис. Када је оти шао у 
Бео град, на њего во место је дошао 
Јован Берић мла ђи (Алек си је вић). 
Дакле, неко вре ме је живео у Сом бо
ру да би се на позив митро по ли та и 
након несу гла си ца са сом бор ском 
упра вом, пре се лио у Бео град. Неко
ли ко месе ци је био секре тар у држав
ном Саве ту, а после је пре у зео дужно
сти секре та ра Кон зи сто ри је, где је 
остао до смр ти. Поред свих дужно сти, 
Лазић је дуго цен зу ри сао књи ге и 
нови не. Може се рећи да у том послу 
није био осо би то рев но сан и строг. 
Јед ног дана, пла ни рао је да иде у 

род ни Сусек и замо лио је архи ман
дри та Саву да га одме ни. Иако је 
Сава него до вао не желе ћи да чита 
толи ке нови не и књи ге, Лазић му је 
дао инструк ци је и обја снио како се 
ради посао цен зу ри са ња.

– Узми те у руке нови не, па пре ле ћи
те очи ма пре ко врста и само мотри те 
нема ли где која од ових речи: кнез, 
правителство, митрополит, црква 
и ако тих речи нема, пуштај те сло бод
но; а нађе те ли где коју од тих речи, 
уста ви те се и види те шта се о њој 
вели – кази вао је Лазић. 

Лазић је био човек на схва та њу 
бистар, на јези ку оштар, а на перу 
лак. Борио се про тив Вуко ве рефор
ме и нових пра ва ца. Позна ти су њего
ви радо ви: Трактатоупотребљава
њуписмена, ОпреводуНовогазаве

ВасилијеЛазић(ГрађазабиографскиречникчлановаДСС,СУДиСКА)

Лазићјебиочовекна
схватањубистар,на

језикуоштар,анаперу
лак.Бориосепротив

Вуковереформе
иновихправаца.

Познатисуњегови
радови:Трактат

оупотребљавању
писмена,Опреводу

Новогазавета,
Очистотии

правилностијезика
србскога,Осрпским
речимапредјелними

др.Уприватном
животубиојеврло

смеран,нијесеотимао
завеликеслужбе,паје
нереткоумеодаудари

наонекојисе
великашимаулизују
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та, Очистотииправилностијезика
србскога, Осрпскимречимапредјел
ним и др. У при ват ном живо ту био је 
врло сме ран, није се оти мао за вели
ке слу жбе, па је нерет ко умео да уда
ри на оне који се вели ка ши ма ули зу ју.

– Погле! Погле! Већ се погу рио од 
рев но сти, сви ма ће мини стри ма 
чести та ти Нову годи ну. Е, пра во је да 
аван су је – рекао је Лазић јед ном при
ли ком свом при ја те љу, пока зу ју ћи 
кроз про зор чинов ни ка Н. (Мили ће
вић).

Годи не 1844. постао је редов ни 
члан Дру штва срп ске сло ве сно сти, а 
1864. и поча сни члан Срп ског уче ног 
дру штва. Дру штву срп ске сло ве сно
сти под нео је свој први, чуве ни рад 
про тив Вука Сте фа но ви ћа Кара џи ћа, 
Трактат о употребљавању писме
на. Андра Гаври ло вић казу је, да, иако 
књи жев ни про тив ни ци, Вук и Васи ли
је Лазић не беја ху и лич ни непри ја те
љи, као што је био слу чај на при мер с 
Вуком и Све ти ћем. Вук би, дошав ши 
из Беча у Бео град, био више пута и 
гост на руч ку у Лази ће вој кући. После 
јед ног таквог руч ка, седе ли на шаре
ни ци испод ора ха у хла ду пред кућом 
Лази ће вом.

– Шта мислиш, Васи ли је, да је нај
сла ђе на сви је ту? – упи тао је Вук.

– Па ја бих, пре ма сада шњем рас
по ло же њу, рекао да је нај сла ђа ова ка 
хла до ви на по руч ку – рече Лазић.

– Добро је и то, али има и сла ђе га.– 
Ста ро вино?

– Није!
– Ста ра шљи во ви ца?
– О, мајн гот, и то је лије па ствар! 

Али дру го, дру го.
– Не знам.
– Нај сла ђа је мла да удо ви ца...
У Сусе ку, селу кит ња сто га Сре ма, а 

