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БА БА РО ЈА ИЗ КУ ПИ НО ВА

Кра љи ца ри бо ло ва

За гор ка Мар јан – Ро ја, осам де се-
тјед но го ди шња је Ку пи нов чан ка 
ко ја је за свог жи во та, док се ак-

тив но ба ви ла ри бо ло вом, има ла да-
ле ко ве ће уло ве не го му шкар ци ко ји 
су се ти ме ба ви ли. Ри ба ре њем је ус-
пе ла да пре хра ни и шко лу је де цу.

Ме ђу тим, као и увек на овим про-
сто ри ма, по сто ја ла је из ве сна до за 
скеп се пре ма мо гућ но сти ма же не, те 
је на сту пи ла кла сич на пред ра су да да 
јед на же на не мо же да бу де успе шна 
у ри бо ло ву.

- Та мо не где 1969. го ди не по же ле ла 
сам да уђем у ри бо ло вач ко дру штво 
Срем ска Ми тро ви ца код чу ве ног Ми-
ке Ала са, али пред ра су де су би ле ве-
ли ке. Сви ти му шкар ци су го во ри ли 
да же на не мо же да се ба ви ри бо ло-
вом, па сам јед но вре ме би ла ри бо-
кра ди ца. Мо ра ла је по ро ди ца да се 
пре хра ни. Е, он да се де си ло не што 
за ни мљи во, по ну ди ла сам оп кла ду, 
ако ди рек то ру ри бар ског га здин ства 
успем са не да ра да укра дем ша ра-
на, да ме та да пу сте у ри бо ло вач ко 
дру штво. Они су ми обе ћа ли до зво лу 
ако са мо ка жем ка ко сам то на у ми ла. 
Од го вор је био јед но ста ван, до ћи ћу 
са фи ћом, из ва ди ти бен зин, за па ли-
ти ди рек то ра и ша ран је мој. Е, та да 
су одр жа ли реч и да ли ми до зво лу – 
при ча Ро ја.

Ка ко је до би ла до зво лу за ри ба ре-
ње, по ка за ла је сво је пра во уме ће и 
на тај на чин ве ро ват но још ви ше за-
сме та ла ри бо лов ци ма, ко ји су ви ше 
га ји ли скло ност ка при ча ма не го ка 
сти ца њу ри бо ло вач ких ве шти на.

- Сме та ло је тим ри бо лов ци ма то 
што сам увек има ла нај ве ћи улов. Ло-
ви ла сам по по ла то не ри бе и ис пу-
ња ва ла и успе ва ла да над ма шим све 
нор ме, док су они ло ви ли 100 – 200 
ки ло гра ма, а нор ма им би ла 700. Њи-
хо ва љу бо мо ра је би ла то ли ка да су 
ме оп ту жи ва ли да кра дем ри бу. Али 
ни су зна ли тај ну мог успе ха. Тај на је 
у то ме што ни сам ло ви ла на фе њер, 
већ сам ве сла ла. Ина че, у про се ку, 
за 24 ча са ло ви ла сам 700 ки ло гра ма 
ри бе – са по но сом го во ри За гор ка.  

Иако се већ ду го не ба ви ри бо-
ло вом, ба ба Ро ја, ко ја је за га зи ла у 
де ве ту де це ни ју жи во та оста је жи ва 
ле ген да у Ср би ји што се ри бо ло ва 
ти че. Она је ре кла да јој ни кад ни је 
мањ ка ла по др шка и да је на ро чи то 
по но сна на то што је сво ју по ро ди цу 
пре хра ни ла у те шким вре ме ни ма и 
де цу из ве ла на пра ви пут.

- До 1972. го ди не сам би ла у ри бо-
ло вач ком дру штву, а са ак тив ним ри-
бо ло вом сам пре ста ла 1992. го ди не. 
Ус пе ла сам да пре хра ним по ро ди цу, 
де ца су за вр ши ла шко ле, а су пруг 
ми је умро 1996. го ди не, а био ми 
је ја ко ве ли ка по др шка. Да нас имам 
шест уну ка и 11 пра у ну ка, а два на е-
сто пра у ну че је на пу ту – по но сна је 
ба ба Ро ја. 

За гор ка на ро чи то апе лу је на са-
вест да на шњих ри бо ло ва ца, али не 
са мо на њи хо ву, већ и на са вест свих 
љу ди ко ји су у до ди ру са ре ком.

- Чу вај те ре ку, не за га ђуј те је, јер 
ре ке су жи ле ку ца ви це ко је вре де и 
жи во ти од њих за ви се. Да кле, од ре-

ке се мо же жи ве ти, али ре ка се мо ра 
по што ва ти и во ле ти, за то бих по ру чи-
ла мо дер ним ри ба ри ма да за бо ра ве 
на ди на мит ко јим ло ве – по ру чу је За-
гор ка Мар јан.

Ле ген дар на ба ба Ро ја у ри зни це 
сво јих успо ме на увр сти ла је и сти-
хо ве по све ће не при ро ди и ре ци, ри-
бо ло ву и аван ту ри, пу сто ло ви на ма 
ка кве да на шњим ге не ра ци ја ма ни су 
мно го по зна те. Ево и не ко ли ко сти хо-
ва пе сме „Ри бар ка и Ђа во“.

Ри бар ка ле гла је на тра ву, Ђа во ла је 
ста ви ла под гла ву,
Кад се ста ра ри бар ка про бу ди, од 
бе сни ла и Ђа во по лу ди:
Хеј ри бар ко фе ње ра ти тво га, где 
уло ви Ђа во ла цр но га.
Ја сам мно ге мре же за мр си ла док га 
јед ном ни сам уло ви ла,
Пло ви ла сам Ду на вом и Са вом, ал’ 
ме Ђа во ни је из и грао.

Је дан од нај ве ћих ба ба Ро ји них 
уло ва био је сом од 125 ки ло-
гра ма. Не ве ро ват на ви ше де це-

ниј ска ве шти на у За гор ки ним ру ка ма 
го во ри о то ме да би она ве ро ват но и 
Ески ме мо гла да под у чи ри бо ло ву, а 
ако не ко у то и по сум ња, на ро чи то 
не ки ри бо ло вац, не ка свра ти до Ку-
пи но ва и по гле да Ро ји не тро фе је и 
опре му, на рав но, уко ли ко се не бо ји 
да би оно што би та мо за те као мо гло 
да му уда ри на су је ту.

Алек сан дар Ћо сић
Srem pres spor tal.rs

Ба ба Ро ја из Ку пи но ва



Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Прљава кампања 

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}. 
- God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : 
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Dositejeva 5-7. Od go vor ni ured nik Sve tla na Cu ca ni} * te le fon /faks 022/ 

611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem-
ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

33. FEBRUAR 2016.      M NOVINE

Иако још увек није озваничено, упућени кажу да ће 
ванредни републички и редовни покрајински и 
локални избори бити 24. априла, дакле за време 

трајања ускршњег поста. Што само по себи није проблем. 
С обзиром да Срби нису баш најажурнији када је пост у 
питању. Сем на Велики петак, кад обично једу рибу, као и 
за Светог Николу. То значи да ће мало ко од претераног 
испошћавања бити у ризику да западне у бедак. 

И рецимо на гласачком листићу нацрта Чича Глишу, 
осим да заокружи неку од странака која му нуди 
оптимистичку будућност и све што уз то иде.

Није мали број оних који су уверени да ће овогодишњи 
избори бити запамћени по прљавој кампањи. Мада ми 
није јасно на шта уствари мисле, јер у шта онда спадају 
сви они силни „државни удари“ и остала фртутма коју 
посленици медија форсирају, не би ли се умилили власти, 
или одрађујући одређена кредитна задужења за рачун 
опозиције. 

У том смислу, не могу да сметнем с ума једну штампану 
ствар која се представља као овдашња локална новина, 
чије уредништво има став да политика као појава не треба 
да буде тема за њихове новинаре. Објашњење је врло 
креативно: ако пишеш политичке теме, „онда увек мораш 
неког да пљујеш“. Занимљиво. Замислите рецимо 
„Политику“ без политике, а нешто не примећујем да се 
иста бави „пљувањем“. 

Ствар је дакле у знању и незнању, што није (незнање то 
јест) ретка појава код људи који спадају у ону фелу која 
себе назива новинарима. Илустрације ради, немешање у 
сопствени посао уме да буде прилично урнебесно. Тако је 
у дотичној штампаној ствари, поводом једног догађаја, а у 
жељи да се пословично „не меша у политику“, осванула 
слика Бојана Пајтића, а не митровачког градоначелника 
Бранислава Недимовића, па је сваки просечни читалац 
могао да из овога протумачи како уствари Пајтић, а не 
Недимовић, гради базен у Сремској Митровици. 

Леп бесплатни маркетинг за шефа ДС, у Сремској 
Митровици где је на власти СНС.

Кад је неко трапав, онда не знаш да ли је боље да се у 
нешто меша, или да се не меша. Што би се рекло у оном 

вицу, кад Мујо иде на Месец: Нахрани свиње и ништа не 
дирај! 

Овакви медији иду на руку појединим ликовима, попут 
оног опскурног типа, познатог у митровачком подземљу 
под конспиративним тј. партизанским именом Жвалојица. 
Дотични је Жвалојица (у неким круговима познат и као 
Жвалојица Слинави), док је још као перспективан деран 
шетао у пластичним кинеским папучама, највише волео 
да буде новинар кад порасте. Као и толики други, маштао 
је о телевизијама, радио станицама, али посебно о 
штампаним издањима и порталима. 

У складу са својим маштаријама, опскурни Жвалојица је 
основао, уз помоћ својих страначких послушника, 
неколико разних медија, која успешно финансира 
државним и страначким парама. Што му наравно није 
тешко, јер Жвалојица је редак звер, члан многих странака, 
што би се рекло „мангуп у свачијим редовима“. 

Дотични је, наиме, одувек маштао да буде Главни 
Уредник Сремске Митровице. 

Зато, таквима као што је Жвалојица, веома одговарају 
штампане ствари које се продају на киосцима а нису 
новине. Поред таквих, он се осећа као живахна мува 

зунзара на брду онога што се не једе. Јер што је више 
будала међу новинарима, то су ликови попут Жвалојице 
успешнији манипулатори. Што је за кандидата на функцију 
Главног Уредника Сремске Митровице најважније.

За разлику од оних новинара, који се труде (и то 
отворено признају) да се ни у шта не мешају, Жвалојица и 
његови приватни медији се мешају у све, као онај 
маргарин. Маргарин као такав има вишенаменску 
употребу, што на посебан начин илуструје и Бертолучијев 
филм „Последњи танго у Паризу“. 

Зато, кад се захукта предизборна кампања, не треба се 
плашити полуписмених уплашених новинара, који су 
залутали у новинарство јер нису имали пара да региструју 
такси делатност. Треба више зазирати од ликова попут 
дотичног Жвалојице који троши буџетске паре како би 
вукао за нос оне који су одговорни за трошење буџета.    

А кога ће од тог маргарина да боли дупе, видећемо на 
крају филма. 



БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ, ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

СНС ће освојити пре ко
50 од сто гласова у Сре му

Сре ди на
у ко јој жи ви мо, 

по пу ла ци ја
ко ја жи ви

ов де, сте пен 
раз ви је но сти 
оп шти на ко је 

ег зи сти ра ју
на про сто ру 

Сре ма до во де 
до то га

да ће мо
си гур но има ти
над по ло вич ну 

ве ћи ну. На ма
је циљ

да оства ри мо
у Сре му пре ко 

50 од сто у свим
оп шти на ма

Гра до на чел ник
Бра ни слав Не ди мо вић
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Го ди на 2016. за Град Срем ску 
Ми тро ви цу би ће го ди не ин фра
струк тур них ра до ва. Гра ди ће се 

ба зен и под во жњак, Ла ћар ци би ко нач
но тре ба ли да до би ју но ви пут кроз 
на се ље, а уче ни ци Основ не шко ле 
„До бро сав Ра до са вље вић На род“ 
но ву згра ду. Исто та ко, Ми трос кра јем 
мар та по чи ње са про из вод њом, а 
ло кал ну власт оче ку је и ра ци о на ли за
ци ја у јав ној упра ви. О свим овим 
те ма ма го во рио је гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди
мо ви ће у ин тер вјуу ко ји је дао за М 
НО ВИ НЕ. Ка ко је го ди на из бор на, а 
Не ди мо вић се од пре го ди ну да на 
на ла зи на че лу ми тро вач ких на пред
ња ка, би ло је ре чи и о оче ки ва ним 
ре зул та ти ма СНСа у Сре му. 

 
М НО ВИ НЕ: Ова го ди на је го ди на 

ве ли ких ин фра струк тур них про је ка
та. Град се кре дит но за ду жио ка ко 
би мо гао да ис фи нан си ра из град њу 
ба зе на и под во жња ка. Све гра ђа не 
за ни ма ка да ће по че ти ре а ли за ци ја 
ових ин ве сти ци ја?

БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ: Град 
се за ду жио за ова два ин фра струк тур
на про јек та по ка мат ној сто пи од 2,2 
од сто го ди шње, што је у срп ским усло
ви ма јед на не ве ро ват на ствар са 
аспек та по вољ но сти. По вољ на ка мат
на сто па је до би је на због до брих 
фи нан си ја ко ји ма Град рас по ла же. 
При ме ра ра ди, гра до ви у Ср би ји се 
углав ном за ду жу ју по ка мат ној сто пи 
од че ти ри и по, пет од сто, а не ки и 
ви ше. Ми смо на овај на чин, кроз кре
дит уште де ли 90 ми ли о на ди на ра та ко 
што смо до би ли ка мат ну сто пу од 2,2 
од сто. Ре а ли за ци ја ова два ве ли ка 
про јек та ко ја се фи нан си ра ју из кре ди
та кре ну ће по чет ком фе бру а ра. Пр во 
ће се ра ди ти ба зен, а у пр вим да ни ма 
фе бру а ра кре ће и из ме шта ње ин ста
ла ци ја ко јих има пу но на тра си бу ду
ћег под во жња ка. На кон то га кре ће 
бу ше ње под во жња ка, фир ма Нов кол 
је из во ђач ра до ва, за вр шен је тен дер, 
пот пи са ни су сви уго во ри, има мо 
до би је не до зво ле и за ба зен и за под
во жњак. Ове го ди не ће се ра ди ти и 
пут кроз Ла ћа рак. Ова ин ве сти ци ја се 
не фи нан си ра из град ског бу џе та, она 
је ре да ве ли чи не 300 ми ли о на ди на
ра. Тен дер ће би ти за вр шен 3. фе бру
а ра, би ће иза бран из во ђач ра до ва и 
ка ко смо и на ја ви ли са мар том ме се
цом кре ће мо са овим ра до ви ма. Град 
плус на све то ове го ди не има је дан 
ве ли ки про је кат, у пи та њу је згра да 
основ не шко ле у Ма чван ској Ми тро ви
ци. Тен дер је рас пи сан и оче ку јем 
по ло ви ном мар та да ће кре ну ти ру ше
ње ста ре са ле на чи јем про сто ру ће 
би ти но ва шко ла. То су че ти ри нај ве ће 
ин ве сти ци је ко је ће би ти ра ђе не ове 
го ди не.

Про шле го ди не у ја ну а ру је пот пи
сан уго вор са но вим вла сни ком 
Ми тро са. Ка да ће по че ти про из вод
ња у овој ком па ни ји, ко ли ко рад них 

ме ста ће би ти отво ре но и због че га 
је по че так про из вод ње про лон ги
ран?

Про шло је го ди ну да на од уво ђе ња 
го спо ди на Јо ха на Гер лин ге ра у по сед 
Ми тро са. Са мо је је дан раз лог због 
че га је по че так про из вод ње про лон ги
ран, а то је ста ње објек та, уну тра шњих 
ин ста ла ци ја, пре све га ка на ли за ци о
них и во до вод них си сте ма ко ји су би ли 
пот пу но уни ште ни и због то га је мо ра
ло пот пу но да се ра ди све ис по чет ка и 
на то ме се из гу би ло два и по ме се ца. 
Зад ње не де ље мар та по че ће нул та 
про из вод ња у Ми тро су. Око 350 љу ди 
ће ра ди ти, око 80 рад ни ка у јед ној сме
ни, а план је да се про из вод ња од ви ја 
у че ти ри сме не. По чет ком мар та кре ће 
от куп сви ња, кре ће уго ва ра ње и то је 
оно што је по пу но из ве сно и ту не ма 
на зад. Оно што је но во, а ти че се 
Ми тро са је да пре го ва ра мо са го спо
ди ном Гер лин ге ром око из град ње но ве 
фа бри ке на про сто ру дво ри шта Ми тро
са. Фа бри ка би има ла око 6,5 хи ља да 
ме та ра ква драт них и у њој би се про
из во ди ли фи нал ни, па ни ра ни про из во
ди од ме са. Ја ко пу но љу ди се при ја
ви ло за по сао у Ми тро су, око 2.000 
при ја ва има, а знам да они пла ни ра ју 
још 300 љу ди да упо сле уко ли ко би 
про ра дио и тај дру ги по гон. Већ су иза
шли са це нов ни ци ма пре ма фар ме ри
ма ко ли ко ће ко шта ти ки ло грам свињ
ског ме са, и по ми шље њи ма фар ме ра 
са ко ји ма сам раз го ва рао пре ме сец 
да на, они су за до вољ ни оним што им 
је по ну ђе но.

Има  ли у на ја ви но вих ин ве сти ци
ја и сма ње ња бро ја не за по сле них?

По ред Ми тро са, за вр ши ли смо пре
го во ре са Лу ва том о про ши ре њу по го
на. До би ли су гра ђе вин ску до зво лу 
пре не ко ли ко да на за из град њу по го на 
по ред МИВа од око 4.000 ме та ра ква
драт них, где оче ку је мо не што ви ше од 
100 но вих за по сле них. Има мо на ја ве 
да ће до ћи до ши ре ња Ку пер стан дар
да. На ма је иде ја да са чу ва мо по сто је
ћа рад на ме ста и да по сто је ће ком па
ни је про ши ре сво је ка па ци те те. Исто 
та ко, има мо и не ко ли ко скло пље них 
пред у го во ра са ком па ни ја ма из ауто
мо бил ске ин ду стри је.

Оно што је ак ту ел но је ра ци о на ли
за ци ја бро ја за по сле них у јав ној 
упра ви. Ко ли ко Град Срем ска 
Ми тро ви ца има ви шка рад ни ка и у 
ко јим оде ље њи ма, тј. уста но ва ма је 
си ту а ци ја да ка жем „нај дра ма тич ни
ја“?

Би ће у свим сег мен ти ма функ ци о ни
са ња Гра да ра ци о на ли за ци је, око 
че тр де се так љу ди ће би ти от пу ште но, 
по раз ли чи тим осно ва ма, ка ко по 
осно ву од ла за ка у пен зи ју, сти му ла
тив них от прем ни на, а исто та ко и про
гла ше ња тех но ло шких ви шко ва. Би ће 
от пу шта ња у Во до во ду, Ко му на ли ја ма, 
у три уста но ве кул ту ре, у јед ној уста
но ви спор та и у три град ске упра ве, а 

Град се за ду жио
за из град њу
под во жња ка
и ба зе на по

ка мат ној сто пи од
2,2 од сто го ди шње 
што је у срп ским

усло ви ма јед на
не ве ро ват на ствар

са аспек та
по вољ но сти.