у кући мла до га књи жев ни ка Лази ћа 
спре ма ла се неко ли ко дана бога та 
част, која ће се пока за ти на дан Крсног 
име на. Млад као лане, висок као бор, 
а леп као Нар цис – срп ски књи жев ник 
Васа осе ћао је сву сре ћу сво га живо
та. Осе ћа здра вље, којим му прса 
набре цу ју, осе ћа кре пост и лакост с 
који ма би се могао вину ти поврх лепе 
Фру шке горе, па осе ћа и мили ну при 
поми сли да му је суд би на одре ди ла 
за сапут ни цу баш ону коју је он желео 
и која одго ва ра њему као јела бору. 
Реч ју све је добро, све је лепо, срећ но 
и задо вољ но. Али у све ту посто ји и од 
вели ко га веће. Али у све ту има и пре
ко хле ба – пога че. Тако у све ту. А у 
кући наше га књи жев ни ка Васе, тако 
исто само мало друк чи је и леп ше. 
Јед на жеља Васи је загре ва ла гру ди! 
Гле дао је лепо ту очи ма и чезнуо 
срцем. А неки му се демон усе лио у 
до сада мир ну и задо вољ ну душу, па 
му гово ри: „Рећи ћеш нека да: има дох 
– не зна дох! Биће доц кан, брај ко!“ 
Мисли и раз ми шља књи жев нич ка гла
ва како би он могао бити кра сан 
Ромео, кад би она хте ла бити Јули ја. 
Она – слу жав ка Мила! Пре ми шља 

тако и узди ше јако, ал’ ко ће делу да 
при сту пи! Није мала непри ли ка ако – 
сачу вај Боже! – ствар пође неже ље
ним током, реци мо уз воду! И ко зна 
докле би он тако на пра зно мислио и 
из пуних гру ди узди сао, да га на дело 
не кре те јед на нео че ки ва на и вео ма 
угод на при ли ка. Наи ме, дола зи он 
јед ном кући пред под не на ручак, где 
га оче ку је мила жени ца, а Мила мете 
дво ри ште и пева: „Бра ла бих сасу/ 
Љуби ла бих Васу...“ То га охра бри, и 
он одлу чи да при сту пи послу. А већ су 
наста ле при пре ме за кра сног све ти
те ља. Сва је кућа покре ну та, све је у 
послу и забу ни. Мла да дома ћи ца 
ради и наре ђу је по кући, пева и не 
сни ва да би јој ваља ло има ти и мало 
поли циј ске пре до стро жно сти. Сад ил’ 
никад! Тако мишља ше и наш књи жев
ник, и та га поми сао ожи ве и осо ко ли. 
Уочи саме сла ве има се нај ви ше 
посла. То зна сва ко живи, па је то 
видео и он. Зато још изју тра тога дана 
рече лепој Мили да ће јој изда ти неке 
запо ве сти. Мало после дода де да би 
он желео да то изда ва ње повер љи
вих наред би буде извр ше но у чети ри 
ока и у пот пу ној помра чи ни. А за 
такав је терен озна чио атлу ка ну, која 
је тек пре неки дан испу ње на новим 
мири шља вим сеном са буј них и соч
них лива да госпо да ра књи жев ни ка. 
Тада ће лепа саве зни ца и при ја те љи
ца при ми ти од госпо да ра за успо ме ну 
на вели ки труд један леп и заи ста 
нео че ки ва ни поклон. Слу жав ка се 
обли кра сним руме ни лом и ћута ше. 
Госпо дар је то тума чио као добар 
знак, јер сва ки већ зна рећи како је 
ћута ње – знак одо бра ва ња. 

– Ја ћу ти већ дати знак, а ти ћеш по 
сту ба ма лага но горе – завр ши госпо
дар и оде на посао. Слу жав ка рађа ше 
посло ве доне кле ћуте ћи, па се онда 
наје дан пут гро хо том засме ја.

– То ће бити слав но – рече у себи, и 
опет се заце ни од сме ха и звон ки јој 
глас одје ки ва ше као звук сре бр но га 
звон це та. 

Мили на! Да је и то још могао чути 
Васа, заце ло би се поно во зами слио: 
што њего ва сла ва пада баш у лето 
када су нај ду жи дани... У дво ри шту 
мрак који тек овдеонде про се ца јасна 
све тлост што дола зи из дома у коме 
се још послу је, и из кога се чује весе
ла песма, жагор и раз го вор... Неко се 
заи ста пење по сту ба ма и већ ула зи 
лага но у атлу ка ну. 

– Хај де лага но тако у том прав цу... 
Тако! Ходи, души це, у моја топла 
обја ти ја! – рече Васа.

Пољу бац пуче! И дру ги, и тре ћи... 
Зашу шта сено – а ветрић стао: и он је 
веран саве зник, ни он неће тај ну да 
ода је.

– А сада, души це, ево то ове позла
ће не папу чи це за тво је мер џанножи
це. Да ми их носиш – да се поно сиш 
– шапу тао је Васа.

Пред само под не сутра дан, дође на 
чести та ње сва сусеч ка ели та. Гости 

посе да ли у вели кој соби, дво ре их 
дома ћин и дома ћи ца – обо је пре ко 
мере весе ли, та данас је њихо во 
Крсно име – а слу жи их лепа Мила. У 
јед ном тре нут ку, дома ћи ца се са 
неком наро чи том све ча но шћу обра ти
ла гости ма.

– Синоћ ме је мој Васа обра до вао 
наро чи тим покло ном. Ја она ко умор
на од посла, а он ми у награ ду даде 
ево ове папу че, па ми још рече да их 
носим и да се поно сим! И хоћу, ако 
Бог да – рече дома ћи ца.

Гости узе ше са чуђе њем и живим 
одо бра ва њем раз гле да ти заи ста лепе 
папу че, које дома ћи ца изва ди испод 
мин дер лу ка, и непре ста но пита ше 
дома ћи на где их је наба вио, како и 
пошто... Дома ћин сто ји као кип. 
Запре па стио се, па не треп ће. Љуба
зно се осмеј ку је и одго ва ра непот пу
ним рече ни ца ма. Отпо че ручак вели
ки и све чан. Госте слу жи лепа Мила, 
само се чува да се погле дом не срет
не са госпо да рем Васом.

Као секре тар Кон зи сто ри је Лазић је 
чешће брач не тужбе рас пра вљао 
усме ним путем и досет ком. Јед ном 
му дође на жал бу неки сељак из 
Бело га Пото ка и рече како са сво јом, 
те годи не узе том, жени цом не може 
даље живе ти јер је она роди ла – 
четвр ти месец по вен ча њу. 

– Јесте ли се ви пре вен ча ња воле
ли? – пита Лазић сеља ка озбиљ но.

– Јесмо, госпо ди не, мно го вре ме на! 
– одго ва ра сељак.

– А које је дете по реду? – пита 
Лазић као зами шље но.

– Па прво.
– Прво?
– Јесте.
– Е, при ја те љу – кад је прво, оно 

може да се роди и сутра дан по вен ча
њу.

– Зар може?
– Може, бра те!
– Тако ти Бога?
– Тако ми Бога!
– И то пише у књи га ма?
– Пише, бра те!
– Е, хва ла ти као оцу! Идем сад 

кући весео и сре ћан, а она ко ума ло 
што бру ку не начи них. У здра вљу!

– Сре ћан ти пут!
Сељак оде пева ју ћи – а Лазић, и 

нетра же ни дукат спу сти у џеп. 
Лазић је ста но вао на Вра ча ру, пода

ле ко од сво је кан це ла ри је, па се на 
дужност возио и са ње вра ћао на сво
јим таљи га ма. Возе ћи се, седео је 
леђи ма окре нут кочи ја шу. Упи тан 
зашто тако чини, Лазић је одго во рио: 

– Па – Србин сам! А где сте виде ли 
да Србин гле да у будућ ност, у оно 
што ће бити? Ми при ча мо само о про
шло сти, па и ја гле дам куда сам већ 
про шао... (Седамдесетанегдотаиз
живота српских књижевника). Нера
до је седао за туђи сто, нај ви ше је 
волео „сво ју кући цу, сво ју сло бо ди цу“. 
Пре ми нуо је 17. авгу ста 1876. годи не 
(Мили ће вић).
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ОВАН:Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и са 
вели ким опти ми змом 
при ла зи те сва кој 

послов ној теми коју пред ла жу 
ваши сарад ни ци. Често има те 
добар пред о се ћај, јер испу ње ни 
сте роман тич ним мисли ма и рас
по ло же њем. Улеп шај те свој 
љубав ни и интим ни живот, тако 
што ћете дело ва ти на воље ну 
осо бу у скла ду са сво јом инспи ра
ци јом.

БИК: Неко од сарад
ни ка нема довољ но 
инте ре со ва ња да 
испо шту је зајед нич ки 

послов ни дого вор, што неми нов
но усло вља ва одре ђе ни губи так. 
Делу је те забри ну то због нових 
инфор ма ци ја и про ме на које наго
ве шта ва ју ваши сарад ни ци. Нема 
раз ло га да се јогу ни те и да при го
ва ра те свом парт не ру због неких 
сит ни ца.

БЛИЗАНЦИ: За сада 
вас је тешко задо во
љи ти пред ло же ним 
реше њи ма, јер непре

кид но сми шља те нове пла но ве са 
наме ром да побољ ша те укуп ну 
послов ну пози ци ју. Ипак, обра ти
те пажњу на комен та ре које доби
ја те од сарад ни ка са који ма има те 
довољ но пози тив ног иску ства. 
При лич но сте сми ре ни у дија ло гу 
са воље ном осо бом, ста ло вам је 
да се уса гла си те о свим аспек ти
ма који ма уре ђу је те зајед нич ки 
живот.

РАК: Делу је те врло 
амби ци о зно пред сво
јом око ли ном и сви ма 
јасно даје те до зна ња, 

да не жели те да вам се неко 
супрот ста вља по било којој осно
ви. Пажљи во про це ни те ситу а ци
је које зах те ва ју неки вид ризи ка 
или веће ула га ње нов ца. Пар тер 
уме лако да вас под стак не на 
пози тив ну реак ци ју и изли ве емо
ци ја.

ЛАВ:Уз добру про це
ну могућ но сти и пра
ви лан избор сарад ни
ка рела тив но брзо 

може те да оства ри те сво је циље
ве на послов ној сце ни. У свом 
пре по зна тљи вом мани ру уме те 
да осва ја те сим па ти је на раз ли чи
тим стра на ма. Када сте добро 
рас по ло же ни, има те ути сак да су 
вам доступ не нај бо ље могућ но
сти и тада обич но бира те неку 
доми нант ну уло гу пред сво јим 
парт не ром..