Ре а ли за ци ја ова
два ве ли ка про јек та 
кре ну ће по чет ком 

фе бру а ра

Зад ње не де ље
мар та по че ће

нул та про из вод ња
у Ми тро су. Око 350 
љу ди ће ра ди ти,

око 80 рад ни ка
у јед ној сме ни,
а план је да се

про из вод ња од ви ја
у че ти ри сме не. 

По чет ком мар та
кре ће от куп сви ња, 
кре ће уго ва ра ње
и то је оно што је 
по пу но из ве сно
и ту не ма на зад
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ре гу ли са ће мо и про блем у Ре ги о нал
ној де по ни ји „Срем  Ма чва“, чи ји су 
осни ва чи гра до ви Срем ска Ми тро ви ца 
и Ша бац, а сви за по сле ни се во де на 
Град Срем ска Ми тро ви ца. Има мо пра
во на 1.010 за по сле них, ако ту из у зме
мо Пред школ ску уста но ву „Пче ли ца“, 
ко ја има пре ко 200 за по сле них ко ји се 
фи нан си ра ју из бу џе та. Ми при ли ком 
ра ци о на ли за ци је ни смо ишли на 
уштрб пред школ ских уста но ва јер би 
то зна чи ло да би мо ра ли да га си мо 
не ке вр ти ће. Ка да се спро ве де ра ци о
на ли за ци ја, има ће мо не што ма ње од 
1.000 за по сле них. У град ској упра ви је 
за по сле но 179, укљу чу ју ћи и на чел ни
ке, за ме ни ке на чел ни ка, по моћ ни ке 
гра до на чел ни ка, пра во бра ни о ца и 
ње говог за ме ника, и тај број ће би ти 
сма њен за осам. Кул ту ра има 126 
за по сле них укљу чу ју ћи и ди рек то ре, а 
број за по сле них ће би ти сма њен на 
120 рад ни ка. На ма на кон ра ци о на ли
за ци је пред сто ји ре фор ма у обла сти 
кул тур не по ли ти ке и спорт ских ин сти
ту ци ја. Мо ра ће мо ра ди ти об је ди ња ва
ње да би сма њи ли тро шко ве. На ма у 
овом тре нут ку ре ал но фа ли гра ђе вин
ских, ко му нал них ин спек то ра и ур ба
ни ста и мо ра ће мо на пра ви ти про сто ра 
за њи хо во за по сле ње. Исто та ко има
мо не ве ро ват ну си ту а ци ју, ко ја је про
пуст за ко но дав ца, а то је да се ин сти
ту ци је ко је оба вља ју де лат ност на 
те ри то ри ји це лог Сре ма, ми слим на 
За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и 
Ар хив Сре ма во де на на ма, фи нан си
ра их Срем ска Ми тро ви ца. Да не ма 
то га, ми би има ли ма њак за по сле них. 
Али за ко но да вац је та ко пред ви део, 
ни шта се не мо же ура ди ти, ми смо ука
зи ва ли на тај про блем, али то ни ко 
ни је ува жио.    

Го ди на је из бор на, Вас ме ди ји 
ви де као пред вод ни ка тр ке за по кра
јин ску власт и на во де да ни је лак 
за да так пред Ва ма. Ка ко Ви гле да те 
на то? Да ли то што су рас пи са ни и 
ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри 
Ва ма олак ша ва или оте жа ва по сао?

Си ту а ци ја ко ја се на ла зи пред на ма 
је до бра са аспек та то га што су рас пи
са ни сви из бо ри, ка да се по сма тра 
це ли на, јер ја ко је ва жно да на свим 
ни во и ма Срп ска на пред на стран ка 
оства ри добар ре зул тат. Што се ти че 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ја сам 
ап со лут но си гу ран да ће оно што смо 
ра ди ли гра ђа ни Срем ске Ми тро ви це 
зна ти да це не. Што се ти че По кра ји не, 
ми ће мо у Ми тров ци учи ни ти све да 
на пра ви мо из бор ни ре зул тат та кав да 
он мо же да по мог не кон со ли да ци ји 
по ли тич ке сце не на про сто ру Вој во ди
не и да Срп ска на пред на стран ка мо же 
да има ма не вар ски про стор да до но си 
нај бо ље од лу ке, а не да бу де та лац 
не ких ма лих стра на ка. Ми ће мо сво јим 
ра дом на те ре ну то пот по мо ћи. Ме не у 
овом тре нут ку ин те ре су је са мо Срем
ска Ми тро ви ца и ин те ре су је ме да 
за вр ши мо ства ри ко је су ја ко бит не. 
На рав но да ће мо ура ди ти све да 

ре зул тат бу де што бо љи, стран ка има 
љу де ко ји су до вољ но афир ми са ни да 
би мо гли да ра де те по сло ве, ми слим 
да ту не тре ба пра ви ти не ке спек та
кле. Љу ди ко ји већ го ди на ма ра де на 
та квим по сло ви ма, ми слим да тре ба 
да се ба ве тим ства ри ма. 

Ка кви се ре зул та ти Срп ске 
на пред не стран ке оче ку ју у Сре му? 
Да ли у Сре му има те ве ћу по др шку 
у односу на остата к Вој во ди не?

При род но је, сре ди на у ко јој жи ви мо, 
по пу ла ци ја ко ја жи ви ов де, сте пен раз
ви је но сти оп шти на ко је ег зи сти ра ју на 
про сто ру Сре ма до во де до то га да 
ће мо си гур но има ти над по ло вич ну 
ве ћи ну. На ма је циљ да оства ри мо у 
Сре му пре ко 50 од сто у свим оп шти на
ма. То ће би ти циљ и ми слим да ће мо 
ми та ко по ву ћи оста так Вој во ди не. 
На рав но, по сто је сре ди не где то ни је 
мо гу ће из раз ли чи тих раз ло га, са да да 
не што не ети ке ти ра мо, али ми слим да 
ће ре зул та ти у Сре му и Ба на ту би ти ти 
ко ји ће до не ти пре ва гу на из бо ри ма 
ко ји ће, по мо јој ин фор ма ци ји, би ти 
одр жа ни 24. апри ла. 

Го ди ну да на сте на че лу ми тро
вач ких на пред ња ка, за те кли су Вас 
ра зни ка дро ви. Да ли ће до ћи до 
про ме на по је ди них на чел ни ка и 
ди рек то ра на кон из бо ра?

Је ди ни кри те ри јум ко ји ће би ти то је 
ко ли ко ко ра ди, ко ли ко је ко спре ман 
да ме ња ста ње у сво јој обла сти. Мо гу 
да ка жем да ће би ти про ме на, али не 
са мо оних ка дро ва ко ји ег зи сти ра ју 
као ста ри ка дро ви не го и оних ко ји су 
би ли по ве за ни са м ном кроз гру пу гра
ђа на. Сви ће би ти под лу пом и би ће 
про ме на. Исто та ко би ће но вих име на, 
но вих мла дих љу ди ко ји ће до не ти 
но ву енер ги ју.

На ва ла за учла ње ње у СНС је еви
дент на. По след њи при мер је пре ла
зак Зо ра на Ми шче ви ћа у СНС. Ко ли
ко је Ми шче вић по тре бан СНСу? Да 
ли то са да зна чи да ће те у СНС при
ми ти и Зо ри цу Га шпар, Та њу 
По знић, Не на да Рад ма но ви ћа. Има 
ли ме ста за све њих у СНСу?

Ја не бих ети ке ти рао. По сто је љу ди 
ко је ја си гур но не бих во лео да ви дим 
у Срп ској на пред ној стран ци. Што се 
ти че са мог Зо ра на Ми шче ви ћа, он 
сма тра да је у по ли тич кој стран ци у 
ко јој је био и ис пред ко је је био гра до
на чел ник, имао озбиљ но раз ми мо и
ла же ње. Сма тра да би мо гао да 
по мог не СНСу. Он ће на рав но би ти у 
пот пу но јед на кој по зи ци ји као и сви 
дру ги, ни ка ко при ви ле го ва ни јој по зи
ци ји, има ће про стор да ра ди, да се 
до ка же са стра нач ког аспек та. То је 
ње го во пра во и пра во свих дру гих да 
при сту пе Срп ској на пред ној стран ци. 
Ор га ни стран ке су ти ко ји су то при
хва ти ли, и не са мо ње га већ не ко ли ко 
од бор ни ка Де мо крат ске стран ке 
Ср би је. 

Биљана Се ла ко вић
Владимир Ћо сић

Би ће у свим
сег мен ти ма

функ ци о ни са ња
Гра да

ра ци о на ли за ци је,
око че тр де се так

љу ди ће би ти
от пу ште но,

по раз ли чи тим
осно ва ма, ка ко

по осно ву од ла за ка
у пен зи ју,

сти му ла тив них 
от прем ни на, а исто 
та ко и про гла ше ња 

тех но ло шких
ви шко ва. Би ће

от пу шта ња
у Во до во ду,

Ко му на ли ја ма,
у три уста но ве

кул ту ре, у јед ној
уста но ви спор та
и у три град ске

упра ве. Ка да
се спро ве де

ра ци о на ли за ци ја,
има ће мо не што
ма ње од 1.000

за по сле них
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РА ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА БРО ЈА ЗА ПО СЛЕ НИХ У СРЕМ СКИМ ОП ШТИН СКИМ УПРА ВА МА

Сле де от пу шта ња
у јав ном сек то ру

Сма ње ње бро ја за по
сле них је сте не по пу ла
ран по тез, по себ но 

пред из бо ре, али до то га ће 
сва ка ко до ћи, из ја ви ла је пот
пред сед ни ца Вла де Ср би је 
Ко ри Удо вич ки. 

Го во ре ћи о усво је ном За ко
ну о од ре ђи ва њу мак си мал
ног бро ја за по сле них ка да је 
ње но Ми ни стар ство ре кло да 
14.512 тре ба да оста не без 
по сла до 1. фе бру а ра, ми ни
стар ка је ре кла да има ју 
по дат ке о то ме ко ли ко је 
љу ди оста ло без по сла до 
сеп тем бра, али да но ви јих 
ин фор ма ци ја не ма. 

 До по чет ка фе бру а ра тре
ба да се до не су но ве си сте
ма ти за ци је. Уло жи ли смо 
ве ли ку енер ги ју да се не сма
њу је за по сле ност пу тем 
ма њег от по ра. Не ка да је то 
би ло ко има ма ло до пен зи је, 
а не ка да су то нај ква ли тет ни
ји љу ди. Сад има мо оја ђе не 
ин спек ци је где су би ли ма хом 
ста ри ји љу ди. Са да смо (од 
ју ла до де цем бра) ра ди ли на 
то ме да сва ки ре сор пред ви
ди, по стан дар ди ма, ко ли ко 
би тре ба ло сва ки сек тор да 
има за по сле них. Не сме да се 
от пу шта чо век, мо ра да се 
сма њи број рад них ме ста. То 
ни је исто. Не сме да бу де ко 

се ме ни сви ђа или не сви ђа, 
већ ка ко да се ор га ни зу је 
по сао дру га чи је. Ни је то исто 
као да раз ми шља те о Жи ки и 
Пе ри већ о рад ним ме сти ма 
ко ја ће за у век би ти уга ше на  
ка же ми ни стар ка Удо вич ки и 
до да је да ће сва ко ко оде 
до би ти от прем ни ну. 

Го во ри ло се и да ће до кра
ја 2016. го ди не без по сла 
оста ти 20.000 љу ди. Ми ни
стар ка Удо вич ки ка же да је то 
ве лик број ако се го во ри о 
оста ја њу без по сла. 

 Вр ло је не при јат но го во
ри ти о број ка ма, али то ни је 
циљ, су шти на је на пра ви ти 
ефи ка сни ју јав ну упра ву  
ис ти че она.

Ка ква је си ту а ци ја у Сре му, 
да ли оп шти не Ру ма, Шид, 

Ириг, Пе ћин ци и Град Срем
ска Ми тро ви ца има ју ви шак 
запо сле них, раз го ва ра ли смо 
са пред став ни ци ма ових 
ло кал них са мо у пра ва.

У скла ду са Од лу ком Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је о мак си
мал ном бро ју за по сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у си сте му 
др жав них ор га на, си сте му 
јав них слу жби, си сте му ауто
ном не по кра ји не Вој во ди не и 
си сте му ло кал не са мо у пра ве 
за 2015. го ди ну уку пан мак си
ма лан број за по сле них у 
си сте му ло кал не са мо у пра ве 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца је 
1.010 за по сле них.

Мак си ма лан број за по сле
них у Град ској упра ви за 
оп ште и за јед нич ке по сло ве 
је 68, у ГУ за ур ба ни зам, 

ко му нал не и ин спек циј ске 
по сло ве 29, у ГУ за при вре ду 
и пред у зет ни штво 9, у ГУ за 
бу џет и фи нан си је 35, у ГУ за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну 11, 
у ГУ за обра зо ва ње 6, у ГУ за 
здрав стве ну, со ци јал не и 
за шти ту жи вот не сре ди не 20, 
ГУ за по љо при вре ду 4, Струч
на слу жба Скуп шти не Гра да 
4, Град ско пра во бра ни ла
штво 3. У јав ним пред у зе ћи ма 
мак си ма лан број за по сле них 
у ЈП Ди рек ци ја за из град њу 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца је 
49 (укуп но за по сле но 53), у 
ЈКП Во до вод 161 (тре нут но 
за по сле но 168), у ЈКП Ко му
на ли је 184 (укуп но за по сле но 
205), у ЈКП „То пли фи ка ци ја“ 

Мак си ма лан број за по сле
них у јав ном сек то ру у Оп шти
ни Пе ћин ци од лу ком Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је је 196. У то
ку је при пре ма пред ло га Од
лу ке о мак си мал ном бро ју за
по сле них у си сте му ло кал не 
са мо у пра ве Оп шти не Пе ћин
ци, ко јом ће би ти пре ци зи ран 

мак си ма лан број за по сле них 
у сва ком по је ди нач ном ор га
ни за ци о ном об ли ку. Пред лог 
ове од лу ке ће би ти до ста
вљен на усва ја ње Скуп шти
ни оп шти не Пе ћин ци на пр вој 
на ред ној сед ни ци. На кон то га, 
сви ор га ни за ци о ни об ли ци у 
окви ру ло кал не са мо у пра ве 

ће би ти у оба ве зи да до не су 
акт о си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста ко ји ће би ти ускла ђен 
са од лу ком о мак си мал ном 
бро ју за по сле них и та да ће мо 
има ти пре ци зне по дат ке о ви
шко ви ма.

У Оп шти ни Ириг ка жу да не
ма ју ви шка за по сле них.

У Оп шти ни Пе ћин ци
мак си мал но 196 за по сле них

У румској 
општини
вишак је

27 радника,
док је по треб но 

до дат них 15
у појединим 

пред у зе ћи ма
и уста но ва ма 

због про ши ре ња 
оби ма по сла
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36 (укуп но за по сле но 38), у 
ЈП „Сремгас“ 32 (укуп но 
за по сле но 35), у ЈКП Ре ги о
нал на де по ни ја „Срем  
Ма чва“ Срем ска Ми тро ви ца 
15 (укуп но за по сле но 27). 
Пре ма од лу ци Вла де Ср би је 
Аген ци ја за ру рал ни раз вој 
Гра да мо же да има 4 (укуп но 
за по сле но 5), Сир ми јум пут 4 
(укуп но за по сле но 5), Би бли о
те ка „Гли го ри је Во за ро вић“ 20 
(у 2015. за по сле но 31, план у 
2016. го ди ни 25 за по сле них), 
Га ле ри ја „Ла зар Во за ре вић“ 5 
(укуп но за по сле но 5), За вод 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту
ре 17 (укуп но за по сле но 20), 
Исто риј ски ар хив „Срем“ 18 
(за стал но за по сле но 18, на 
нео д ре ђе но 5), Му зеј Сре ма 
14 (укуп но за по сле но 16), 
По зо ри ште „До бри ца Ми лу ти
но вић“ 11 (укуп но за по сле но 
11), Уста но ва за не го ва ње 
кул ту ре „Срем“ 4 (укуп но 
за по сле но 8), Цен тар за кул
ту ру „Сир ми ју март“ 14 (укуп но 
за по сле но 20), Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја 4 (укуп но за по
сле но 6), Уста но ва „Атлет ски 
ста ди он“ 5 (укуп но за по сле но 
6), ПСЦ „Пин ки“ 11 (укуп но 
за по сле но 16).

Ка ко на во ди гра до на чел
ник Срем ске Ми тро ви це 
Бра ни слав Не ди мо вић 

око че тр де се так љу ди би ће 
от пу ште но, по раз ли чи тим 
осно ва ма, ка ко по осно ву 
од ла за ка у пен зи ју, сти му ла
тив них от прем ни на, а исто 
та ко и про гла ше ња тех но ло
шких ви шко ва. 

 Би ће от пу шта ња у Во до
во ду, Ко му на ли ја ма, у три 
уста но ве кул ту ре, у јед ној 
уста но ви спор та и у три град
ске упра ве, а ре гу ли са ће мо и 
про блем у Ре ги о нал ној де по
ни ји „Срем  Ма чва“, чи ји су 
осни ва чи гра до ви Срем ска 

Ми тро ви ца и Ша бац, а сви 
за по сле ни се во де на Град 
Срем ска Ми тро ви ца. Има мо 
пра во на 1.010 за по сле них, а 
ка да се спро ве де ра ци о на ли
за ци ја, има ће мо не што ма ње 
од 1.000 за по сле них. У град
ској упра ви је за по сле но 179, 
укљу чу ју ћи и на чел ни ке, 
за ме ни ке на чел ни ка, по моћ
ни ке гра до на чел ни ка, пра во
бра ни о ца и ње говог за ме
ника, и тај број ће би ти сма
њен за осам. Кул ту ра има 
126 за по сле них укљу чу ју ћи и 
ди рек то ре, а број за по сле них 
ће би ти сма њен на 120 рад
ни ка. На ма у овом тре нут ку 

фа ли ре ал но гра ђе вин ских, 
ко му нал них ин спек то ра и 
ур ба ни ста и мо ра ће мо на пра
ви ти про сто ра за њи хо во 
за по сле ње. Исто та ко има мо 
не ве ро ват ну си ту а ци ју, ко ја је 
про пуст за ко но дав ца, а то је 
да се ин сти ту ци је ко је оба
вља ју де лат ност на те ри то
ри ји це лог Сре ма, ми слим на 
За вод за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре и Ар хив Сре ма во де 
на на ма, фи нан си ра их Срем
ска Ми тро ви ца. Да не ма то га, 
ми би има ли ма њак за по сле
них – из ја вио је гра до на чел
ник Бра ни слав Не ди мо вић.

У скла ду са од ред ба ма 

За ко на о на чи ну утвр ђи ва ња 
мак си мал ног бро ја за по сле
них у јав ном сек то ру и од лу ке 
о мак си мал ном бро ју за по
сле них на нео д ре ђе но вре ме 
у си сте му др жав них ор га на, 
јав них слу жби, си сте му АП 
Вој во ди не и ло кал не са мо у
пра ве утвр ђе но је да рум ска 
оп шти на мо же има ти мак си
мал но 759 за по сле них.