ДЕВИЦА: Јасно вам 
је да око ли на од вас 
оче ку је да се непре
кид но исти че те са 

посеб ним резул та ти ма и да увек 
оста вља те неки вели чан стве ни 
ути сак. Посеб но вам при ја поро
дич на хар мо ни ја и нечи је при су
ство, јер на такав начин може те 
да оства ри те бољу пси хо ло шку 
рав но те жу. Ста ло вам је да усре
ћи те воље ну осо бу и спрем ни 
сте на сва ку врсту љубав ног иза
зо ва.

ВАГА: Можда све 
инфор ма ци је са који
ма рас по ла же те не 
пред ста вља ју увек и 

поу зда не кри те ри ју ме, али без 
вели ких иза зо ва нема ни веће 
послов не афир ма ци је. Потру ди те 
се да пра вил но дози ра те свој 
ства ра лач ки импулс са зајед нич
ким инте ре си ма у раз ли чи тим 
прав ци ма. Повре ме но вам је 
тешко да пра вил но ускла ди те свој 
љубав ни ритам и афи ни те те у 
одно су са бли ском осо бом.

ШКОРПИЈА: Неко 
вам даје кори сне суге
сти је које лако може те 
да при ме ни те при ли

ком реша ва ња озбиљ них пита ња. 
Тре нут но пре и спи ту је те свој 
однос са бли ском осо бом у жељи 
да се што боље раз у ме те. Има те 
ути сак да вам парт нер ускра ћу је 
одре ђе не инфор ма ци је из вама 
пот пу но непо зна тих раз ло га.

СТРЕЛАЦ: Делу је те 
као осо ба, која нема 
вре ме на за неке повр
шне сусре те или за 

дога ђа је који се не укла па ју у 
вашу сфе ру инте ре со ва ња. Ста
ло вам је да сво јој поро ди ци и 
воље ној осо би при у шти те више 
радо сти у зајед нич ком живо ту. 
Сре ћа је да код њих наи ла зи те на 
топао при јем и на раз у ме ва ње. 
При ја ће вам нечи ја емо тив на 
пажња.

ЈАРАЦ:Ста ло вам је 
да око ли на при хва ти 
нова реше ња или 
савре ме ни је иде је, 

које има ју пози ти ван ути цај на 
даљи раз вој дога ђа ја на послов
ној сце ни. Услед емо тив не неси
гур но сти или честих про ме на у 
рас по ло же њу поста вља те одре
ђе не пре пре ке пред свог парт не
ра. Боље је да се зајед нич ки суо
чи те са пред но сти ма и недо ста
ци ма који посто је у вашем одно су.

ВОДОЛИЈА: Делу је те 
врло афир ма тив но на 
сво ју око ли ну и има те 
довољ но слу ха за 

неке савре ме не иде је. Обра ти те 
посеб но пажњу на могућ ност 
пове зи ва ња послов них и при ват
них инте ре са, јер уз задо вољ ство 
које ће вас испу ни ти сле ди и 
доби так који ће вам импо но ва ти. 
Поку ша ва те што боље да раз у ме
те неке слич но сти и раз ли ке које 
посто је у одно су са воље ном осо
бом.

РИБЕ:Делу је те енер
гич но у сусре ту са 
сарад ни ци ма и поста
вља те нове зах те ве у 

оче ки ва њу да све тече по вашим 
про це на ма. Ипак, пре те ра ним 
исти ца њем лич них зах те ва побу
ђу је те раз ли чи те комен та ре међу 
сарад ни ци ма. Љубав не раз ми ри
це при хва ти те као про ла зну фазу, 
јер све се сво ди на нови под сти
цај или на добар импулс који вас 
води ка емо тив ном збли жа ва њу 
са парт не ром. Осло ни те се на 
сво је „скри ве не аду те“.

VREMEPLOV
11.март

1981.  Под па ро лом “Ко со во  
ре пу бли ка” у При шти ни су 
из би ле сту дент ске де мон стра
ци је ко сов ских Ал ба на ца, ко је 
су у на ред ним не де ља ма 
за хва ти ле це ло Ко со во. То је 
би ло пр ви пут да су ко сов ски 
Ал бан ци ма сов но по др жа ли 
иде ју о не за ви сној ко сов ској 
ре пу бли ци.

12.март
1832. Ро ђен ен гле ски ка пе тан 
Чарлс Ка нин гем Бој кот, про тив 
ког је 1880, док је упра вљао 
јед ним ен гле ским лен
длордством у Ир ској, при ме
њен не на си лан от пор од би ја
њем са рад ње. Та кав вид от по
ра ка сни је по ње му на зван 
бој кот.

13.март
1946. При пад ни ци ју го сло вен
ске слу жбе Др жав не без бед но
сти ухап си ли су ге не ра ла и 
ко ман дан та кра љев ске вој ске 
у Дру гом свет ском ра ту Дра го
љу ба Дра жу Ми ха и ло ви ћа. На 
су ђе њу пред Вој ним су дом у 
Бе о гра ду Ми ха и ло вић је осу
ђен на смрт због из да је. Стре
љан је 17. ју ла исте го ди не. 
1995. У Бе о гра ду је у 72. го ди
ни умро по пу лар ни по зо ри шни 
и филм ски глу мац Ми ја Алек
сић.

14.март
1855.  Те ле граф ска жи ца пре
шла је пре ко Са ве у Бе о град и 
пу ште на је у рад.
1932. Ро ђен је срп ски пе сник, 
но ви нар, пи сац филм ских сце
на ри ја и ра дио дра ма Ми ро
слав Ан тић. Об ја вио је ви ше од 
30 књи га, ме ђу ко ји ма и збир ке 
пе са ма за де цу “Пла ви чу пе
рак”, “На сме ја ни свет”, “Ша ша
ва књи га”.

15.март
44.п.н.е. Ре пу бли кан ски за ве
ре ни ци ко је су пред во ди ли 
Брут и Ка си је у Се на ту уби ли 
рим ског ца ра и вој ско во ђу Га ја 
Ју ли ја Це за ра.
1824. Ро ђен срп ски пи сац 
Бран ко Ра ди че вић, нај зна чај
ни ји пе сник срп ског ро ман ти
зма. Оду ше вљен при ста ли ца 
Ка ра џи ће ве је зич ке ре фор ме, 
пе снич ким сло бо да ма озна чио 
про дор у но ву епо ху срп ске 
по е зи је.

16.март
1521. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Фер нао де Ма ге лан сти гао на 
Фи ли пи не, где је кра јем апри ла 
по ги нуо у су ко бу с до мо ро ци
ма. По сле три го ди не пло вид
бе око све та, у Шпа ни ју се 
1522. од пет бро до ва ње го ве 
екс пе ди ци је вра ти ла са мо 
“Вик то ри ја” са 18 чла но ва 
по са де. Тим пу то ва њем пр ви 
пут опло вље на Зе мља. 

17.март
1963. У еруп ци ји вул ка на Агунг 
на ин до не жан ском остр ву 
Ба ли жи вот из гу би ло нај ма ње 
11.000 љу ди.

HOROSKOP

Среда,11.март(27.фебруар)
Пре по доб ни Про ко пи је Дека по
лит; Пре по доб ни Тала леј

Четвртак,12.март
(28.фебруар)

Пре по доб ни Васи ли је Испо вед
ник; Пре по доб ни Јован Каси јан

Петак,13.март(29.фебруар)
Пре по доб ни Јован Каси јан

Субота,14.(1.)март
Све та пре по доб но му че ни ца 
Евдо ки ја

Недеља,15.(2.)март
Све ти све ште но му че ник Тео дот 
Кири неј ски

Понедељак,16.(3.)март
Све ти муче ни ци Евто пи је, Кле
о ник и Васи ли ски

Уторак,17.(4.)март
Пре по доб ни Гера сим Јор дан ски

Crkveni
kalendar

•Богубожије,царуцаре
во,анамаштаостане.
•Данијеправде,човеку
животу не би имао шта
датражи
•Што сам ближи циљу,
тосамвишемета.

Ролатса
бананама
Потребно је: три пако ва

ња пишко та, два пудин га од кара
ме ле, 20 гра ма масла ца, 500 
мили ли та ра мле ка, 200 мили ли
та ра мле ка за пишко те, три каши
ке шеће ра за пудинг, 100 мили ли
та ра слат ке павла ке, две  бана не, 
вани лин шећер

Припрема: Пишко те умо чи ти у 
мле ко и поре ђа ти на фоли ју у три 
реда. Пудинг ску ва ти и у мле ко 
уба ци ти сечен маслац. Врућ 
пудинг исте ре сти на пишко те. У 
доњи део поре ђа ти бана не, па 
ролат уви ти помо ћу фоли је. 
Добро стег ну ти фоли ју. Оста ви ти 
3 сата у фри жи де ру. Слат ку 
павла ку уму ти ти па ста ви ти на 
ролат и лепо је пре ма за ти. Одо зго 
може те укра си ти рен да ном чоко
ла дом. Охла ди ти три до чети ри 
сата, нај бо ље пре ко ноћи и сећи.
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Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Издржи,легендо

Чуве ни бра зил ски фуд ба лер 
Ронал ди њо је напра вио пизда
ри ју у Пара гва ју. Не, није пре

дри блао пола про тив нич ког тима и 
забо гол чи ну, него је у земљу ушао са 
лажним пара гвај ским пасо шем. Вест 
је оби шла свет брзи ном муње, пра ће
на сли ка ма Ронал ди ња и бура зе ра 
му, како седе у холу хоте ла и бива ју 
испи ти ва ни од стра не пара гвај ске 
поли ци је. 

Један од нај бо љих игра ча који су 
пика ли лоп ту на трав на том тере ну је 
све, само није доса дан лик. Такав је 
био оду век. Лако ћа и радост са којом 
је играо, напра ви ли су од њега ико ну 
свет ског фуд ба ла. Про ту рао је лоп ту 
кроз ноге, вртео, дри блао, дода вао 
леђи ма, зате зао сло бод ња ке пре ко и 
испод живог зида. Да л’ му је на лицу 
био осмех или кока ин ски грч, то сад 
није бит но, али човек се играо и ужи
вао у томе.