На сед ни ци Оп штин ског 
ве ћа ко ја је одр жа на 
27. ја ну а ра до не та је 

од лу ка о мак си мал ном бро ју 
за по сле них у си сте му ло кал
не са мо у пра ве рум ске оп шти
не за 2015. го ди ну, а о њој ће 
се из ја сни ти и од бор ни ци СО 
Ру ма на пр вој на ред ној сед
ни ци. 

Обра зла жу ћи ову од лу ку 
Ду шан Љу би шић, на чел ник 
Оп штин ске упра ве је ис та као 
да је по ну ђе ни пред лог до бар 
и да је ура ђен уз кон сул та ци
је са јав ним пред у зе ћи ма и 
уста но ва ма, те да су у њој 
так са тив но на бро ја ни сви они 
ко ји се фи нан си ра ју из бу џе
та, ко ли ко има ју са да за по
сле них, ко ли ко ће их би ти 
ума ње но, а не где, због оби ма 
по сла и уве ћа но – све ка ко се 
не би ре ме тио нор ма лан про
цес ра да.

У ор га ни ма Оп шти не има 
укуп но 143 за по сле на, 140 у 
Оп штин ској упра ви, два у 
Оп штин ском пра во бра ни ла
штву и је дан у Скуп шти ни 
оп шти не Ру ма и ту не ма 
по тре бе за ра ци о на ли за ци
јом. 

Ка да је реч о јав ним слу
жба ма и уста но ва ма ви шак 
од по јед ног рад ни ка би ће у 
Цен тру за со ци јал ни рад, 
За ви чај ном му зе ју и Кул тур
ном цен тру, три их је ви ше у 
УП ВО „По ле та рац“, а де вет у 
Ту ри стич кој ор га ни за ци ји. 

Про блем у Оп шти ни Шид, 
ка ко на во ди на чел ник Оп штин
ске упра ве Ром ко Па пу га је 
пре све га огра ни че ње ма се 
пла та, оних ор га ни за ци о них 
об ли ка ко ји се фи нан си ра ју из 
бу џе та. То је пре вас ход но 
Оп штин ска упра ва, оста ли 
ор га ни Оп шти не, уста но ве, 
укљу чу ју ћи и ме сне за јед ни це 
и Јав но пред у зе ће за стам бе
не услу ге и гра ђе вин ско 
зе мљи ште, ко ји ни су на тр жи
шту не го пла те оства ру ју од 
сред ста ва из бу џе та Оп шти не 
Шид.

 Ту има мо про блем, јер 
ма са сред ста ва не до зво ља ва 
да ис ко ри сти мо оне за кон ске 
мо гућ но сти да уз тај број ли ца 
ко ји су на нео д ре ђе но вре ме, 
има мо мо гућ ност да за по
шља ва мо љу де због од ре ђе
них по тре ба као што су за ме на 
у слу ча ју бо ло ва ња или го ди
шњег од мо ра, или због по ве
ћа ног оби ма по сла. Ту нам 
за кон да је про сто ра, ме ђу тим 
ма са сред ста ва ко ји ма рас по
ла же мо за пла те нам на жа
лост ни је до вољ на да се то 
спро ве де и у прак си. 

Не ма па ра за за ме не

Ка ко на во ди гра до на чел ник Срем
ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо
вић око че тр де се так љу ди би ће от
пу ште но, по раз ли чи тим осно ва ма, 
ка ко по осно ву од ла за ка у пен зи ју, 
сти му ла тив них от прем ни на, а исто 
та ко и про гла ше ња тех но ло шких 
ви шко ва

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це
Бра ни слав Не ди мо вић

На чел ник Оп штин ске упра ве
Шид Ром ко Па пу га

На чел ник Оп штин ске упра ве
Ру ма Ду шан Љу би шић
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Исто вре ме но, због по ве ћа ног 
оби ма по сла, пре све га због 
ба зе на, у Спорт ском цен тру 
је пред ви ђе но шест из вр ши
ла ца ви ше – да кле, укуп но 
252 рад ни ка. 

У јав ним пред у зе ћи ма је 
мо гу ће да ра ди укуп но 360 
рад ни ка – у ЈП „Гас  Ру ма“ 
пред ви ђе но је сма ње ње за 
два из вр ши о ца, као и у ЈУП 
„План“ и „Стам бе но“, а че ти
ри ма ње у ЈП „Во до вод“. 
Та ко ђе, због по ве ћа ња оби ма 
по сла ве за но за пре у зи ма ње 
од во же ња сме ћа по се ли ма, 
као и уре ђи ва ња се о ских гро
ба ља ЈП „Ко му на лац“ ће има
ти осам из вр ши ла ца ви ше, а 
Ди рек ци ја за из град њу Ру ме 
јед ног и то са о бра ћај ног 
ин же ње ра због по ве ра ва ња 
по сла јав ног пре во за овом 
пред у зе ћу, као и во ђе ње бри
ге о за куп ни на ма за све 
оп штин ске ло ка ле. У ме сним 
за јед ни ца ма је че ти ри за по
сле на (од ра ни јих де вет) и то 
у До брин ци ма, Ни кин ци ма, 
Пла ти че ву и Хрт ков ци ма, док 
ће пре о ста лих пет пре у зе ти 
ЈП „Ко му на лац“ јер су ти рад
ни ци већ бри ну ли о гро бљи
ма и чи сто ћи, али у окви ру 
ме сне за јед ни це. 

Да кле, ако са бе ре мо по ме
ну те ци фре ви шак је 27 рад
ни ка, док је по треб но до дат
них 15 у по ме ну тим пред у зе
ћи ма и уста но ва ма због про
ши ре ња оби ма по сла.

Ду шан Љу би шић је ис та
као да је би ло ди ле ма 
ве за но за иза бра на и 

по ста вље на ли ца, ко ула зи у 
про цес ра ци о на ли за ци је па 
су тра жи ли упут ство над ле
жног Ми ни стар ства из ко га су 
до би ли од го вор да иза бра на 
ли ца не ула зе ме ђу ли ца на 
ко је се За кон од но си, али да 
по ста вље на ула зе, и реч је о 
че ти ри ли ца – јав ни пра во
бра ни лац, на чел ник Оп штин
ске упра ве, се кре тар СО и 
по моћ ник пред сед ни ка 
Оп шти не. 

– Ми смо прак тич но две 
го ди не у ра ци о на ли за ци ји, 
јер од по чет ка ва же ња Уред
бе о за бра ни за по шља ва ња 
(де цем бар 2013. го ди не) сва 
она ме ста ко ја су упра жње на, 
од ла ском у пен зи ју или на 
не ки дру ги на чин – ни смо их 
по пу ња ва ли и та ко до ла зи мо 
до бро ја од ше зде се так ли ца 
ма ње на те ре ту оп штин ског 
бу џе та. Зна чи, до шло је до 
при род ног од ли ва. Све то је 
ути ца ло да се број за по сле
них сма њи – ка же на чел ник 
Оп штин ске упра ве Оп шти не 
Ру ма Ду шан Љу би шић.

Са да је на пред у зе ћи ма и 
уста но ва ма да ура де си сте
ма ти за ци ју и на осно ву то га 

се про гла ша ва ју тех но ло шки 
ви шко ви, а ка ко ће се то ре гу
ли са ти за ви си од ре гу ла ти ве 
ко ја ва жи за по ме ну то прав но 
ли це.

Оп шти на Шид, као што 
је и ре че но на по след
њем скуп штин ском 

за се да њу одр жа ном 30. 
де цем бра про шле го ди не, 
не ма по тре бу за ра ци о на ли
за ци јом ни ти у јед ном ор га ни
за ци о ном де лу ко ји је об у хва
ћен ло кал ном са мо у пра вом. 
Ка ко је ис та као на чел ник 
Оп штин ске упра ве Оп шти не 
Шид Ром ко Па пу га, не по сто
ји по тре ба за ра ци о на ли за ци
јом ка ко у Оп штин ској упра
ви, та ко ни у оста лим ор га ни
ма као што је Скуп шти на, 
пред сед ник Оп шти не, 
Оп штин ско пра во бра ни ла
штво, као ни у уста но ва ма, 
јав ним пред у зе ћи ма и 
ме сним за јед ни ца ма. 

Ка ко на во ди Па пу га, код 
свих ор га ни за ци о них обла сти 
број за по сле них на нео д ре ђе
но вре ме је у окви ри ма оно га 
што и је сте у укуп ној ма си, а 
то је 478 рад ни ка ко ли ко им 
за кон и до зво ља ва. 

 Оно што нас за кон оба ве
зу је је сте да сва ко пре ма 
Од лу ци о мак си мал ном бро ју 
за по сле них, рас по ре ђу је рад
ни ке у окви ру си сте ма ти за ци
је. У од но су на ра ни ја ре ше
ња у окви ру си сте ма ти за ци је 
мо гу би ти пред ви ђе на рад на 
ме ста са мо за број за по сле
них на нео д ре ђе но вре ме, а 
не рад ни ка на од ре ђе но, што 
је мо жда за нас прав ни ке чуд
но ре ше ње. Али је за кон за у
зео та кав став и мо ра се 
по што ва ти. Ми има мо оба ве
зу до ста ви ти од лу ке о мак си
мал ном бро ју за по сле них 
Ми ни стар ству за фи нан си је и 
Ми ни стар ству за др жав ну 
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, 
што смо у за кон ском ро ку и 
учи ни ли. Исто та ко од на шег 
ре сор ног ми ни стар ства до би
ли смо зах тев да до 5. фе бру
а ра по ша ље мо за кључ ке о 
то ме да ли је си сте ма ти за ци ја 
из вр ше на и да ли је би ло 
евен ту ал них од ла за ка у пен
зи ју. Ми оче ку је мо да ће Вла
да Ре пу бли ке Ср би је већ у 
фе бру а ру до не ти но ви оквир 
о бро ју за по сле них за ову 
го ди ну, по ко ме би до 30. ју на 
сви ко ји су има ли по тре бу да 
вр ше ра ци о на ли за ци ју то и 
учи ни ли. Зна мо да је при ме на 
овог за ко на до 2018. го ди не. 
Иако ни смо би ли об у хва ће ни 
ра ци о на ли за ци јом, то не зна
чи да у не ком на ред ном пе ри
о ду не ће мо има ти не ки ви шак 
за по сле них  ре као је Ром ко 
Па пу га.

Е. М. Н.
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У по не де љак, 1. фе бру а ра 
ди рек тор фа бри ке Ми
трос Ра мо Адро вић уру

чио је ди рек то ру Пре храм бе но 
– шу мар ске и хе миј ске шко ле у 
Срем ској Ми тро ви ци Не бој ши 
Ог ње но ви ћу уго вор о до на ци ји 
ла бо ра то риј ске опре ме за уче
ни ке ове шко ле. 

Ком па ни ја Ми трос до не ла је 
од лу ку да се при бор и по су ђе 
из не ка да шње Ми тро со ве ла
бо ра то ри је по кло ни уче ни ци
ма Пре храм бе но – шу мар ске 
и хе миј ске шко ле у Срем ској 
Ми тро ви ци. У пи та њу су тер
мо ста ти, маг нет на ва га, ре
шои, до ста по су ђа и при бо ра, 
бак те ри о ло шке под ло ге. Ова 
опре ма ће уче ни ци ма по слу
жи ти за хе миј ске и ми кро би о
ло шке ве жбе, а ди рек тор Не
бој ша Ог ње но вић ис та као је 
да је ова до на ци ја зна чај на и 
да ће уче ни ци мо ћи да стек ну 
ква ли тет но обра зо ва ње за да
ље шко ло ва ње. Ди рек тор шко
ле је на гла сио и до бар по че так 
са рад ње из ме ђу ове обра зов
не уста но ве и Ми тро са. 

Ди рек тор ком па ни је Ми трос 
Ра мо Адро вић на вео је да Ми

трос има до бру са рад њу са 
Пре храм бе но – хе миј ском и 
шу мар ском шко лом, као и да у 
бу дућ но сти же ли да се са рад
ња на ста ви.

Гра до на чел ник Бра ни слав 
Не ди мо вић на ја вљу је да по
сто ји иде ја да ђа ци Пре храм
бе но – шу мар ске и хе миј ске 
шко ле прак тич ну на ста ву оба
вља ју упра во у Ми тро су. Ка
ко Не ди мо вић ис ти че, ду ал но 
обра зо ва ње је ве о ма бит но 
због бу ду ћег за по сле ња. 

 Ми као Град те шко да ће
мо мо ћи да се раз ви ја мо без 
уво ђе ња ду ал ног обра зо ва ња. 
Он функ ци о ни ше већ из ме ђу 
Сред ње тех нич ке шко ле „Ни
ко ла Те сла“ и бро до гра ди ли
шта „Ва ха ли“. На ма је иде ја да 
се ус по ста ви та ква са рад ња 
из ме ђу Ми тро са и Пре храм бе
но – шу мар ске и хе миј ске шко
ле, да се уче ни ци то ком шко
ло ва ња оспо со бља ва ју код 
при вред них су бје ка та, да у на
ред ним го ди на ма де ца упи су ју 
шко ле на кон чи јег за вр шет ка 
би до би ја ли по сао – на гла ша
ва гра до на чел ник Не ди мо вић. 
 С. С. 

ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА У МИ ТРО ВИ ЦИ

Донација 
Митроса

Не бој ша Ог ње но вић, Ра мо Адро вић и Бра ни слав Не ди мо вић

Део опре ме за ла бо ра то ри ју пре храм бе не шко ле



ПРО СЛА ВА СВЕ ТОГ СА ВЕ У СРЕМ СКИМ ШКО ЛА МА

У част пр вог ар хи е пи ско па

Школ ска сла ва Све ти Са ва про шле 
не де ље про сла вље на је ши ром 
Сре ма, ка да су на све ча но сти ма 

нај бо љим ђа ци ма уру че не Све то сав ске 
по ве ље за по стиг ну те ре зул та те на ме ђу
на род ним и ре пу блич ким так ми че њи ма. 
Исто та ко, у основ ним и сред њим шко ла ма 
су ор га ни зо ва не све то сав ске ака де ми је, на 
ко ји ма су ђа ци ожи ве ли лик и де ло Раст ка 
Не ма њи ћа.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА:
На гра ђен 101 уче ник

У срем ско ми тро вач кој Град ској ку ћи про
шле сре де, 27. ја ну а ра тра ди ци о нал но су 
нај у спе шни јим уче ни ци ма основ них и сред
њих шко ла са те ри то ри је Гра да и њи хо вим 
мен то ри ма уру че не Све то сав ске по ве ље и 
нов ча не на гра де. 

Све ча но сти, по во дом Све тог Са ве, при
су ство ва ли су пред став ни ци ло кал не са мо
у пра ве, гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо
вић, пред сед ник Скуп шти не Ми лан Ко ва че
вић и на чел ни ца Град ске упра ве за обра зо
ва ње Мир ја на Пје вац. 

Укуп но је на гра ђен 101 уче ник, као и 
њи хо ви мен то ри. До бит ни ци Све то сав ских 
по ве ља за школ ску 2014/2015. го ди ну су 
на гра ђе ни са по 9.000 ди на ра, док су њи хо
ви мен то ри на гра ђе ни са по 2.000 ди на ра. 
На гра де су уру чи ли пред сед ник Скуп шти не 
Ми лан Ко ва че вић и на чел ни ца Мир ја на 
Пје вац.

У ка те го ри ји основ них шко ла, из обла сти 
срп ски је зик и књи жев ност на га ђе ни су 
Ма ри ја Рат ков из ОШ „Сло бо дан Ба јић 
Па ја“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор Сан дра 
Ха џић), Ле на Алар гић из ОШ „Јо ван Јо ва
но вић Змај“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор 
Бо ја на Зо рић), Кри сти на Ко тур из ОШ „Јо
ван Јо ва но вић Змај“ Мар тин ци (мен тор 
Сла ђа на Гво јић) и Дра га на Те шић из ОШ 
„Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска 
Ми тро ви ца (мен тор Љи ља на Јев тић).

Из обла сти при род них на у ка Све то сав
ске по ве ље су до би ли: Ни ко ла Ду го ши ја и 
Ко ста Бе сер ме њи из ОШ „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор Бра ни

сла ва Блај ваз), Ми ли ца Та на сић из ОШ 
„До бро сав Ра до са вље вић На род“ Ма чван
ска Ми тро ви ца (мен тор Све тла на Пе тро
вић), Ду шан Ко стић из ОШ „Јо ван Јо ва но
вић Змај“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор 
Ми ли ца Ко баш) и Оља На до ве за из ОШ 
„Три ва Ви та со вић Ле бар ник“ Ла ћа рак (мен
тор Вла ди ца Ми ла ко вић).

Из обла сти дру штве них на у ка на гра ђе на 
је Ка та ри на Де рењ из ОШ „Три ва Ви та со
вић Ле бар ник“ Ла ћа рак (мен тор Би ља на 
Ду дук Ми ло ва но вић), док је у обла сти 
ли ков но ства ра ла штво по ве ља при па ла 
Јо ва ни Па вли ци из ОШ „До бро сав Ра до са
вље вић На род“ Ма чван ска Ми тро ви ца 
(мен тор На та ша Ма рељ).

Нај бо љи ђа ци из обла сти тех нич ко и 
ин фор ма тич ко обра зо ва ње су: Ог њен 
Ча вић из ОШ „Јо ван По по вић“ Срем ска 
Ми тро ви ца (мен тор Алек сан дра Пе ња шко
вић), Бран ка Ру сић и Ми о на Лу кић из ОШ 
„Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска 
Ми тро ви ца (мен тор Дра го Три вун).

Из обла сти тех ни ке, му зи ке и фи зич ке 
кул ту ре нај ви ше је на гра ђе них. До бит ни ци 
Све то сав ске по ве ље из обла сти тех ни ке су: 
Алек са Ра до ји чић из ОШ „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор Рад ми
ла Клич ко вић) и уче ни ци Шко ле за основ но 
и сред ње обра зо ва ње „Ра ди вој По по вић“ 
Срем ска Ми тро ви ца: Би ља на Ни ко лић и 
Јо ва на Стан ко вић (мен тор Зо ран Ша ро
шко вић), Ка та ри на Хрен ка, Вељ ко Ни ко
лић, Бо рис Дуд ка и Не бој ша Ни ко лић (мен
тор Ан дри ја Ду чак), Ја сми на Фе ра то вић и 
Вик то ри ја Бла го је вић (мен тор Ана Ко ва че
вић). 

На гра ђе ни из обла сти му зи ка су уче ни ци 
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем ска 
Ми тро ви ца чи ји је мен тор би ла Ду шан ка 
Га ври ло вић, а то су: Миа Ву ко ма но вић, 
Ми на Ђур ђе вић, Ена Бо ри чић и Мар ко 
Ђа нић. Ме ђу до бит ни ци ма су и уче ни ци 
Му зич ке шко ле „Пе тар Кран че вић“: Те о дор 
Клин цов, Јо ва на Иг ња то вић, Ива Лу кач, 
Ла зар Ку зми нац (мен тор Ду шко Шпа но вић), 
Ог њен Ни ко ла је вић (мен тор Ива на Ми ро
са вље вић), Би ља на Бе а ра, Иси до ра Ко зли
на, Ми ли ца Ше ик (мен тор Та тја на Миљ ко
вић), Ива на Крм по та, Ни ко ли на Ми ја и ло

У срем ско ми тро вач кој
Град ској ку ћи

27. ја ну а ра
тра ди ци о нал но

су нај у спе шни јим
уче ни ци ма основ них и 

сред њих шко ла са 
те ри то ри је Гра да и 

њи хо вим мен то ри ма 
уру че не Све то сав ске 

по ве ље и нов ча не 
на гра де. Укуп но
је на гра ђен 101

уче ник са по 9.000 
динара, док су

њи хо ви мен то ри 
добили по

2.000 динара

До бит ни ци Све то сав ских по ве ља у Срем ској Ми тро ви ци
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вић, Та ма ра Фун штајн, Са ра Ни ко лић, 
Ка та ри на Кр ња јић, Кон стан тин Ко чић (мен
тор Ире на Ми лић), Дар ја Мак си мо че ва, 
Та ра Ву ка ди но вић, Ан ђе ла Ре лић (мен тор 
Мар га ри та Ву јо вић), Ма ри ја Јо ва но вић 
(мен тор Мил да Ку зми нац), Ива на Ох мут, 
Ми ли ца Ша ро шко вић (мен тор Це ци ли ја 
Том кић), Ан ђе ла То мић, Са ра Га ври ло вић 
(мен тор Ду шан ка Га ври ло вић), Ми хај ло 
Зо рић (мен тор Си ни ша Му рић), На ђа 
Ко мле нић (мен тор Оли ве ра Ми лићХир
шер), Бог дан Би бић (мен тор Мир ја на Ми ла
ко вић), ДУО „Zwil lin ge“ Ми хај ло и Зо ран 
Ма хо вац (мен тор Зо ри ца Опа чић), као и 
хор ОШ „Сло бо дан Ба јић Па ја“ Срем ска 
Ми тро ви ца (мен тор Сне жа на Под го ри ца).

Из обла сти фи зич ка кул ту ра нај бо љи су 
би ли уче ни ци ОШ „Јо ван По по вић“ ко ји ма 
је мен тор био Ми ро слав Ерак, а то су: еки
па у гим на сти ци (Ва ња Ван чик, Ан ђе ла 
Ко ва чић, Те о до ра Сто ја но вић, Јо ва на 
Ра до је вић), по је ди нач но Не ма ња Јор гић и 
Ан ђе ла Ко ва чић, еки па у атле ти ци (Ду шан 
Ма ђа ров ски, Мир ко Ма у на, Слав ко Сте вић, 
Ог њен Ње жић, Јо ван Бур му џи ја, Не ма ња 
Јор гић, Ни ко ла Ђор ђе вић), по је ди нач но 
Ва ња Ван чик и Сте ван Са пун. На гра ђе ни 
су и уче ни ци ОШ „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“ ко ји ма је мен тор би ла Гор да на Бур
му џи ја: еки па у гим на сти ци (Ма ри на Бур му
џи ја, Ања Жу нић, Ан ђе ла Ћур гуз, Ле на 
Мар ти но вић) и по је ди нач но Ма ри на Бур му
џи ја. Из ОШ „Све ти Са ва“ су на гра ђе ни 
Те о до ра Ван чик (мен тор Бра ни сла ва Ала
тић) и еки па са Ма лих олим пиј ских ига ра 
(Са ра Па лин каш, Ања Па нић, Ка та ри на 
Ве сић, Ти ја на Ви слав ски, Са ра Ди ми три је
вић, Ни ко ли на Шип ка, Ми ла Миљ ко вић, 
Ма ша Стр ни ша, Де ја на Ку кић, Те о до ра 
Ми ло ше вић, мен тор Мир ја на До кић), уче
ни ци ОШ „Сло бо дан Ба јић Па ја“ екип но 
де ча ци – ма ли фуд бал (мен тор Јо ван 
Ру жак) и Је ле на Јан ко вић (мен тор Не над 
Ву ко лић), као и Ла на Га ври ло вић из ОШ 
„Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем ска Ми тро ви
ца (мен тор Јо ца Коп чић).

У ка те го ри ји сред њих шко ла, у обла сти 
срп ски је зик и књи жев ност на гра ђе ни су 
уче ни ци Ми тро вач ке гим на зи је: На та ша 
По по вић и Ти ја на Ста ни ву ко вић (мен тор 
Са ша Не дељ ко вић), Ни ко ли на Бе ло мар ко
вић и Ми на Ку зми нац (мен тор До бри ла 
Но со вић) и Ан дреа То мић (мен тор Сан дра 
Пе тро вић). У обла сти при род не на у ке Све
то сав ске по ве ље су при па ле та ко ђе уче ни
ци ма Ми тро вач ке гим на зи је Да ни је лу Ра ду
ло ви ћу (мен тор Ксе ни ја Буј но вић), Мар ку 
Ска ку ну и Лен ки Ри сти во је вић (мен тор Јан
ко Јо ва но вић) и Ми ро сла ву Жи ва но ви ћу 
(мен тор Злат ко Ша лић).

Из обла сти дру штве них на у ка на гра ђе ни 
су Ана Мир ко вић из Ме ди цин ске шко ле 

„Дра ги ња Ник шић“ (мен тор Не бој ша Ми ри
ло вић), гим на зи јал ци Иси до ра Ла зић, 
Ма ри на Дри нић (мен тор Зо ри ца Об ра до
вић) и Је ле на Хај ду ко вић (мен тор Ма ри на 
Тин тор По по вић).

Све то сав ске по ве ље из обла сти му зи ке 
су до би ли уче ни ци Му зич ке шко ле „Пе тар 
Кран че вић“ Мир ја на Бо ме та (мен тор Си ни
ша Му рић), Јо ва на Ма рин, Те о до ра Ску ра
то вић, Ти ја на Ми хај ло вић, Ми ли ца Ман дић 
(мен тор Ве сна Ра ди во је вић), Ка та ри на 
Ми лу ти но вић (мен тор Ми лан Чи змић), 
Ми лош Ан дрић (мен тор Ми ли ца Ми ља
нић), Са ра Ме дар (мен тор Ду шко Шпа но
вић). 

Из обла сти фи зич ка кул ту ра на гра ђе ни 
су: еки па у атле ти ци Еко ном ске шко ле „9. 
мај“ (Урош Пе трић, Ми ло рад Ђо кић, Са ша 
Ба бић, Алек сан дар Ма ца но вић, Не ма ња 
Ми ло ше вић, Де јан Но ва ко вић, Ог њен Сто
ја но вић, мен тор Алек сан дар Про кић), као и 
по је ди нач но уче ни ци еко ном ске шко ле 
Ми о драг Ђо кић, Са ша Ба бић (мен тор 
Алек сан дар Про кић) и Зо ра на Га јић (мен
тор Иви ца Ко зен ко).

По ве ље из обла сти прак тич не на ста ве 
до би ли су уче ни ци ШО СО „Ра ди вој По по
вић“: Алек сан дра Ви ја тек (мен тор Ре на та 
Ца кић – Ко мле нић), Цви је тин То ма ше вић 
(мен тор Ма рин ко Са вић), Ра дој ка Сте ва но
вић (мен тор Да ни јел Па јић) и Са ва Ђур ђе
вић (мен тор Љи ља на Ве лич ко вић). На гра
ђе ни су и уче ни ци Ме ди цин ске шко ле 
„Дра ги ња Ник шић“: еки па му шких фри зе ра 
(Ли ди ја Ра до са вље вић, Је ле на Гр ба ти нић, 
мен то ри Ду шан Ло па тић и Ве сна Миљ ко
вић), еки па пр ве по мо ћи (Ни ко ли на Ву чи
ће вић, Де јан Пе тро вић, Алек сан дар 
Ша рац, Сте фан Ја но ше вић, Сла ђа на Кур
тић, Вељ ко Мир че та, Ми лош Ва сић, мен
тор Дра га на Пет ко вић), Ли ди ја Ра до са вље
вић (мен тор Ду шан Ло па тић), Је ле на Гр ба
ти нић (мен тор Ве сна Миљ ко вић), као и 
Ли ди ја Миљ ко вић из Пре храм бе но  
шу мар ске и хе миј ске шко ле (мен тор Све
тла на Пе рић Ду рић).

Ду шан Ко стић, уче ник Основ не шко ле 
„Јо ван Јо ва но вић Змај“ је дан је од до бит
ни ка Све то сав ске по ве ље.

 До био сам Све то сав ску по ве љу за 
ре зул та те по стиг ну те у обла сти ма те ма ти
ке. Ја ко ми зна чи на гра да, по но сан сам, јер 
сам се ја ко тру дио да по стиг нем овај успех. 
Же лим да че сти там и оста лим до бит ни ци
ма – ре као је Ду шан Ко стић.

Још је дан до бит ник по ве ље је Мар ко 
Ска кун, уче ник че твр тог раз ре да Ми тро
вач ке гим на зи је.

 До био сам Све то сав ску по ве љу из 
обла сти фи зи ке и ово при зна ње ми зна чи. 
Ве о ма је под сти цај но за да љи на пре дак и 
мој рад – ис ти че Ска кун. 

 
Ове го ди не по пр ви 
пут Му зич ка шко ла 
„Фи лип Ви шњић“

из Ши да у са рад њи
са Ама тер ским

по зо ри штем
„Бра ни слав Ну шић“, 

по кло ни ла је
Ши ђа ни ма све ча ну 
ака де ми ју у окви ру 

ко је су уче ни ци
му зич ке шко ле и

чла но ви ама тер ског 
по зо ри шта пред ста ви
ли пу бли ци му зич ко

– сцен ски при каз
о жи во ту и де лу

Раст ка Не ма њи ћа
Све тог Са ве

На гра ђе ни рум ски ђа ци

Све ће ње слав ског ко ла ча у Ши ду
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 ШИД: Све то сав ске
по ве ље нај бо љи ма

У са ли Кул тур но обра зов ног цен тра у 
Ши ду 27. ја ну а ра одр жа на је све ча на ака
де ми ја по во дом обе ле жа ва ња школ ске 
сла ве Све тог Са ве. Том при ли ком уру че не 
су Све то сав ске по ве ље уче ни ци ма и про
фе со ри ма из шид ске оп шти не, ко ји су сво
јим ра дом, за ла га њем и ре зул та ти ма, 
за слу жи ли да до би ју то пре сти жно при зна
ње. Ове го ди не по пр ви пут Му зич ка шко ла 
„Фи лип Ви шњић“ из Ши да у са рад њи са 
Ама тер ским по зо ри штем „Бра ни слав 
Ну шић“, по кло ни ла је Ши ђа ни ма све ча ну 
ака де ми ју у окви ру ко је су уче ни ци му зич ке 
шко ле и чла но ви ама тер ског по зо ри шта 
пред ста ви ли пу бли ци му зич ко – сцен ски 
при каз о жи во ту и де лу Раст ка Не ма њи ћа 
Све тог Са ве.

На све ча ној ака де ми ји при су ство ва ло је 
и шид ско све штен ство, пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве Оп шти не Шид, као и 
мно го број ни по се ти о ци. Као и сва ке го ди не, 
тра ди ци о нал но је осве ћен слав ски ко лач и 
жи то.

Ко ми си ја за оп штин ска при зна ња до де

ли ла је те ве че ри Све то сав ске по ве ље 
ђа ци ма и про фе со ри ма шид ских шко ла. 
При зна ња до бит ни ци ма је уру чи ла Ка ти ца 
Ви јук, за ме ни ца ди рек то ра Кул тур но обра
зов ног цен тра Шид.

У ци љу афир ма ци је ства ра ла штва у 
основ ним и сред њим шко ла ма, за по себ на 
до стиг ну ћа у обла сти ма књи жев но сти, при
род них на у ка, дру штве них на у ка, му зи ке, 
ли ков ног ства ра ла штва и фи зич ке кул ту ре, 
Све то сав ска по ве ља је уру че на сле де ћим 
уче ни ци ма: Је ле ни Кли су рић из Основ не 
му зич ке шко ле „Фи лип Ви шњић“ Шид, Ана
ма ри ји Бо жи нов ски и Здравку Бјелићу из 
Гим на зи је „Са ва Шу ма но вић“, Дра га ну 
Ра ђе ви ћу из ОШ „Фи лип Ви шњић“ Мо ро
вић, Ву ка ши ну Ка ра јо ви ћу и Јо ва ни Ми тро
вић из ОШ „Срем ски фронт“ Шид, Ми ни 
Ше ре мет из ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ Шид, 
Је ле ни Бо жин из ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ 
Ба чин ци, Јо ва ну Кра сни ћу из ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић“  Ку ку јев ци, Ми хај лу Дре зги и 
Ана ста си ји Ђор ђе вић из ОШ „Са ва Шу ма
но вић“ Ер де вик, Ви о ле ти Ска ка вац из ОШ 
„Вук Ка ра џић“ Ада шев ци, Све тла ни Ла лић 
и Еми ли ји Ђа ча нин из ОШ „Вук Ка ра џић“ 
Ва ши ца.

У ци љу афир ма ци је ства ра ла штва, за 

мо дер ну ор га ни за ци ју ра да и при ме ну 
са вре ме них ме то да и об ли ка ра да за при
пре ма ње и уче ство ва ње уче ни ка на смо
тра ма и так ми че њи ма уста но ва, као и за 
успе шну пре зен та ци ју ра да са уче ни ци ма и 
ра да шко ле уоп ште, Све то сав ска по ве ља је 
уру че на и сле де ћим про фе со ри ма: Љу би
ци Ра ди шић, про фе со ри ци пси хо ло ги је 
Гим на зи је „Са ва Шу ма но вић“, Гор да ни 
Па вло вић, про фе со ри ци срп ског је зи ка и 
књи жев но сти Гим на зи је „Са ва Шу ма но вић“, 
Ду ши ци Ма цу ри, про фе со ри ци раз ред не 
на ста ве ОШ „Срем ски фронт“ Шид, Ра до
сла ви Ђор ђе вић, на став ни ци срп ског је зи
ка ОШ „Срем ски фронт“ Шид, Ва лен ти ни 
Ба шић, на став ни ци би о ло ги је ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић“ Шид, Зла ти ци Сивч Здра вић, 
на став ни ци ру син ског је зи ка са еле мен ти
ма на ци о нал не кул ту ре ОШ „Бран ко Ра ди
че вић“ Шид и Са њи Ра ди во је вић, про фе со
ри ци раз ред не на ста ве ОШ „Са ва Шу ма но
вић“ Ер де вик.

РУ МА: По 15.000 ди на ра
на гра ђе ним ђа ци ма 

По во дом школ ске сла ве 26. ја ну а ра је 
одр жа на тра ди ци о нал на Све то сав ска ака
де ми ја у рум ском Кул тур ном цен тру, ко ја 
пред ста вља за јед нич ко обе ле жа ва ње сла
ве свих шко ла, док су су тра дан све шко ле 
по је ди нач но у сво јим про сто ри ја ма обе ле
жи ле Све тог Са ву. До ма ћин ово го ди шње 
Све то сав ске ака де ми је би ла је Основ на 
шко ла „Змај Јо ва Јо ва но вић“ из Ру ме. 

У сво јој бе се ди о Све том Са ви епи скоп 
срем ски Ва си ли је је ис та као да је Све ти 
Са ва наш ду хо ви отац, ко ји је имао из у зет
не др жав нич ке, ор га ни за ци о не и ди пло
мат ске спо соб но сти, да је ус пео да обез
бе ди са мо стал ност срп ске цр кве и по том 
је до бро ор га ни зу је. 

 Све то сав ском ака де ми јом ода је мо 
при зна ње Раст ку Не ма њи ћу  Све том 
Са ви, ко ји се опре де лио за ду хов ни жи вот 
и рад на уна пре ђе њу школ ства, по ро дич
них и кул тур них вред но сти. Број ним при
ред ба ма ђа ци за јед но са сво јим учи те љи
ма, на став ни ци ма и про фе со ри ма на ста
вља ју Са ви ну про све ти тељ ску ми си ју и 
пре но се је на на ред не ге не ра ци је. И ми у 
свом ра ду цр пи мо сна гу иде ја Све тог Са ве 
и тру ди мо се да оста не мо на пу ту ко ји је 

Школ ска сла ва Све ти 
Са ва обе ле же на је и у рум
ској Гим на зи ји у при су ству 
све штен ства пра во слав не 
цр кве, за по сле них, уче ни ка 
и го сти ју, као и но вог ку ма 
ове обра зов не уста но ве 
Алек сан дра Мар ти но ви ћа, 
пред сед ни ка Скуп шти не 
оп шти не Ру ме.

По сле се че ња слав ског 
ко ла ча и осве ће ња слав
ског жи та, ди рек тор ка Бра
ни сла ва Ко ње вић по здра
ви ла је све го сте, а по том је 
но ви кум шко ле Алек сан дар 
Мар ти но вић ис та као да је 
реч о из у зет ној обра зов ној 
уста но ви чи ји ђа ци по сти жу 
из у зет но до бре ре зул та те 
на при јем ним ис пи ти ма на 
фа кул те ти ма и до бри су 
сту ден ти. Под се тио је да је 

и он био гим на зиј ски ђак и 
по же лео на став ни ци ма да и 
да ље бу ду успе шни у свом 
по слу, а уче ни ци ма, по себ
но ма ту ран ти ма, да упи шу 
фа кул те те ко је же ле.

У при год ном про гра му 
уче ство вао је хор и драм
ска сек ци ја Гим на зи је, а 

про грам је био по све ћен 
ју би ле ји ма ве за ним за 
срем ске Бран ко ви ће. У 
окви ру про сла ве ди рек тор
ка је на гра ди ла књи гом и 
нај бо ље уче ни ке Гим на зи је, 
као и оне ко ји, по ред успе
ха, ни су из о ста ја ли ни да на 
са на ста ве.

Мар ти но вић кум рум ске Гим на зи је

Пет на е сто ро уче ни ка 
са те ри то ри је рум ске 

оп шти не до би ло је
Све то сав ске по ве ље

и нов ча ну на гра ду, 
ко ју је обез бе ди ла  

ло кал на са мо у пра ва,
у вред но сти

од 15.000 ди на ра

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки
и ди рек тор ка тех нич ке шко ле Спо мен ка Ра кић

Све ча ност у рум ској Гим на зи ји
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он утро  ре кла је Ма ри ја Стој че вић, за ме
ни ца пред сед ни ка рум ске оп шти не. 