У Бар си је био бог, доби јао је ова ци
је чак и од Реа ло вих нави ја ча. Осво
јио је Свет ско првен ство 2002. годи не, 
а 2004. и 2005. је био про гла шен за 
нај бо љег игра ча све та. Мало ли је.

Е сад, људи се пита ју, па шта му све 
ово тре ба. Зашто упа да у про бле ме? 
Па јед но став но, човек је Бра зи лац. То 
је лудо, то нема мира. Када бих сад 
кре нуо да набра јам редом про бле ма
тич не бра зил ске фуд ба ле ре и њихо ве 
гафо ве, не бих завр шио до сутра.

Ипак, нешто га издва ја од сво јих 
про бле ма тич них коле га. Није као 

Едмун до Животиња, или Адри а но 
који се сли ка са ауто мат ском пушком 
у руци и оби ла зи фаве ле. Не, он сво
јим шар мом и опу ште ном поја вом 
осва ја мили о не фано ва широм све та 
и данас, када не игра више фуд бал.

Има огро ман мар ке тин шки потен ци
јал и сјај но га кори сти. Ско ро је био и 
у Бео гра ду како би сни мио рекла му 
за позна ти ланац кла ди о ни ца. Човек 
се поја вио, сни мио неко ли ко кадро ва, 

узео кин ту и запа лио. Њего во богат
ство је про це ње но на 90 мили о на 
дола ра.

Ипак, у домо ви ни му баш не цве та ју 
руже. Пога не бра зил ске вла сти нису 
дозво ли ле муче ни ку да се оже ни са 
сво је две девој ке. Живе ли су срећ но 
зајед но, оне има ле сво је спа ва ће 
собе где би га опслу жи ва ле. Или он 
њих. Како год. Ал јеби га, закон не да.

Затим је Ронал ди њо упао у још 
дубљи канал. Пало му је на памет да 
зајед но са сво јим бура зе ром посе че 
неку шуму и напра ви риб њак. Опет су 
га над ле жни узе ли под сво је и оја ди
ли га за осам мили о на дола ра. Био је 
опту жен и за ута ју поре за, а про шлог 
лета су му оду зе ти и бра зил ски и 
шпан ски пасош. Ина че је про гла шен 
за тури стич ког амба са до ра Бра зи ла. 
Луди ло.

Пасо ши су му убр зо вра ће ни, а 
зашто је у Пара гвај ушао са 
лажним, то ником није јасно. 

Пого то во због чиње ни це да му за ула
зак у ту земљу тај доку мент није ни 
тре бао. Збу нио се човек, деша ва се.

Било како било, може се рећи да му 
није лако. Тре ба има ти хра бро сти па 
се ухва ти ти у коштац са свим про бле
ми ма које тежак живот бив шег спорт
ског рад ни ка доно си. Да не при чам о 
57 има ња које мораш да одр жа ваш и 
бри неш о њима. Ту је и вас ко ли ки 
жен ски свет који вазда нешто тра жи. 
Тешко је. И на кра ју, шта рећи него – 
издр жи леген до, уз тебе смо.

Лакоћаирадост
сакојомјеиграо,

направилисуодњега
иконусветског

фудбала.Протураоје
лоптукрозноге,
вртео,дриблао,
додаваолеђима,

затезаослободњаке
прекоиисподживог
зида.Дал’мујена
лицубиоосмехили
кокаинскигрч,тосад
нијебитно,аличовек
сеиграоиуживао

утоме

ТЕШКОЈЕ:Роналдињосасвоједвенесуђенесупруге
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Будућ ност – Дина мо 0:1; 
Нови Пазар – Рад нич ки Пирот 
2:0; Земун – Сме де ре во 1924 
1:1; Колу ба ра – ОФК Бач ка 1:0; 
Траyал – Рад нич ки 1923 (су 
били оди гра ли у поне де љак); 
Гра фи чар – Кабел 0:1; ОФК 
Жар ко во – Мета лац 1:3; Зла ти
бор – Син ђе лић 4:2.

Нови Бановци: Омла ди нац 
– Хај дук 1912 1:0; Стари Банов
ци: Дунав – Бач ка 1901 0:3; 
Вршац: ОФК Вршац – Рад нич ки 
(СМ) 3:2; Перлез: Вој во ди на 
1928 – Рад нич ки 1912 0:1; 
Бечеј: ОФК Бечеј 1918 – Борац 
2:2; Панчево: Дина мо 1945 – 
Рад нич ки (З) 1:2; Банатско 
Велико Село: Коза ра – Први 
Мај 2:2; Пригревица: Брат ство 
1946 – Желе зни чар 0:1. 