Пет на е сто ро уче ни ка са те ри то ри је рум
ске оп шти не до би ло је Све то сав ске по ве
ље и нов ча ну на гра ду, ко ју је обез бе ди ла  
ло кал на са мо у пра ва, у вред но сти од 
15.000 ди на ра. До бит ни ци Све то сав ске 
по ве ље су Те о до ра Ми тев из ОШ „Змај 
Јо ва Јо ва но вић“ Ру ма, Ми ли ца Ву јић из 
ОШ „Ду шан Јер ко вић“ Рума, Мла ден 
Ма ло ба бић из ОШ „Вељ ко Ду го ше вић“ 
Ру ма, На ђа Ву ке лић из ОШ „Иво Ло ла 
Ри бар“ Ру ма, Ива на Ба кић из ОШ „Не бој
ша Јер ко вић“ Бу ђа нов ци, Је ле на Ва си лић 
из ОШ „Ми лош Цр њан ски“ Хрт ков ци, Рас ко 
Цви ја но вић из ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ 
Ни кин ци, Ми ло мир Ку кољ из ОШ „Ми ли вој 
Пет ко вић Фећ ко“ Пла ти че во, Је ле на Ја но
ше вић из ОШ „До си теј Об ра до вић“ Пу тин
ци, Не над Сто ја но вић из ОШ „23. ок то бар“ 
Кле нак, Сте фан Гња тић из ОШ „VII вој во
ђан ска удар на бри га да“ Гра бов ци, Ми ли ца 
Ми ло је вић из Сред ње струч не шко ле 
„Бран ко Ра ди че вић“, Би ља на Не шко вић из 
Сред ње по љо при вред но – пре храм бе не 
шко ле „Сте ван Пе тро вић Бри ле“, Ми ро
слав Авра мо вић из СТШ „Ми лен ко Бр зак 
Уча“ и Је ле на Ве сић из Гим на зи је „Сте ван 
Пу зић“. 

Ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен тра 
„Срем“ у Ру ми, већ по тра ди ци ји, та ко ђе су 
обе ле жи ли Све тог Са ву. У про гра му су 
на сту пи ли хор, ре ци та то ри и чла но ви 
ли те рар не сек ци је Ге рон то ло шког цен тра, 
а го сти су им би ли чла но ви хо ра ОШ „Ду
шан Јер ко вић“ са ди ри гент ки њом Сун чи
цом Ја ко вић. О жи во ту про све ти те ља 
Са ве и ње го вом ви ше стру ком ути ца ју на 
срп ски на род го во рио је про то је реј Јо ван 
Јо ви чић.

ПЕ ЋИН ЦИ: Све ча но
у свим шко ла ма

У свим обра зов ним уста но ва ма у пе
ћи нач кој оп шти ни одр жа не су све ча но сти 
по во дом Све тог Са ве, уз осве ће ње про
сто ри ја, ло мље ње слав ског ко ла ча и при
го дан про грам ко ји су при пре ми ли уче ни ци. 
Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки при су ство ва ла је све
ча но сти ма у Основ ној шко ли „Сло бо дан 
Ба јић  Па ја“ и у Сред њој тех нич кој шко ли 
„Ми лен ко Вер кић  Не ша“ у Пе ћин ци ма. 

Обра ћа ју ћи се уче ни ци ма, про фе со ри ма 
и го сти ма, ди рек тор ка пе ћи нач ке тех нич ке 
шко ле Спо мен ка Ра кић ре кла је да нас Све

ти Са ва не учи са мо да сти че мо зна ње, већ 
и да гра ди мо ка рак тер. 

 Мо ра мо да учи мо чи та вог жи во та, али 
пре све га мо ра мо да бу де мо до бри љу ди, 
јер са мо ако бу де мо до бри љу ди мо ћи ће мо 
зна ње ко је стек не мо да ко ри сти мо у до бре 
свр хе – на гла си ла је Спо мен ка Ра кић.

Она је на кон то га, у знак за хвал но сти на 
по др шци при уво ђе њу ду ал ног обра зо ва
ња у пе ћи нач ку тех нич ку шко лу, уру чи ла на 
по клон књи гу о Све том Са ви и ико ну пред
сед ни ци Оп шти не Пе ћин ци и пред став ни ку 
ком па ни је Бош Мар ку Ра до ви ћу.

За ме ник пред сед ни це Оп шти не Зо ран 
Вој кић и на чел ни ца Оде ље ња за дру штве
не де лат но сти Сне жа на Га гић при су ство ва
ли су све то сав ској све ча но сти у Основ ној 
шко ли „Ду шан Јер ко вић  Уча“ у Ши ма нов
ци ма, а на чел ник Оп штин ске упра ве Жељ
ко Тр бо вић је при су ство вао све ча но сти у 
Основ ној шко ли „Ду шан Ву ка со вић  Ди о
ген“ у Ку пи но ву.

У пе ћи нач ком Кул тур ном цен тру 27. ја ну
а ра је одр жа на Све то сав ска ака де ми ја сим
бо лич ног на зи ва „Ус клик ни мо с љу ба вљу“, 
ко јој су при су ство ва ли пред сед ни ца Оп шти
не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич
ки  и њен за ме ник Зо ран Вој кић. У про гра му 
ово го ди шње Ака де ми је, ко ји је био окре нут 
афир ма ци ји мла дих та ле на та пе ћи нач ке 
оп шти не, уче ство ва ло је 130 мла дих љу ди 
 во кал них со ли ста, хор ских пе ва ча, ин стру
мен та ли ста, ре ци та то ра, бе сед ни ка, глу ма
ца, пи са ца, фол клор них и ба лет ских игра ча 
ко ји се, сва ко у сво јој обла сти, ба ве очу ва
њем пра во сла вља, тра ди ци је, пи са не ре чи 
и пра вих жи вот них вред но сти. Исто вре ме
но, у хо лу Кул тур ног цен тра по ста вље на је 
из ло жба ра до ва осно ва ца из Пе ћи на ца и 
Ши ма но ва ца на те му Све то са вља.

ИРИГ: Све ти Са ва
уз пе сме и ре ци та ци је

Школ ска сла ва Све ти Са ва, ко ја је по све
ће на пр вом срп ском про све ти те љу, обе ле
же на је у свим шко ла ма на под руч ју Оп шти
не Ириг. Уз бо гат кул тур ни про грам, са жет 
ра зним ре ци та ци ја ма, пе сма ма и пред ста
ва ма, ро ди те љи, на став ни ци, учи те љи, 
ужи ва ли су у из во ђе њу уче ни ка, ко ји су у 
нај бо љем све тлу при ка за ли сво ју при ред бу.

Све ти Са ва ни је про сла вљен са мо по 
шко ла ма, већ и по срп ским пра во слав ним 
хра мо ви ма. Уз ре ци та ци је ђа ци су до би ли 
при год не по клон па ке те.

Е. М. Н.

Про сла ва Све тог Са ве у шко ли у Ја ску 
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ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ 
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Дан за здра вље

У окви ру обе ле жа ва ња зна чај них 
да ту ма из ка лен да ра здра вља, За вод за 
јав но здра вље Срем ске Ми тро ви ца је 
про шле не де ље ор га ни зо вао две ак ци је. 

У пе так, 29. ја ну а ра у Основ ној шко ли 
„Бран ко Ра ди че вић“ у Ши ду одр жа но је 
пре да ва ње о ра ку гр ли ћа ма те ри це, у 
окви ру ју би лар не, 10. Европ ске не де ље 
пре вен ци је ра ка гр ли ћа ма те ри це, у 
ци љу по ди за ња све сти же на о ра ку 
гр ли ћа ма те ри це и на чи ни ма пре вен ци
је.

Пре да ва ње су одр жа ле др Ја сми на 
Јан дрић Ко чић, епи де ми о лог из За во да 
за јав но здра вље и др Еви ца Ла зић 
Ивић, ги не ко лог До ма здра вља Срем
ској Ми тро ви ци.

 Сва ког да на јед на же на умре, а че ти
ри обо ле од ове бо ле сти ко ја је мо гла да 
се спре чи. Ово је рак ко ји се мо же от кри
ти на вре ме, док још не да је симп то ме и 
ко ји се мо же из ле чи ти. Нај че шће по га ђа 
же не из ме ђу 30 и 55 го ди на ста ро сти, 
ка да је же на углав ном оства ре на као 
мај ка и ка да је нај по треб ни ја у дру штву 
 ре кла је др Ја сми на Јан дрић Ко чић и 
још јед ном по зва ла све же не да се пре
гледају. 

Истог дана, 29. јануара обе ле жен је 
На ци о нал ни дан без ду ван ског ди ма под 
сло га ном „Сва ка ци га ре та сме та“. Тим 
по во дом, За вод за јав но здра вље Срем
ска Ми тро ви ца, у са рад њи са Цр ве ним 
кр стом, До мом здра вља Срем ска 
Ми тро ви ца и Сред њом ме ди цин ском 
шко лом „Дра ги ња Ник шић“ ор га ни зо вао 
је у јед ном тр жном цен тру у Срем ској 
Ми тро ви ци јав ну ма ни фе ста ци ју, на 
ко јој су гра ђа ни мо гли да из ме ре крв ни 
при ти сак, као и да се ин фор ми шу о 
здра вим сти ло ви ма жи во та и фак то ри
ма ри зи ка по здра вље. 

Ак тив но сти ко је су ре а ли зо ва не у 
окви ру обе ле жа ва ња Да на без ду ван
ског ди ма има ју за циљ да још јед ном 
скре ну па жњу до но си о ци ма од лу ка, 
струч ној јав но сти и ста нов ни штву на 
зна чај пот пу не за бра не пу ше ња у за тво
ре ном про сто ру, без из у зе та ка. Сва ка 
осо ба би тре ба ло да оства ри сво је пра
во да уди ше ва здух без ду ван ског ди ма, 
а за кон ска ре гу ла ти ва у то ме има зна
чај ну уло гу. 

За ко ни ко ји ма се шти те гра ђа ни од 
из ло же но сти ду ван ском ди му и ко ји 
шти те здра вље не пу ша ча су по пу лар ни, 
не ма ју не га ти ван ути цај на по сло ва ње и 
охра бру ју пу ша че да пре ста ну да пу ше. 
За за шти ту ста нов ни штва од ду ван ског 
ди ма нео п ход на је оба ве зу ју ћа ре гу ла
ти ва, а не она ко ја је за сно ва на на 
до бро вољ но сти. Окру же ње без ду ван
ског ди ма има по зи ти ван ути цај на сма
ње ње раз бо ле ва ња и смрт но сти због 
пу ше ња, за по чи ња ња пу ше ња и олак
ша ва пу ша чи ма да пре ста ну да пу ше. 
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МИ КИ ЦА ИЛИЋ, ПРЕД СЕД НИК ГРАД СКОГ ОД БО РА ДЕ МО КРАТ СКЕ СТРАН КЕ СР БИ ЈЕ

Ми тро вач ки ДСС не ма 
про блем са цен зу сом

Кам па ња ко ју 
је дан пор тал 
во ди про тив 

на ше стран ке је 
пла ће на, са мо 

што то ја сно
не пи ше на

том пор та лу.
Та кве, пла ће не

кам па ње
че сто има ју 

свој бу ме ранг 
ефе кат. Ина че, 
до бро је да из 

ДСС оду они 
ко ји ште те 

стран ци  

Ка да је Ми ки ца Илић, ди пло ми ра ни 
прав ник по обра зо ва њу, пре ви ше од 
три ме се ца, на кон остав ке Љу би ше 

Шу ла је, до шао на че ло Град ског од бо ра 
ДСС, на па ди на ње га у по је ди ним ме ди
ји ма не пре ста ју. Ти на па ди има ју укус 
ки се лог гро жђа и до ла зе од оних ко ји су 
не ка да кре и ра ли по ли ти ку ло кал ног 
огран ка ДСС, а са да им је то оне мо гу ће
но, јер су из ка ри је ри стич ких ин те ре са 
ви ше пу та про ме ни ли стра нач ки дрес. 

М НО ВИ НЕ: Ка ко до жи вља ва те на па
де по је ди них ме ди ја усме ре не про тив 
ДСС и Вас лич но? 

МИ КИ ЦА ИЛИЋ: Кам па ња ко ју во ди 
један пор тал је пла ће на кам па ња, са мо 
што у пла ће ним кам па ња ма сто ји на 
те ле ви зи ји пла ћен тер мин, а ов де то 
не ма. По сто ји бу ме ранг ефе кат ко ји је 
ја ко лош у пла ће ној кам па њи, али до бро. 

На из бо ру за но вог пред сед ни ка 
ДСС сте по бе ди ли Зо ра на Ми шче ви ћа. 
Он је сло вио као по слу шник Не на да 
Ле ма ји ћа и ве ро ват но је био ње гов 
кан ди дат, с об зи ром да је Ле ма јић 
же лео да упра вља Ва шом стран ком, 
иа ко је фор мал но био функ ци о нер 
ДС? Зна чи ли то да Ле ма јић ви ше не 
упра вља Град ским од бо ром ДСС?

Ја за и ста не знам у ко јој ме ри је Ле ма
јић мо гао да упра вља стран ком пре ко 
сво јих љу ди. Ја знам да сам ја био и гру
па од 15 до 20 љу ди смо би ли мар ги на ли

зо ва ни у стран ци ре ци мо 10 го ди на. Био 
сам и од бор ник у Скуп шти ни гра да, у 
Са ве ту ме сне за јед ни це, по ве ре ник за 
Бо сут, био по ко ми си ја ма, ни сам се ни кад 
екс по ни рао ме диј ски. По сто ја ла је гру па 
љу ди ко ји су би ли не за до вољ ни ра дом 
стран ке, то је це ла при ча. Оног мо мен та 
ка да је го спо дин Љу би ша Шу ла ја, ко ји је 
остао у стран ци, под нео остав ку, јер ни је 
мо гао да тр пи не ке при ти ске, он да су 
ме не пред ло жи ли. Ја сам до био 20 гла
со ва, а го спо дин Ми шче вић је до био 13 
гла со ва. За из бор тре ба ап со лут на ве ћи
на, зна чи до био сам ап со лут ну ве ћи ну 
уну тар град ског од бо ра. Ми шче вић је 
оти шао у СНС. Ко ји су ње го ви мо ти ви ја 
не знам, мо жда он има сво је лич не мо ти
ве. Мо жда је био не за до во љан ти ме што 
ни је иза бран а мо жда та мо ви ди се бе, 
за и ста не знам за што је оти шао али ни је 
то бит но уз др ма ло стран ку. Има ли смо 
са ста нак Град ског од бо ра Ма чван ске 
Ми тро ви це, баш због то га, да ви дим те 
љу де, да им дам во љу за жи вот. По ја ви
ли су се сви ти на ши по ве ре ни ци, њих 
два де се так ко ји ра де на те ре ну. Чи ње ни
ца је да смо ми у оп штин ској вла сти 16 
го ди на, што је за и ста дуг пе ри од. 

Ва ша стран ка, ко ја је би ла у ко а ли
ци ји са Вред ном Ми тро ви цом, од но
сно са СНС, ду го сло ви као ста бил на и 
ја ка?

Има ла је ту ин фра струк ту ру ко ја се 
за др жа ла и за хва љу ју ћи то ме се одр жа

ва. Не ма мо про блем са цен зу сом, чак 
смо у пре го во ру са Две ри ма. Пот пи са ни 
су спо ра зу ми на ре пу блич ком и по кра јин
ском ни воу, оста вље но је по оп шти на ма 
и гра до ви ма да се са ми до го во ри мо. 
Ко ли ко знам, још ниг де у Сре му ни је пот
пи сан тај ко лек тив ни спо ра зум, ни смо ни 
ми пот пи са ли, али смо у кон так ти ма. Не 
знам да ли ће мо ићи за јед но али ра ди мо 
све на то ме да иде мо. Ми не ма мо про
блем са цен зу сом али има не што дру го. 
Та си нер ги ја до но си до дат не гла со ве. 
По сто је љу ди ко ји ће гла са ти за ко а ли ци
ју Срп ски па три от ски блок или ка ко ће се 
већ зва ти, по сто је љу ди ко ји ће гла са ти 
за ту ко а ли ци ју, а ко ји не ће гла са ти ни за 
на шу ни за њи хо ву стран ку по себ но. То је 
не ка ло ги ка гла са ча, љу ди хо ће да гла са
ју за не ку ко а ли ци ју, да бу ду си гур ни да 
њи хов глас не ће про па сти. Мо же да се 
де си да 30 од сто гла со ва про пад не, због 
Дон то вог си сте ма, ко не пре ђе цен зус он 
сво је гла со ве пре ли ва стран ка ма ко је су 
пре шле цен зус. Де си се да не ко осво ји 40 
од сто гла со ва, а да до би је 55 од сто ман
да та. Не ма сад мно го озбиљ них стра на ка 
ко је мо гу да пре ђу цен зус. То су на ло ка
лу Срп ска на пред на стран ка, СПС, ДС, 
СДС, ДСС. То се зна, ов де Ли га и ЛДП не 
пре ла зе цен зус, да не при чам о дру гим 
стран ка ма. 

Ка ква је са рад ња ДСС и СНС? Ко ли
ка је ва ша стра нач ка кво та у да на шњој 
ло кал ној вла сти?

M NOVINE :

Микица Илић

   3. FEBRUAR 2016.M NOVINE ПОЛИТИКА
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Са СНСом има мо из вр сну са рад њу 
пре све га због љу ди ко ји во де СНС, 
љу ди ко ји су ду го би ли у ДСС  у и љу ди 
ко је до бро по зна је мо. Има мо од лич ну 
са рад њу у сва ком по гле ду и не во ди мо 
ни ка кву не га тив ну кам па њу. Има мо пет 
од бор ни ка у Скуп шти ни гра да, има мо 
ме сто ди рек то ра За во да за за шти ту спо
ме ни ка кул ту ре, ме сто на чел ни ка за 
бу џет и фи нан си је, и ме сто ди рек то ра 
би бли о те ке. И Зо ри ца Ми шче вић је до 
ско ро би ла на на шој ка дров ској кво ти. 

Ка ко гле да те на ста ње шид ског ДСС
а, где је го то во це ла ор га ни за ци ја пре
шла у СНС? Ка кво је ста ње у дру гим 
срем ским оп шти на ма?

Код нас се ни је де си ло то што се де си
ло у Ши ду, а слич на је си ту а ци ја у Ру ми 
и Па зо ви. Кад нас је, што се ти че од ли ва 
члан ства, оти шло два де се так љу ди из 
стран ке, али то је нор мал на по ја ва. Да 
оде 20 до 30 љу ди по сле из бо ра, да до ђе 
15 или 50, то је са свим нор мал на ствар. 
Има љу ди ко ји се учла њу ју сад у на шу 
стран ку. Тај ми је дра го це ни ји ко ји се сад 
учла њу је. Тај члан ми је дра го це ни ји 
не го де сет ко ји су оти шли. Са сви ма ко ји 
су оти шли сам у до брим од но си ма. Ја 
је сам де сни чар по опре де ље њу. Ни кад 
ни сам био ни у јед ној дру гој стран ци 
осим у ДССу и не мам на ме ру да бу дем. 
Ако се бе не бу дем ви ше ви део у по ли ти
ци, не ћу се учла ни ти у дру гу стран ку. 
Члан стран ке сам 12 го ди на, пре то га 
био сам по ве ре ник ДОС а у Бо су ту иа ко 
ни сам био члан стран ке. 

Ка кве ре зул та те оче ку је те на пред
сто је ћим из бо ри ма и на ко ли ко си гур
них гла со ва, с об зи ром да има љу ди 
по пут Ле ма ји ћа, ко ји ме ња ју стран ке 
че шће не го не ке де ло ве одеће?