01. Желе зни чар 16 14 2 0 33:8 44
02. Бач ка 1901 16 11 3 2 30:15 36
03. Рад н. (З) 16 10 2 4 29:15 32
04. ОФК Вршац 16 9 2 5 28:21 29
05. Дина мо 16 8 2 6 31:19 26
06. Брат ство 16 8 2 6 21:14 26
07. Рад нич ки 16 6 5 5 27:21 23
08. ОФК Бечеј 16 6 4 6 27:23 22
09. Рад н. (СМ) 16 6 3 7 19:24 21
10. Омла ди нац 16 4 7 5 13:17 19
11. Борац 16 5 3 8 19:32 18
12. Први Мај 16 5 1 10 15:21 16
13. Вој во ди на 16 4 4 8 17:27 16
14. Коза ра 16 3 4 9 16:29 13
15. Хај дук 1912 16 3 2 11 13:27 11
16. Дунав 16 2 2 12 16:41 8

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

ПРВАЛИГАСРБИЈЕСУПЕРЛИГАСРБИЈЕ

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

Каћ: Југо вић – Хај дук 1:1; 
Темерин: Сло га (Т) – Сло га (Е) 
1:1; Нова Пазова: Рад нич ки – 
Јадран 1:1; Стара Пазова: 
Једин ство – Црве на Зве зда 1:1; 
Мачванска Митровица: Под
ри ње – Сре мац 5:1; Доњи 
Товарник: Сло бо да – Борац 
0:1; Нови Сад: Мла дост (НС) – 
Мла дост (БЈ) 5:1; Беочин: 
Цемент – Поду на вац 1:0.

Сремска Митровица: 
Митрос – Рад нич ки 2:1; Доњи 
Петровци: Желе зни чар – 
Љу ко во 0:5; Кленак: Борац (К) 
– Пар ти зан 2:1; Мартинци: 
Борац (М) – Доњи Срем 2015 
0:0; Лаћарак: ЛСК – Доњи 
Петров ци 4:0; Врдник: Рудар – 
Будућ ност 0:13; Бешка: Хај дук 
(Б) – Напре дак 2:2; Путинци: 
ПСК – Хај дук (В) 2:1.

01. Будућ ност 16 9 6 1 44:17 33
02. Доњи Срем 16 8 6 2 26:11 30
03. Рад нич ки 16 9 3 4 26:13 30
04. Љу ко во 16 9 2 5 36:27 29
05. Пар ти зан 16 8 1 7 30:15 25
06. Митрос 16 6 4 6 22:28 22
07. Доњи Петр. 16 6 3 7 22:23 21
08. ПСК 16 6 3 7 14:19 21
09. Напре дак 16 5 5 6 22:24 20
10. Хај дук (Б) 16 5 5 6 16:23 20
11. Желе зни ч. 16 5 4 7 21:30 19
12. Борац (М) 16 5 3 8 12:20 18
13. Рудар 16 4 6 6 20:40 18
14. Борац (К) 16 5 2 9 26:28 17
15. Хај дук (В) 16 4 4 8 20:27 16
16. ЛСК 16 4 3 9 18:30 15

01. Под ри ње 16 11 3 2 43:11 36
02. Мла д. (НС) 16 11 3 2 42:12 36
03. Борац 16 10 4 2 29:9 34
04. Сло га (Е) 16 10 3 3 30:14 33
05. Хај дук 16 10 1 5 23:17 31
06. Цемент 16 9 2 5 21:19 29
07. Једин ство 16 8 3 5 28:21 27
08. Поду на вац 16 7 2 7 23:18 23
09. Мла д. (БЈ) 16 7 0 9 28:33 21
10. Рад нич ки 16 5 4 7 19:22 19
11. Сло га (Т) 16 4 4 8 16:21 16
12. Сло бо да 16 4 2 10 18:37 14
13. Сре мац 16 4 1 11 14:37 13
14. Југо вић 16 3 3 10 20:35 12
15. Ц. Зве зда 16 2 4 10 11:30 10
16. Јадран 16 1 5 10 15:44 8

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

СРЕМСКАЛИГА

01. Гра фи чар 25 13 5 7 36:22 44
02. Мета лац 25 13 5 7 36:29 44
03. Зла ти бор 25 10 11 4 24:17 41
04. Колу ба ра 25 11 7 7 27:20 40
05. ОФК Бач ка 25 12 4 9 29:25 40
06. Кабел 25 13 9 3 29:16 38
07. Нови Пазар 25 10 6 9 27:22 36
08. Дина мо 25 9 7 9 32:28 34
09. Рад н .(П) 25 9 6 10 27:29 33
10. ОФК Жар к. 25 8 8 9 29:29 32
11. Рад нич ки 24 8 7 9 24:21 31
12. Земун 25 6 9 10 21:24 27
13. Траyал 24 6 8 10 19:26 26
14. Син ђе лић 25 6 6 13 26:44 24
15. Сме де ре во 25 8 3 14 22:38 17
16. Будућ ност 25 3 7 15 16:34 16