Ми ра чу на мо ре зул тат од се дамосам 
од сто, што мо же да иза ђе на де сет од сто, 
што се ти че члан ства, има мо пу но, мо жда 
чак и пре ви ше. Ни јед на стран ка се не 
од ри че сво јих чла но ва. Има љу ди ко ји 
хо ће да бу ду у две, три стран ке исто вре
ме но, по ста ту ту ДСС а то ни је до зво ље
но. Има ли смо и ис кљу че ња. Ле ма јић је 
сам оти шао из ДСС, кад је стран ка за па
ла у те шку си ту а ци ју. По сле из бо ра 2012, 
кад је ДС из гу био власт али остао ја ка 
стран ка, он је оти шао та мо. По ли тич ка 
сце на у Ср би ји до ста ли чи на ита ли јан ску 
или шпан ску, та мо се ство ри не ка ја ка 
стран ка, осво ји из бо ре, по сле из гу би 
из бо ре и рас па да се. 

За те кли сте до ста про бле ма у стран
ци ко ја, без об зи ра на то шта ко 
ми слио о њој, још увек, за раз ли ку од 
ДС и то ли ких, ипак има не ку иде о ло ги
ју. Ка ко пла ни ра те да ра ди те и ка ко да 
је опо ра ви те од ра зних Ле ма ји ћа, 
Ми шче ви ћа и дру гих у на ред ном пе ри
о ду? 

Же лим да ор га ни зу јем стран ку. Ја сам 
на пр вом са стан ку по звао љу де ко ји 
же ле да на пу сте стран ку, да је на пу сте 
што пре из раз ло га што кад не ко на пу сти 
стран ку, ми на ђе мо не ког бо љег на ње го
вом ме сту, јер тај што на пу шта стран ку 
за то што стран ка ни је у вла сти, ма ло је 
вре дан за стран ку. Ови ко ји су оста ли, 
сва ка им част. Ми смо за до вољ ни што су 
оти шли сви љу ди ко ји ту се бе ни су ви де

ли и за до вољ ни што до ла зе но ви љу ди и 
што смо за др жа ли. Ако оде по ве ре ник 
не ког ме сног од бо ра, он не мо же да 
по ву че све те чла но ве. Оста ју љу ди. 
Све га не ко ли ко љу ди по ђе за тим. Ми се 
ба зи ра мо на том члан ству, са мо за то 
што има мо ту ор га ни за ци ју за то и оп ста
је мо од 2004. го ди не. 

Има те још увек до ста „пр во бо ра ца“, 
од но сно оних ко ји су у стран ци ду го 
вре ме на? Мно ги на па да ју Ва си ли ја 
Ра до са вље ви ћа, али ни ко не на па да 
Ле ма ји ће ву оми ље ну „пар тиј ску дру
га ри цу“ Та њу По знић?

Ва силије Ра до са вље вић је у стран ци 
два де се так го ди на, та кве љу де по шту јем 
и нор мал на ствар да су та кви љу ди пред
ме ти на па да. Што се ти че Та ње По знић, 
она је из Ши да, ни кад ни је не ки члан ни 
би ла. Има мо ми чла но ва и чла но ва. Ни је 
исто би ти члан и по ве ре ник. По ве ре ник 
за ме сне од бо ре или по је ди не ули це 
спро во ди по ли ти ку стран ке на те ре ну, а 
има чла но ва ко ји су па сив ни. 

Где сте ја чи као стран ка, у гра ду или 
у се ли ма?

Ја ки смо по се ли ма. Што се ти че гра да, 
то је при лич но рас по ре ђе но, на том 
не ком ни воу од се дамосам до де сет 
од сто. 

Ка кви су да нас ка дро ви Де мо крат
ске стран ке Ср би је у Срем ској Ми тро
ви ци?

ДСС има обра зо ва не љу де, до ста 
адво ка та, док то ра, ин жи ње ра. По сто ји у 
сва ком ме сту огра ни чен кор пус љу ди 
ко ји же ли да се ба ви по ли ти ком. Та ко ђе, 
мно го је па мет них и по ште них љу ди ко ји 
не же ле да се ба ве по ли ти ком. Код нас је 
оста ло до ста углед них љу ди у сво јим 
ме сти ма ко ји су и по љо при вред ни ци и 
за на тли је. 

Ка ко ви ди те ДСС на кон из бо ра, 
по себ но у Вој во ди ни и ло ка лу?

Тра ди ци о нал но до би ја мо ве ћи по сто
так гла со ва на ло ка лу. Ста ње је до ста 
ком пли ко ва но у Ши ду, Ру ми, Ста рој Па зо
ви, где се по но во фор ми ра ју од бо ри. 
Остао је од ре ђен број љу ди, има ју про
бле ма, из ме ђу оста лог јер ни су део 
ло кал не вла сти па не ма ју про сто ри је, 
сред ства. У Ши ду је дан чо век, у Ру ми 
два, љу ди се бо ре. У Ири гу не ма ор га ни
за ци је, у Ин ђи ји има чо век ко ји је у стран
ци 20 го ди на. Ме ђу тим, на ма иде на ру ку 
чи ње ни ца да по ли ти ка ко ју ДСС за сту па 
и ко ја се не ме ња ду ги низ го ди на има 
све ве ћи број при ста ли ца. Је дан од при
ме ра је ве зан за пи та ње зе мљи шта и 
ње го ве про да је стран ци ма. Има си ту а ци
ја да Ча нак, Пај тић и оста ли ви чу да су 
про тив про да је, а они су при ста ли це 
ССПА и ула ска у ЕУ. Не мо жеш би ти за 
ЕУ а про тив про да је зе мље стран ци ма. 
То је сме шно, а то тре ба љу ди ма об ја сни
ти. Што се ти че ло ка ла, парт не ри смо 
СНСу, ма њин ски парт не ри, ми слим да је 
ту до ста до брих ства ри ура ђе но, а до ста 
ће тек би ти ура ђе но. Ја ми слим да је 
до бра ствар из град ња под во жња ка, а и 
ба зен је за и ста нео п хо дан због спор та и 
де це. 

Владимир Ћосић

Ва силије
Ра до са вље вић

је у стран ци
два де се так

го ди на, та кве
љу де по шту јем

и нор мал на ствар
да су та кви љу ди 

пред ме ти на па да.
Што се ти че

Та ње По знић,
она је из Ши да,
ни кад ни је не ки
члан ни би ла.

Има мо ми чла но ва
и чла но ва

Има си ту а ци ја
да Ча нак, Пај тић

и оста ли ви чу
да су про тив

про да је, а они
су при ста ли це

ССПА и ула ска у ЕУ. 
Не мо жеш би ти
за ЕУ а про тив
про да је зе мље

стран ци ма. То је
сме шно, а то тре ба 
љу ди ма об ја сни ти
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Не ку пуј пса, усво ји
Удру же ње гра ђа на 

Ка нис се ба ви за шти
том жи во ти ња, они 

удо мља ва ју псе и во де бри
гу о њи ма. Про шле го ди не 
удо ми ли су 127 па са, а тре
нут но се бри ну о 300. Има ју 
и сво ју стра ни цу на дру
штве ној мре жи феј сбук, око 
пет хи ља да љу ди их пра ти 
и упра во пре ко њих про на
ла зе свог из гу бље ног пса 
или усва ја ју пса. 

 Удру же ње Ка нис осно
ва но је пре 2010. го ди не, 
али је зва нич но ре ги стро ва
но 30. ма ја 2010. го ди не. 
Цео жи вот смо во ле ли 
жи во ти ње и хра ни ли псе. 
Сме та ло нам је то што ни ко 
ни је во дио ра чу на о на пу
ште ним пси ма  ка же 
Ја смин ка Ву ца.

Адри ја на до да је да ју је 
бо ле ла суд би на па са, јер 
ка ко на во ди жи во ти ња 
ди рект но за ви си од љу ди. 

 Про шле го ди не смо удо

ми ли 127 па са, за ни јан су 
ма ње не го прет ход не го ди
не, а тре нут но их има мо око 
300. О њи ма бри ну на ши 
рад ни ци ко ји су ту кад год 
за тре ба, са њи ма је увек 
не ко 24 ча са. Тру ди мо се да 
им ре дов но пру жа мо ве те
ри нар ску не гу, ра ди мо на 
сте ри ли за ци ји на ших па са, 

а по ма же мо и љу ди ма ко ји 
др же и во ле жи во ти ње а 
не ма ју ма те ри јал них усло
ва. Вра ти ли смо пре ко 50 
па са вла сни ци ма  ка же 
Адри ја на.

За ступ ни це удру же ња 
гра ђа на Ка нис, Ја смин ка 
Ву ца и Адри ја на Не дељ ко
вић, ини ци ја тор ке су ак ци је 

чи по ва ња па са и ма ча ка. 
Оне ис ти чу да вла сни ци 
па са тре ба да пре у зму од го
вор ност, да во де ра чу на о 
свом љу бим цу, ка ко не би 
по стао пас лу та ли ца а сма
тра ју да ће се овом ак ци јом 
то ре ши ти.

 Чи по ва ње је за кон ска 
оба ве за вла сни ка, у ве ли кој 

ЧИ ПО ВА ЊЕ ПА СА И МА ЧА КА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

За до вољ ни од зи вом гра ђа на

На те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми
тро ви ца 10. ја ну а ра кре ну ла је 
ак ци ја бес плат ног чи по ва ња па

са и ма ча ка. За ту на ме ну из бу џе та 
Гра да из дво је но је два ми ли о на ди
на ра. До са да је укуп но чи по ва но 368 
па са и 61 мач ка. На чел ник Град ске 
упра ве за оп ште и за јед нич ке по сло ве 
Ми ро слав Јо кић из ја вио је овом при

ли ком да су се гра ђа ни оба ве шта ва ли 
о овом по ду хва ту пу тем ме ди ја и фла
је ра, као и да су за до вољ ни тре нут ним 
од зи вом. 

 По да ци са те ре на нам по ка зу
ју да ве ћи на гра ђа на не ма не га ти ван 
став пре ма ова кој ак тив но сти, не го да 
то при хва та вр ло ра до. Ма ли je број 
љу ди ко ји, ви ше због не до вољ не ин

фор ми са но сти, у пр вом тре нут ку ни је 
при стао да из вр ши чи по ва ње. Пу тем 
фла је ра смо оба ве сти ли гра ђа не да ће 
од 10. ја ну а ра кре ну ти ак ци ја бес плат
ног чи по ва ња па са и ма ча ка. До са да 
смо има ли са мо је дан слу чај да је ли
це од би ло да чи пу је љу бим ца. У овом 
слу ча ју, уз слу жбе ну бе ле шку ко ју је 
са чи ни ла ко му нал на по ли ци ја, ве те ри

На ред ни
ко ра ци би ће 

сте ри ли за ци ја 
па са лу та ли ца 

што ће до ве сти 
до то то га да се 

та по пу ла ци ја
не умно жа ва

и да пси и
мач ке не бу ду 

агре сив ни
Чи по ва ње пса

Удру же ње гра ђа на Ка нис удо мља ва псе лу та ли це
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ме ри ће да по мог не на ма и 
вла сни ци ма, а пр вен стве но 
пси ма. Код нас има 30 
од сто па са ко ји су не чи ји а 
ни су чи по ва ни. Кад пси 
бу ду чи по ва ни дру га чи је ће 
би ти. Ми на те ре ну зна мо 
све – на по ми њу из Ка ни са. 

Пре око две го ди не под 
по кро ви тељ ством Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, ово 
Удру же ње по де ли ло је пре
ко 50 сте ри ли за ци ја вла сни
ци ма па са. На да ју се да ће 
се сма њи ти це на сте ри ли
за ци ју на 1.000 ди на ра, ка ко 
би се гра ђа ни мо ти ви са ли 
да сте ри ли шу псе и ка ко би 
би ла до ступ на сви ма.

 Ово је из у зет на при ли ка 
да се вла сни ци чи по ва њем 
до ве ду под кон тро лу и да 
при хва те сво је за кон ске и 
људ ске оба ве зе пре ма псу. 
Пас ди рект но за ви си од 
чо ве ка. Вла сник пса мо ра 
схва ти ти да је од го во ран за 
жи вот свог љу бим ца, а и за 
дру штво у ко јем жи ви. Ми 
смо се на те ре ну су сре та ли 
са стра шним ства ри ма. 
Из вор про бле ма су љу ди, 
нео д го вор но вла сни штво. 

Ми тро ви ца има не ко ли ко 
кри тич них та ча ка где се 
оку пља ју пси, Ма чван ска 
Ми тро ви ца и обод Гра да, 
где љу ди из окол них ме ста 
из ба цу ју сво је псе, та ко да 
код нас до ла зе и пси из дру
гих оп шти на. Без са рад ње 
са по ли ци јом се не мо же 
ре ши ти овај про блем – сма
тра Адри ја на Не дељ ко вић. 

Пре ко феј сбу ка Ми тров
ча ни их ре дов но оба ве шта
ва ју о ло ка ци ји на пу ште них 
или по вре ђе них па са.

 Ин ди рект но и ди рект но 

су по че ли да упу ћу ју љу де 
на нас. Ми ни смо азил, ми 
смо Удру же ње гра ђа на ко је 
се ба ви за шти том жи во ти
ња. Ин ди рект но и ди рект но 
сви љу ди ко ји има ју не ки 
про блем са пси ма ЈКП 
Ко му на ли је упу ћу ју на нас  
ка же Адри ја на, а Ја смин ка 
до да је да мно ги љу ди 
ми сле да је бри га о пси ма 
лу та ли ца ма њи хо ва оба ве
за.

  Ми смо удру же ње гра
ђа на ко је ра ди на до бро
вољ ној ба зи. Не ма мо оба

ве зу, али сви мо ра ју да 
схва те да има мо ка па ци тет 
ко ји је ско ро по пу њен и не 
мо же мо у сва ком мо мен ту 
да иза ђе мо сви ма у су срет 
 на во ди Ја смин ка.

Сви ко ји ра де у овом 
Удру же њу во ле и по зна ју 
псе. Во де ра чу на о њи ма, 
пру жа ју им ре дов не ве те ри
нар ске услу ге, сме штај и 
хра ну.

 Ми ко ри сти мо и при ват
на ко ла да не ког пса вра ти
мо ку ћи, нај бит ни је нам је 
да се пас вра ти свом вла
сни ку. Град Срем ска Ми тро
ви ца нов ча но по ма же, али 
не до вољ но. По моћ има мо 
од до на то ра ко ји во ле псе, 
од не ких фир ми. Сна ла зи
мо се.  Кад Град бу де имао 
азил, ми ће мо се тру ди ти да 
љу ди ко ји бу ду ра ди ли та мо 
во ле то  ка же за крај Адри
ја на Не дељ ко вић. 

Сви ко ји би во ле ли да 
усво је пса и пру же му дом и 
љу бав, мо гу га по тра жи ти у 
овом Удру же њу. Та ко ђе 
ин фор ма ци је мо гу до би ти 
љу ди и ко ји ма је пас не стао 
или по бе гао.

нар ска ин спек ци ја ће пред у зе ти ме ре 
из сво је над ле жно сти и ка зне су од пет 
до пе де сет хи ља да ди на ра – ис та као 
је на чел ник Ми ро слав Јо кић. 

До сад је ак ци ја чи по ва ња кућ них 
љу би ма ца спро ве де на у На се љу КП 
Дом, у  де лу На се ља 29. но вем бар и у 
де лу На се ља Ма ла Бо сна.

 Оче ку јем да ће се у на ред них 60 
да на за вр ши ти ак ци ја на це ло куп ној 
те ри то ри ја Срем ске Ми тро ви це, а на
кон то га ће се ра ди ти чи по ва ње па са 
и ма ча ка у Ма чван ској Ми тро ви ци и 
Ла ћар ку. На кон ових ак тив но сти, има
ће мо еви ден ци ју ко ли ко па са и ма ча ка 
по сто ји на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, а то зна чи да вла сни ци 
кућ них љу би ма ца не ће мо ћи да из
ве ду свог пса на јав ну по вр ши ну и да 
га оста ве, јер ће у тој си ту а ци ји ко му
нал на по ли ци ја са од ре ђе ним уре ђа
ји ма да учи та и утвр ди ко је вла сник 
жи во ти ње. Ово је пр ви ко рак ка ко би
смо ре ши ли еви ден тан про блем па
са лу та ли ца, ко ји мо рам да на гла сим 
по сто ји у свим оп шти на ма Сре ма. На
ред ни ко ра ци би ће сте ри ли за ци ја па са 
лу та ли ца што ће до ве сти до то га да се 
та по пу ла ци ја не умно жа ва и да пси и 
мач ке не бу ду агре сив ни. Што се ти че 
из град ње ази ла, још увек се тра жи нај
а де кват ни је ре ше ње, јер азил мо ра да 
по шту је све за кон ске про пи се и нор ме. 
До кра ја го ди не ће мо ре шити тај про
блем – из ја вио је на чел ник Јо кић.

Број зах те ва за на кна ду ште те од 
ује да па са се по ве ћа ва из го ди не у го
ди ну. За три го ди не из бу џе та Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца за ову на ме ну ис
пла ће но је око 80 ми ли о на ди на ра. 

 Чи ње ни ца је да на те ри то ри ји 
Срем ске Ми тро ви це и окол ним на
се ље ним ме сти ма има мо ве лик број 
на пу ште них жи во ти ња. Ти пси на па
да ју и на но се по вре де гра ђа ни ма. Број 
зах те ва за на кна ду ште те се по ве ћа ва 
из го ди не у го ди ну. Ако по сма тра мо по
след њих пет го ди на, 2011. го ди не смо 
има ли око 100 зах те ва, а у 2015. тај 
број се кре ће из ме ђу 350 и 400. У прет
ход не три го ди не ис пла ће но је по овом 
осно ву не пу них 80 ми ли о на ди на ра. 
Ду го роч но по сма тра но, по треб но је 
пред у зе ти низ ме ра. Јед на од кључ них 
ме ра је чи по ва ње кућ них љу би ма ца, 
ко је је пот пу но бес плат но за гра ђа не. 

Сма трам да је то у ин те ре су ка ко гра
ђа на, та ко и ло кал не са мо у пра ве ка ко 
би овај про блем ду го роч но ре ши ли – 
ре као је Ми ро слав Ме дић, град ски јав
ни пр во бра ни лац.  

Ве те ри нар Ми ро слав Те о до сић 
напомиње да је вак ци на ци ја и обе ле
жа ва ње па са и ма ча ка оба ве зна ме ра 
и ду жност сва ког др жа о ца па са и ма
ча ка и спро во ди се јед ном го ди шње. 

 При ли ком пр ве вак ци на ци је од бе
сни ла, пас и мач ке се обе ле жа ва ју ми
кро чи пом. Сам по сту пак се са сто ји у 
апли ка ци ји две ињек ци је. У јед ној се 
на ла зи ми кро чип ко ји се апли ку је са 
ле ве стра не вра та и јед на вак ци на ко
ја се апли ку је под ко жу. На овај на чин 
уво ди мо си стем кон тро ле кућ них љу
би ма ца да их не би за ти ца ли на ули
ца ма, да би удру же ња ко ја се ба ве 
вра ћа њем и удо мља ва њем па са мо гла 
да вра те љу бим це на шим гра ђа ни ма – 
об ја шња ва Те о до сић. 

Је дан од са ве сних гра ђа на, чи је је 
пас чи по ван је Ву ка дин Мак си мо вић из 
Срем ске Ми тро ви це.

 Љу ди тре ба да има ју љу бим ца, али 
да се бри ну о ње му и да га па зе. Не 
тре ба да га пу шта ју на ули цу, не го да 
стал но бри ну о ње му  ис ти че Мак си
мо вић.

Сви за ин те ре со ва ни за бес плат но 
чи по ва ње сво јих љу би ма ца (па са и 
ма ча ка) мо гу да се обра те ве те ри нар
ској ам бу лан ти у Па ро брод ској ули ци 
број 5 у Срем ској Ми тро ви ци сва ког 
да на од 8 до 20 ча со ва. 

Са ња Ста не тић

На чел ник Ми ро слав Јо кић

А дри ја на Не дељ ко вић Ја смин ка Ву ца

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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У По зо ри шту „До бри ца 
Ми лу ти но вић“ у Срем
ској Ми тро ви ци сле

де ће не де ље, 7. фе бру а ра 
би ће одр жан кон церт „Ве че 
опе ре“ у из во ђе њу че ти ри 
ин тер на ци о нал не опер ске 
зве зде, ко је пе ва ју у нај пре
сти жни јим опер ским ку ћа ма 
све та. То ве че ми тро вач кој 
пу бли ци пред ста ви ће се 
ме цо со пран Ми ли ја на Ни
ко лић, за тим со пран Ду ши
ца Би је лић, ба ри тон Ни ко ла 
Ми ја и ло вић и ита ли јан ски 
те нор Ро за рио Ла Спи на. 
Це ло ве чер њи кон церт пра
ти ће на кла ви ру ре но ми ра

ни пи ја ни ста, ма е стро Ђор
ђе Не шић. 

Ми тров чан ка Ми ли ја на 
Ни ко лић на сту пи ће пред 
„до ма ћом“ пу бли ком у ми
тро вач ком по зо ри шту на кон 
11 го ди на. Кар те за кон церт 
„Ве че опе ре“ су рас про да те 
у ре корд ном ро ку, а Ми ли ја
на на то ка же:

 У Ср би ји сам на сту пи ла 
про шле го ди не у На род ном 
по зо ри шту на кон 13 го ди на 
од мог зад њег по ја вљи ва
ња у тој ку ћи, а у Срем ској 
Ми тро ви ци 2005. го ди не са 
мо јом ко ле ги ни цом из Ита
ли је со пра ном Да ри ом Ма

си е ро. Ап со лут но сам ве
ро ва ла да ће се кар те за 
овај кон церт бр зо про да ти, 
јер знам ка кво сам ис ку ство 
има ла 2005. го ди не ка да је 
по зо ри ште би ло пре пу но. 
Че сто су ми го во ри ли да у 
Ми тро ви ци те шко про ла зи 
опер ско пе ва ње, али сам 
увек има ла дру га чи је ис ку
ство и увек сам ве ро ва ла у 
мо је Ми тров ча не и по но сна 
сам да су се увек ода зи ва ли 
у ве ли ком бро ју. Ми слим да 
љу ди у на шој сре ди ни ва пе 
за не чим дру га чи јим и са
др жај ни јим. Ср це ми је увек 
ис пу ње но по себ ним емо ци

ОПЕР СКА ДИ ВА МИ ЛИ ЈА НА НИ КО ЛИЋ ПО НО ВО ПРЕД МИ ТРОВ ЧА НИ МА

На ступ у род ном гра ду
на кон јед не де це ни је

Про фе сор 
Бу гар ски нас

је на у чио
шта зна чи 

ди сци пли на
и ка ко кроз 

упо ран рад и 
по све ће ност 

мо гу да
се по стиг ну 

вр хун ски
ре зул та ти,
а све кроз

дру же ње уз 
му зи ку и

пе ва ње. Он је 
сви ма на ма био 
му зич ки иде ал, 

а хор ве ли ки 
по нос гра да јер 

смо осва ја ли 
зна чај на

европ ска
и свет ска

так ми че ња.
То је би ло

за и ста би ло 
злат но и

без бри жно 
до ба, сма тра 

Ми ли ја на

Ми ли ја на Ни ко лић
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На ша са го вор ни ца на сту
па ла је из ме ђу оста лог у 
Ми лан ској ска ли и Сид неј
ској опе ри. 

 Од ла зак за Ита ли ју ми 
је омо гу ћио да на у чим ита
ли јан ски је зик на ко јем ве о
ма че сто пе вам, да са ра ђу
јем са не ким од вр хун ских 
ди ри ге на та, ре жи се ра, 
ко ле га. Ита ли ју ћу пам ти ти 
по при ла го ђа ва њу, збу ње
но сти, уче њу ита ли јан ског 
је зи ка, уче њу уло га, су сре
ти ма са мо јим узо ри ма као 
што су Пла ци до До мин го, 
Те ре са Бер ган за. Од ла зак 
у Аустра ли ју де сио се спон
та но. Мој муж Ро за рио Ла 
Спи на, та ко ђе опер ски 

пе вач до био је уло гу у Сид
неј ској опе ри, а ја сам от пу
то ва ла да га гле дам и от пе
ва ла ауди ци ју за њих. То је 
би ло 2007. го ди не и од 
та да стал но го сту је мо у тој 
чу ве ној ку ћи. Ср би у ди ја
спо ри су ми ве ли ка по др
шка. Ка да сам пе ва ла Кар
мен на отво ре ној сце ни на 
во ди у Сид неј ској лу ци, 
пре ко пу та чу ве не опе ре 
би ло је три де се так Ср ба 
ко ји су ме по здра ви ли 
ус кли ци ма и ра ши ре ном 
на шом за ста вом. Су зе су 
ми кре ну ле. То је био је дан 
не сва ки да шњи гест у опе ри 
– при се ћа се Ми ли ја на 
Ни ко лић.

О Ми лан ској ска ли
и Сид неј ској опе ри

ја ма кад пе вам у свом гра
ду. Не из мер но сам за хвал на 
сво јим ко ле га ма што су при
ста ли да одр же овај кон церт 
у Срем ској Ми тро ви ци, ко
ји ће мо прет ход но пе ва ти 
на Ко лар цу у Бе о гра ду по
во дом 130. го ди шњи це од 
отва ра ња ове нај зна чај ни је 
кон церт не са ле у Ср би ји – 
на во ди Ми ли ја на. 

На ша са го вор ни ца је од
ра сла у Срем ској Ми тро ви
ци и ка же да до 16. го ди не 
пам ти без бри жност, опу ште
ност. 

 Са ста ја ли смо се на ули
ци, а у тој ули ци де ца се и 
да нас дру же и то ме чи ни 
срећ ном и вра ћа ме у тај 
пе ри од мог жи во та. Обо жа
вам мо ју Ули цу Сло бо да на 
Ма ле ти ћа у Бло ку Б у Срем
ској Ми тро ви ци. Ка сни је су 
до шла не ка зла вре ме на и 
мно ге вред но сти у дру штву 
су се пот пу но пре о кре ну ле. 
То је ве ро ват но и глав ни 
раз лог за што сам при жељ
ки ва ла да се пре се лим. 

Би ла је чла ни ца чу ве ног 
ми тро вач ког хо ра Сир ми јум 
кан то рум, ко ји је во дио про
фе сор Во ји слав Бу гар ски и 
ка же да је тај хор био зна ча
јан део ње ног од ра ста ња.

 Про фе сор Бу гар ски нас 
је на у чио шта зна чи ди сци
пли на и ка ко кроз упо ран 
рад и по све ће ност мо гу да 
се по стиг ну вр хун ски ре зул
та ти, а све кроз дру же ње уз 
му зи ку и пе ва ње. Он је сви
ма на ма био му зич ки иде ал, 
а хор ве ли ки по нос гра да јер 
смо осва ја ли зна чај на 
европ ска и свет ска так ми че

ња. То је би ло за и ста би ло 
злат но и без бри жно до ба – 
сма тра Ми ли ја на.

И да ље је сло бод ни умет
ник и ни је ве за на ни за јед ну 
опер ску ку ћу. На кон кон цер
та у Срем ској Ми тро ви ци 
пу ту је за Ја пан где ће пе ва
ти у Ме тро по ли тен те а тру у 
То ки ју, а за тим сле де Ме тро
по ли тен у Њу јор ку и Сид неј
ска опе ра. Тре нут но спре ма 
уло гу Са ре за До ни це ти је ву 
опе ру „Ро берт  Де ве ро“. Ка
же да тре нут но не по сто ји 
шан са да по ста не пр ва ки ња 
опе ре у не ком од срп ских 
по зо ри шта. 

 На жа лост у овом тре
нут ку не по сто је шан се за 
мој трај ни оста нак у Ср би ји. 
На ма ге не рал но не до ста је 
ди сци пли на и ор га ни за ци ја 
ра да јер све дру го има мо. И 
из над све га не до ста је нам 
бри га за истин ске кул тур не 
и ме ђу људ ске вред но сти – 
сма тра Ми ли ја на Ни ко лић. 

Она је „ме цо со пран са пу
ним гла сом бо је чо ко ла де и 
пе ва ла је не ке од нај те жих 
од ло ма ка ко је је Ђу зе пе 
Вер ди на пи сао са стра шћу и 
по све ће но шћу“, са мо је јед
на од кри ти ка об ја вље них 
у аустра лиј ској штам пи. На 
кра ју ка же да жи ви у ко фе ру 
и да је за њу дом та мо где 
су по ро ди ца и при ја те љи, 
та ко да има ви ше ме ста ко је 
зо ве дом. Се бе пред ста вља 
као осо бу ко јој је на пр вом 
ме сту по ро ди ца. Ка же да 
је има ла сре ћу да је сво ју 
страст за умет но шћу пре
тво ри ла у про фе си ју.

Б. Се ла ко вић

У ле га ту Ро ма на Со ре ти ћа 
у За ви чај ном му зе ју одр
жа но је књи жев но ве че и 

пред ста вље ња књи га по е зи је 
Ер неа Вар њуа „Све до че ње о 
вре ме ну“.

Пе сник кроз збир ку го во ри о 
умрт вље ном пре де лу свог за
ви ча ја, о до жи вља ји ма са сво
јих пу то ва ња од Ка њи же пре ко 
Оплен ца, Со ко ба ње све до Ду
бров ни ка. У овим пе сма ма мо гу 
се из дво ји ти две це ли не: јед на 
го во ри о за ви ча ју и дру га, у ко јој 
је ак це нат на мо рал ним вред но
сти ма чо ве ка. Не ке пе сме су љу
бав не, не ке опи су ју на шу сва ко
дне ви цу, а не ке су сар ка стич не. 
Кад је у пи та њу фор ма, Вар њу 
упо тре бља ва крат ке сти хо ве, 

углав ном од осам до два на ест 
сло го ва, што пе сма ма и да је 
по себ ну ме ло дич ност. Пе сме су 
чи та не и раз го вор са ауто ром во
ђен је уз там бу ра шку, вој во ђан
ску му зи ку.

– Ја сам и зва нич но Сре мац, 
јер сам у јед ној вин ској фе шти 
при мљен у Срем це, а на то сам 
ду го че као, јер ка ко су ми том 
при ли ком ре кли, кри те ри ју ми за 
при јем су вр ло оштри – ре као је 
Ер не и до дао да се му зи ком и 
по е зи јом ба ви од основ не шко ле.

– Нај бо ље пе сме сам пи сао у 
ка фа ни, пи јан, ја то зо вем „пи ја
ни опус“ и то пи сао ко но ба ри ца
ма да би до био још ко ју ча шу пи
ћа – ка зао је Ер не Вар њу.

 С. Џ.

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ РУ МА

По е зи ја Ер не Вар њуа
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У пре пу ној са ли Срп ске чи
та о ни це у Ири гу про шлог 
пет ка, 29. ја ну а ра пред

ста вље на је књи га „Жи вот уз 
дла ку“ ауто ра, књи жев ни ка и 
но ви на ра То до ра Бјел ки ћа. О 
збир ци но ви нар ских при ча, ко је 
су ус пе ле да при ву ку па жњу ма
лих љу ди на по чет ку про мо ци је 
го во ри ла је Ве ра Нов ко вић, ди
рек тор ка ове кул тур не уста но
ве, ко ја је на гла си ла, да је све 
ла ко кад жи вот иде низ дла ку, 
али он уре ди да иде уз дла ку. 

 Од у век сам сма трао да 
пред го вор или ре цен зи ју мо ра 
да пи ше не ко ко је у ис тој рав ни 
или бар је дан сте пе ник из над 
ауто ра. Ако се пи та те за што се 
мо ја ма лен кост усу ди ла да то 
чи ни чо ве ку чи је се име с по
што ва њем из го во ра у свим кру
го ви ма срп ске и ју го сло вен ске 
књи жев но сти, од го вор је вр ло 
јед но ста ван. За то што при че са
бра не под на сло вом „Жи вот уз 
дла ку“ ни су обич не при че  ис
та као је Ђо ка Фи ли по вић, књи
жев ник и до дао да је њих осми
слио жи вот, овај наш на су шни, 
на ко ји смо осу ђе ни да жи ви мо, 

а То дор Бјел кић их ис пи сао ср
цем. Ве ли ким и то плим бо сан
ским ср цем у ко јем има ме ста 
за све љу де, она кве ка кве их је 
Бог ство рио, и раз у ме ва ња за 
њи хо ве ма не и гре хо ве, вољ не 
и не вољ не.

Сам аутор, по ред при ча ко је 
су ин спи ра тив но чи та ли глум ци 
Алек сан дра Ки ук и Ми лан Ду
дић, по се ти о ци ма је за го ли цао 
зна ти же љу и са не ко ли ко нео
бја вље них пе са ма, ко је ће се и 
оне ве о ма убр зо на ћи пред чи
та лач ком пу бли ком. 

Бра ни слав Јо ви чић, књи жни
чар у Срп ској чи та о ни ци, овом 
при ли ком по кло нио је То до ру 
ви но на ко јем је ети ке та, као и 
на зив књи ге „Жи вот уз дла ку“. 
Он је же лео да на овај на чин, 
бар до не кле ис пу ни ауто ро ву 
же љу, да и он јед ног да на има 
сво је ви но. 

Књи жев но, му зич ко, сцен ско 
и сли кар ско ве че, улеп ша но је 
уз зву ке пе сме Јо ва на Ро гу ље 
бен да, као и сли ка ра Кон стан
ти на Гу ши ћа, ко ји је ве чер њу 
про мо ци ју пре нео на плат но.

С. К.

ПРО МО ЦИЈА КЊИ ГЕ ТО ДО РА БЈЕЛ КИ ЋА

Жи вот уз дла ку

То дор Бјел кић про мо ви сао сво ју књи гу у Ири гу

КУЛТУРА
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Зна ке ко ји упо зо ра ва ју на са мо у
би ство су прет ња са мо у би ством, 

јер прет ња са мо у би ством во ди ка 
са мо у би ству, за тим из не над не про

ме не по на ша ња, зна чај ни гу би ци, 
оту ђи ва ње дра гих ства ри, агре сив

ност, бес, ауто де струк тив но по на
ша ње, гу би так са мо по што ва ња

У Срем ској Ми тро ви ци 27. ја ну а
ра до го ди ла су се два са мо у
би ства. Око осам ча со ва на 

Спо мен  гро бљу про на ђе но је бе жи
вот но те ло му шкар ца Не на да То ма
ше вић (51), ко ји је са мо у би ство 
из вр шио ве ша њем, а око де вет 
ча со ва ско ком са пе шач ког мо ста 
са мо у би ство је из вр ши ла два де се
тјед но го ди шња Јо ва на Са вић из 
се ла Но ћај, чи је те ло је пронађено у 
петак, 29. јануара код Шапца.  

Ка ко не зва нич но са зна је мо То ма
ше вић је ра дио у Ка зне но – по прав
ном за во ду у Срем ској Ми тро ви ци, 
док је Јо ва на Са вић из Но ћа ја, мај ка 
че тво ро де це, већ јед ном по ку ша ла 
се би да оду зме жи вот. 

 То ју тро ни шта ни је ука зи ва ло на 
то да ће она се би ура ди ти не што 
на жао. Ре кла је ме ни и де ди да иде 
у ам бу лан ту, на пре глед. По зва ла је 
так си, се ла у ко ла и оти шла. На пу ту 
ка Срем ској Ми тро ви ци во за чу је 
ре кла да се за у ста ви код пе шач ког 
мо ста и ту је иза шла. Ма ло ка сни је 
ба ци ла се у хлад ну Са ву. Ка ко је 
ни ко ни је за у ста вио, спре чио – ова
ко је за „Но во сти“ ис при ча ла До бри
ја Са вић (76), ба ка Сла ђа на Са ви ћа 
(34), чи ја се су пру га Јо ва на (21) у 

сре ду ују тру, 27. ја ну а ра уби ла ско
ком с пе шач ког мо ста ко ји спа ја 
Ма чван ску и Срем ску Ми тро ви цу. 

До бри ја и де да Ра до слав (82) ка жу 
да је Јо ва на, пре ско ка у ре ку, по сла
ла СМС по ру ку су пру гу. 

 На пи са ла му је: „Па зи на де цу, ја 
ћу да ско чим у ре ку“  ка жу ста ри ји 
Са ви ћи и до да ју:

 По чет ком ја ну а ра ове го ди не, 
по ку ша ла је да исе че ве не. Због 
де це је при ста ла да се ле чи... Зад
њих 15 да на би ла је на не у роп си хи
ја три ји. Са мо че ти ри да на от ка ко је 
иза шла из бол ни це и ето шта је 
на пра ви ла. 

Јо ва на Са вић је шест го ди на у 
бра ку са са да шњим су пру гом, с 
ко јим има тро је де це, од пет, че ти ри 
и три го ди не. Из пр вог бра ка има 
де те од шест го ди на, и оно је код 
оца. По сле ове тра ге ди је рад ни ци 
Цен тра за со ци јал ни рад у Срем ској 
Ми тро ви ци де цу су сме сти ли у хра
ни тељ ске по ро ди це.

 Ре кли су нам да су де ца при вре
ме но сме ште на, ка ко не би пре жи
вља ва ли сав овај стрес. Шта ће 
би ти да ље, ка ко ће унук сам са 
де цом не знам. Де да и ја смо ста ри, 
ко ли ко бу де мо мо гли по мо ћи ће мо 

му – ис при ча ла је До бри ја Са вић за 
„Но во сти“. 

У 2015. го ди ни, на под руч ју Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца je ре ги стро ва
но 11 са мо у би ста ва. Од по чет ка ове 
го ди не ре ги стро ва на су три са мо у
би ства на под руч ју Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. У це лој 2013. го ди ни на 
под руч ју Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
је ре ги стро ва но 19 са мо у би ста ва и 
15 по ку ша ја са мо у би ства, док је од 
1. ја ну а ра до 26. но вем бра 2014. 
го ди не ре ги стро ва но је де вет са мо
у би ста ва и шест по ку ша ја са мо у би
ства.

Ста ти сти ка го во ри да му шкар ци 
че шће ди жу ру ку на се бе не го же не, 
у ста ро сној струк ту ри срем ских 
са мо у би ца тре ћи на има ма ње од 30 
го ди на, а ви ше од 40 од сто су 
му шкар ци ста ри ји од 60 го ди на.