01. Ц. Зве зда 25 21 3 1 53:14 66
02. Пар ти зан 25 17 4 4 57:18 55
03. Вој во ди на 25 17 3 5 42:23 54
04. ТСК 25 13 8 4 45:27 47
05. Чука рич ки 25 14 4 7 35:27 46
06. Рад нич ки 25 12 3 10 36:29 39
07. Спар так ЖК 25 11 3 11 37:42 36
08. Вождо вац 25 10 5 10 39:38 35
09. Мла дост 25 10 4 11 24:33 34
10. Рад ник 25 8 5 12 28:38 29
11. Напре дак 25 7 5 13 29:36 26
12. Про ле тер 25 6 7 12 20:34 25
13. Ј. Матис 25 5 8 12 32:49 23
14. Инђи ја 25 5 4 16 21:39 19
15. Рад 25 4 3 18 20:45 15
16. Мачва 25 2 7 16 14:40 13

КАРАТЕКЛУБ„СРЕМ“

Двемедаље
заИвуВинковић

Про те клог викен да Бео град 
је био домаћин Бал кан ског 
шам пи о на та за сени о ре и 
вете ра не у кара теу под орга
ни за ци јом Кара те Бал кан ске 
Феде ра ци је. Спорт ски цен тар 
„Мастер“ уго сто је 300 нај бо
љих  так ми ча ра са Бал ка на. 
У саста ву репре зен та ци је 
Срби је у кате го ри ји вете ра на 
насту пи ла је и Митров чан
ка Ива Вин ко вић (пред сед
ни ца Кара те клу ба „Срем“), 
про шло го ди шња бал кан ска 
шам пи он ка у кате го ри ји вете
ран ки пре ко 35 годи на у бор
ба ма до 60кг. Ове годи не је, 
бра не ћи боје наше земље, 
насту пи ла у истој кате го ри ји 
и осво ји ла злат ну меда љу и 
одбра ни ла титу лу шам пи о на 
Бал ка на. На овом првен ству 
насту пи ла је и у кате го ри ји 

кате и тако ђе се оки ти ла сре
бр ном меда љом. 

Иза Иве је успе шна так ми
чар ска кари је ра где је оства
ри ла све што један кара ти
ста може зами сли ти, али ови 
насту пи за репре зен та ци ју 
Срби је у вете ран ској кате го
ри ји за њу пред ста вља ју само 
иза зов и ужи ва ње да поно во 
осе ти ту так му чар ску ене р ги ју 
и како она каже, на овај начин 
жели да моти ви ше и оста ле 
тре не ре и љуби те ље кара
теа да се акти ви ра ју и вра те 
на тата ми. Тако ђе, Ива жели 
да буде и при мер деци у свом 
клу бу да истра ју у кара теу без 
обзи ра на побе ду и пораз, 
јер сви који ску пе хра бро сти 
и насту пе на так ми че њу, без 
обзи ра на резул тат, пред ста
вља ју побед ни ке и шам пи о не.

КАРАТЕКЛУБ„СИРМИУМ“

„Сирмиум“
окићензлатом

На XXI II Тур ни ру при ја тељ
ства, одр жа ном у Бео чи ну 8. 
мар та, КК „Сир ми ум“ је био 
нај у спе шни ји и зау зео прво 
место у гене рал ном пла сма ну 
са осво је них 173 бодо ва и 43 
меда ље, од којих 27 злат них 
меда ља, 11 сре бр них и пер 
брон за них. Дру го пла си ран је 
кара те клуб из Про ку пља са 
143 бодо ва и тре ће пла си ран 
Кара те клуб „Yu“ са 60 бодо ва. 
За нај у спе шни јег так ми ча ра у 
жен ској и мушкој кате го ри ји на 
овом так ми че њу про гла ше ни 
су Андреа Ани чић са осво је них 
пет злат них и јед ном сре бр ном 
меда љом и Нема ња Жунић 
са осво је них чети ри злат не 
меда ље, обо је из Кара те клу
ба „Сир ми ум“. Злат не меда
ље осво ји ли су: Лука Петро
вић, Ђур ђи на Илић, Андреа 

Ани чић, Алек са Мили ће вић, 
Нема ња Жунић, Вук Петро вић, 
Уна Мак си мо вић, Тија на Ивко
вић, Урош Бабић, Алек сан дар 
Павле шин, Кали на Мак си мо
вић, Вла ди мир Павле шин и 
Ана ста си ја Павле шин.Сре бр
ну меда љу осво ји ли су:Анђе
ла Паро вић, Јован Вој но вић, 
Маша Кри во ши ја, Бошко 
Ћирић, Мла ден Мар ко вић и 
Срђан Илић.Брон за ну меда
љу осво ји ли су: Војин Јова
но вић, Вука шин Кри во ши ја, 
Лука Јокић и Ђор ђе Коп чић.
Ово  так ми че ње је била одлич
на при ли ка за про ве ру зна ња 
и уве жба ва ње тех ни ка кара
ти ста КК „Сир ми ум“ за пред
сто је ће „Школ ско првен ство 
Вој во ди не“ које се одр жа ва 14. 
мар та у Инђи ји, у орга ни за ци ји 
кара те саве за Вој во ди не.