Пре ма ре чи ма пси хо ло га Ма ри не 
Маљ ко вић Ра ни то вић, же не че шће 
по ку ша ва ју да из вр ше са мо у би ство, 
али ве ћи је про це нат му шка ра ца 
ко ји из вр ше су и цид. 

 Ста ри је осо бе че шће из вр ша ва ју 
са мо у би ство и то раз ве де ни, нео же
ње ни, удов ци, осо бе код ко јих је 
при су тан син дром рас ту ре ног до ма, 
по ро ди це где су ро ди те љи раз ве де

Не над То ма ше вић: Смрт 
на Спомен гробљу

Јо ва на Са вић: Скок у 
Саву са пешачког моста

M NOVINE    3. FEBRUAR 2016.

ЦРНА СРЕДА 
У СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ:
Два самоубиства
у једном дану

ХРОНИКА
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ни или по сто ји од су ство оца у бит
ним го ди на ма од ра ста ња. Не у спе ли 
по ку ша ји су и ци да има ју пре све га 
функ ци ју апе ла. По во ди за са мо у би
ство су нај че шће ак ту ел ни про бле
ми или не дав ни гу би ци, док су узро
ци знат но ду бљи и ин ди ви ду ал ни 
су за сва ки чин. Све га 15 од сто 
па ци је на та свом иза бра ном ле ка ру 
ка же да раз ми шља о са мо у би ству, а 
60 од сто љу ди свом брач ном парт
не ру са оп шти да раз ми шља о са мо
у би ству – ре кла је не дав но Ра ни то
вић.

Пси хо ло зи твр де да са мо у би ство 
ни је са мо на чин да се при ву че 
па жња. Љу ди ко ји по ку ша ју са мо у
би ство из ло же ни су нај ве ћој опа
сно сти он да ка да се на кон по ку ша ја 
су и ци да све сре ди, а то тра је око 
100 да на, ка да кре ну да се осе ћа ју 
бо ље и ка да из то га бо ље поч не 
рас по ло же ње да па да. Та да се нај
че шће по ку ша по нов но су и цид. 

Зна ке ко ји упо зо ра ва ју на са мо у
би ство су прет ња са мо у би ством, 
јер прет ња са мо у би ством во ди ка 
са мо у би ству, за тим из не над не про
ме не по на ша ња, зна чај ни гу би ци, 
оту ђи ва ње дра гих ства ри, агре сив
ност, бес, ауто де струк тив но по на
ша ње, гу би так са мо по што ва ња.

Са мо у би ство као по ја ва љу де рет
ко оста вља рав но ду шним. Че шће 
од то га иза зи ва спек тар раз ли чи тих 
ре ак ци ја  од осу де до са о се ћа ња, 
од сме шта ња у окви ре је ди ног 
ре ше ња за не срећ не жи вот не окол
но сти до крај ње не га тив ног ви ђе ња 
овог чи на као по ка за те ља ку ка вич
лу ка и од у ста ја ња од бор бе.

Ко ји су то раз ло зи и ко ли ко ја ки 
тре ба да бу ду да чо ве ка на ве ду на 
ми сли о са мо у би ству и ко ли ко је 
осо ба сла ба да под лег не та квим 
ми сли ма?

Љу ди ко ји раз ми шља ју о овом 
ви ду уби ства че сто не раз ми шља ју 
о по сле ди ца ма на кон исте, од но сно 

о сво јој по ро ди ци. Осо бе ко је по ку
ша ју или диг ну ру ку на се бе, не ви де 
дру ги из лаз или спас из си ту а ци је у 
ко јој се на ла зе и чи не то што чи не. 
Исти на је дру га чи ја, а то је да из 
сва ке си ту а ци је по сто ји из лаз, да у 
бес крај ном пла вом кру гу по сто ји 
зве зда. 

 Осно ва у пре вен ци ји су и ци да је 
љу бав и по тре ба да се до бро осе ћа
ју са ми у ве зи са са мим со бом. Сви 
ми мо ра мо да осе ти мо љу бав, да би 
се осе ћа ли до бро у сво јој ко жи и у 
жи во ту. Та ја ка по тре ба за љу ба вљу 
се пси хо ло шки ка да је раз дво ји мо 
на чи ни о це са сто ји од три ва жна 
де ла: по тре ба да се во ли, по тре ба 
да се бу де во љен и по тре ба за при
па да њем. Упра во ову те шку од го
вор ност и за по ку ша ја су и ци да и за 
из вр ше не су и ци де би тре ба ло јед
ном ак ци јом свих нас у си сте му вра
ти мо та мо где је она при род но и 
при па да, а то је су и цид ном лич но и 
ње го вом по ро дич ном окру же њу са 
ци љем да упра во по ве за на и ан га
жо ва на функ ци о нал на по ро ди ца 
да ље шти ти свог чла на од по нов
них апел по ку ша ја или су и ци дал ног 
чи на – за кљу чу је Ма ри на Маљ ко вић 
Ра ни то вић, пси хо лог. 

Апел на све љу де ко ји ма се обра
ти за раз го вор или по моћ осо ба у 
де пре сив ном, те шком ста њу не ка 
про ве ре да ли су за и ста до бри љу ди 
ти ме што ће по мо ћи не ком, ко им не 
мо же уз вра ти ти. Оно што је ва жно 
на по ме ну ти ка да го во ри мо о овим 
ства ри ма је сте да тре ба да па зи мо 
јед ни на дру ге, пру жа мо љу бав и 
ши ри мо по зи тив ну енер ги ју. За сва
ки про блем по сто ји ре ше ње, са мо је 
по треб но про на ћи пра ву осо бу са 
ко јом ће про блем ре шти ти. Као што 
је Ан дрић ре као то ли ко је би ло ства
ри у жи во ту ко јих смо се бо ја ли, а 
ни је тре ба ло. Тре ба ло је жи ве ти.

Са ња Ста не тић

До ста раз ли чи тих при ча 
и не про ве ре них гла си на, 
ка ко то већ обич но би ва, 
кру жи ло је ових да на гра
дом ве за но за не ста нак 
мла де Ру мљан ке Оли ги це 
То до си је вић ( 21) ко ја је 
сре ћом, жи ва и здра ва про
на ђе на 27. ја ну а ра.

Она је, ка ко се ка же у 
са оп ште њу По ли циј ске 
упра ве Срем ска Ми тро ви
ца, на ђе на у цен тру Ба ји не 
Ба ште и то по сле ви ше
днев не ин тен зив не по тра ге 
при пад ни ка МУПа. По при
чи опет, у дру штву не ког му шкар ца, али 
та ква ин фор ма ци ја се не на ла зи у са оп
ште њу По ли ци је.

Под се ти мо, мла да Ол ги ца То до си је вић 
је не ста ла 18. ја ну а ра у Ру ми, а ње ни 
ро ди те љи су не ста нак при ја ви ли че ти ри 
да на ка сни је. Пре ма при чи ро ди те ља, 

Ол ги ца је тог 18. ја ну а ра 
кре ну ла у јед ну про дав ни цу 
на раз го вор за по сао и од 
та да ни шта о њој ни су зна
ли.

Ка ко је до уве че ни је 
би ло ку ћи ро ди те љи су 
по ку ша ли да је до би ју на 
мо бил ни те ле фон, али је 
она стал но би ла не до ступ
на. Отац Но ви ца је по зи вао 
род би ну и при ја те ље и рас
пи ти вао се, али Ол ги цу 
ни ко ни је ви део ни ти знао 
где је она. Ро ди те ље је 
по себ но бри ну ло што сем 

лич не кар те, уз се бе ни је има ла ства ри 
ни ти нов ца, па је ло гич но да је то иза зва ло 
и нај цр ње слут ње.

Но, на сре ћу, по сле де се так да на при
пад ни ци МУПа Ба ји не Ба ште су у свом 
гра ду про на шли не по вре ђе ну Ру мљан ку 
Ол ги цу То до си је вић. С. Џ.

Про на ђе на не ста ла де вој ка из Ру ме

Ол ги ца То до си је вић
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Са о бра ћај ка
код Вог ња

У са о бра ћај ној не сре ћи ко ја се до го ди ла 29. 
ја ну а ра у 11,20 ча со ва на пут ном прав цу Во гањ 
 Срем ска Ми тро ви ца, жи вот је из гу био во зач 
пут нич ког ауто мо би ла мар ке „ре но“, док су две 
по вре ђе не осо бе збри ну те у Ме ди цин ском цен
тру у Срем ској Ми тро ви ци. Не сре ћа се до го ди
ла у тре нут ку, ка да је во зач „ре ноа“, из још не у
твр ђе них раз ло га, сле тео са пу та у од вод ни 
ка нал. Уви ђај на ли цу ме ста, по овла шће њу 
над ле жног ту жи о ца је из вр ши ла по ли ци ја. На 
ли це ме ста су иза шли при пад ни ци Оде ље ња за 
ван ред не си ту а ци је у Срем ској Ми тро ви ци и 
слу жба хит не по мо ћи.  

По ги нуо му шка рац
У са о бра ћај ној не сре ћи ко ја се до го ди ла 1. 

фе бру а ра око по но ћи на пут ном прав цу Шид  
Ва ши ца, жи вот је из гу био 60го ди шњи му шка
рац, док су две осо бе за до би ле те ле сне по вре
де, кон ста то ва не у шид ском До му здра вља. У 
не сре ћи су уче ство ва ла два пут нич ка ауто мо
би ла и пе шак ко ји је гу рао би цикл. Уви ђај на 
ли цу ме ста је из вр шио за ме ник основ ног јав
ног ту жи о ца у Ши ду, у при су ству по ли ци је. 

Одузет пиштољ 
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су под не ли 
кри вич ну при ја ву над ле жном ту жи ла штву, у 
ре дов ном по ступ ку, про тив пе де сет че тво ро го
ди шњег му шкар ца, у чи јој ку ћи су про на ђе ни 
оруж је и му ни ци ја у не ле гал ном по се ду. Од у зе
ти су пи штољ, вој ни ка ра бин и 35 пи штољ ских 
и пу шча них ме та ка раз ли чи тог ка ли бра. Та ко
ђе, осум њи че ни се те ре ти да је из пр тља жни ка 
ауто мо би ла јед ног ви кен да ша украо мо тор ну 
те сте ру и про дао је па је про тив ње га под не та 
и кри вич на при ја ва за кра ђу. 

За пле њен ду ван
По ли ци ја у Срем ској Ми тро ви ци је, при ли ком 

кон тро ле пут нич ког ауто мо би ла мар ке „форд“ 
код бен зин ске пум пе у Ру ми, про на шли и од у зе
ли 300 ки ло гра ма ре за ног ду ва на спа ко ва ног у 
15 нај лон ских џа ко ва, чи ја се вред ност про це
њу је на око 450.000 ди на ра. Због по сто ја ња 
осно ва сум ње да су из вр ши ли кри вич но де ло 
не до зво љен про мет ак ци зних про из во да, у 
са рад њи са по ре ском по ли ци јом, про тив во за ча 
и су во за ча би ће под не та кри вич на при ја ва над
ле жном ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку. 

***
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су у пре тре су 
при ват не ку ће про на шли и за пле ни ли 47 ки ло
гра ма ре за ног ду ва на, 30 ки ло гра ма усит ње ног 
ду ва на, елек трон ску ва гу и 75 ку ти ја ду ван ских 
фил те ра. Због по сто ја ња осно ва сум ње да је 
из вр шио кри вич но де ло не до зво љен про мет 
ак ци зним про из во ди ма, у са рад њи са по ре ском 
по ли ци јом, про тив јед не осо бе је под не та кри
вич на при ја ва над ле жном ту жи ла штву, у ре дов
ном по ступ ку.

Про на ђе но оруж је 
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ру ми су при ли ком пре тре са при ват не 
ку ће у око ли ни гра да про на шли и од у зе ли руч ну 
бом бу, пи штољ са ма њом ко ли чи ном му ни ци је и  
ва зду шну пу шку са оп тич ким ни ша ном, у не ле
гал ном по се ду. Због по сто ја ња осно ва сум ње да 
је из вр шио кри вич но де ло не до зво ље но др жа ње 
оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја, про тив вла сни
ка ку ће би ће под не та кри вич на при ја ва над ле
жном ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ 
УПРАВЕ

ХРОНИКА



IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Са вић 

Ђор ђе и То мић Дра га на.
ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ни ко лић 

Фи лип и Ћур чић Ни ко лић На та
ша, Вла чић Мла ден и На та ша, 
Тру бић Иле и Ма ри на Ста врић 
Тру бић, Пе рић Мар ко и Ма ри на, 
Иван ко вић Вла ди мир и Сан дра – 
Срем. Ми тро ви ца, Јев тић Ми лан 
и Та тја на, Да ни ло вић Жи ван и 
Зо ра на – Ку змин,  Де спо то вић 
Мла ден и Ива на – Мар тин ци, 
Ни ко лић Ми лан и Жи ва на – 
Ја рак, Мр вић Дра ган и Бе го вић
Мр вић Је ле на – Пла ти че во, 
Ђе на ди ја Ни ко ла и Је ле на – 
Жар ко вац, Стој шић Ми лан и 
Та тја на – Бер ка со во, Ни ко лић 
Мар ко и Јо ва на – Пе ћин ци, Ста
нић Ср ђан и Та ња – Вој ка, Ша по  
ња Ми ро слав и Алек сан дра – 
Ин ђи ја.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Ми лу ти но вић 
Ђор ђе и Јо си паЈе ли са ве та, 
Ше рер Пе тар и Би ља на, Пет ко
вић Вла ди мир и Рад ми ла, Про кић 
Алек сан дар и Мир ја на – Срем. 
Ми тро ви ца, Ко тар лић Да ли бор и 
Ја сми на – Ку змин, Ву ко брат 
То дор и Ива на, Ми тро вић Ми лош 
и Је ле на, Ан дрић Вла ди мир и 
Зо ра на, Бо шња ко вић Ра дош и 
Та ња, Ка тић Не над и Ми лан ка, 
Ла за ро вић Ми лош и Је ле не – 
Ру ма, Ра кић Ра де и Љу би ца – 
Шид, Кр стић Јо ван и Ли ди ја – 
Врд ник, Пе три ца Го ран и Ве сна – 
Илин ци, Де спо то вић Јо ви ца и 
Ма ја – Пла ти че во, Јак шић Сло бо
дан и Ма ја – Ада шев ци.

БЛИ ЗАН ЦИ (му шко и жен
ско): Вин чић Јо ван и Зо ри ца – 
Ру ма

УМР ЛИ: Ви да ко вић Јел ка, рођ. 
1932; Ча на џић Све тла на, рођ. 
1962; Опа чић Да ра, рођ. 1941; 
Чех Ђу ра, рођ. 1935; По по вић 
Па вле, рођ. 1949; То ма ше вић 
Не над, рођ. 1965; Сла ву је вић 
Го спо јин ка, рођ. 1933; Ши јак Рад
ми ла, рођ. 1926; По по вић Сте во, 
рођ. 1947; По по вић Гли го ри је, 
рођ. 1938; Во лар Ило на, рођ. 
1935; Га јић Дра го љуб, рођ. 1939; 
Пе тро вић Жив ка, рођ. 1938; 
Пе рен че вић То ми слав, рођ. 1952; 
Ма рин чић Еви ца, рођ. 1937; Нађ 
Ро жи, рођ. 1943; Уби па рип 
Ми лан, рођ. 1933; Ва сић Ан ђа, 
рођ. 1933; Жив ко вић Стје пан, 
рођ. 1941; Ла за ре вић Ми ро сла ва, 
рођ. 1928; Јо ви чић Ста но је, рођ. 
1946; Ми тов Го ца, рођ. 1949; 
Ћи рић Слав ко, рођ. 1937; Су лоц
ки Иван, рођ. 1935; Не дељ ко вић 
Дра го мир, рођ. 1937; Хор ват 
Ма риа, рођ. 1954.

RUMA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Не над Зец 

и Ми ла Ра до вић, Сло бо дан Ђор
ђе вић и Ка та ри на Но жа нић

УМР ЛИ: Дра ги ња Ба рић, рођ. 
1928, Ми лан ка Чу гу ро вић, рођ. 
1952, Ми ћа Цин дрић, рођ. 1942, 
Јо ви ца Јан ко вић, рођ. 1944, 
Слав ка Ан ђе лић, рођ. 1922, Ште
фа ни ја Ба бић, рођ. 1934. 

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

19.00 и 21.00 ча са

3. 2. Фран ко фо ни ја
4 – 10. 2. Си зиф К
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ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ РУ МА

Мо дер ни ји
јав ни пре воз

Циљ ло кал не са мо у пра ве је да ство ри нов, мо де ран си стем 
пре во за, ко ји ће би ти у слу жби гра ђа на и од го ва ра ти њи хо вим 
по тре ба ма, ис та као је шеф Оде ље ња за фи нан си је, при вре ду и 
по љо при вре ду Ду шан Ба раћ

Чла но ви Оп штин ског 
ве ћа про шле не де ље 
одр жа ли две сед ни це, 

27. и 28. ја ну а ра. На овим сед
ни ца ма до нет је пред лог од лу
ке о јав ном пре во зу пут ни ка 
на те ри то ри ји рум ске оп шти
не. 

Ка ко је обра зло жио шеф 
Оде ље ња за фи нан си је, при
вре ду и по љо при вре ду Ду шан 
Ба раћ ова од лу ка је основ за 
ор га ни зо ва ње и функ ци о ни са
ње јав ног са о бра ћа ја, али и за 
рас пи си ва ње јав не на бав ке за 
пре во зни ка, бу ду ћи да овом 
при вре ме ном уско ро ис ти че 
уго вор, а јав ни пре воз се мо же 
оба вља ти као ли ниј ски, по се
бан ли ниј ски и ван ли ниј ски 
пре воз. 

 Циљ ло кал не са мо у пра ве 
је да ство ри нов, мо де ран 
си стем пре во за, ко ји ће би ти у 
слу жби гра ђа на и од го ва ра ти 
њи хо вим по тре ба ма – ис та као 
је Ба раћ.

Но ви на у овој од лу ци је да 
се уво ди по јам „упра вља ча“ 
ко ји ће се ба ви ти ор га ни за ци
јом и упра вља њем јав ним 
пре во зом, да ва ти пред ло ге за 
ње го во уна пре ђи ва ње и 
ускла ђи ва ње са по тре ба ма 
гра ђа на и вр ши ти кон тро лу 
из вр ше них оба ве за иза бра ног 
пре во зни ка. Од ре ђе но је да 
ове оба ве зе оба вља ЈП Ди рек
ци ја за из град њу Ру ме. Од лу
ком о јав ном пре во зу је од ре
ђе но да Оп штин ско ве ће утвр

ђу је це ну услу ге пре во за у 
град ском и при град ском са о
бра ћа ју, ко ја се као це на ко му
нал не услу ге обра зу је у скла
ду са За ко ном о ко му нал ним 
де лат но сти ма.

Под се ти мо, рум ска оп шти на 
је у ци љу ра ци о на ли за ци је и 
мо дер ни за ци је си сте ма пре
во за на ру чи ла и ела бо рат о 
јав ном град ском и при град
ском пре во зу пут ни ка ко ји је 
са чи нио Цен тар за ве шта че
ње и про це не из Но вог Са да.

На днев ном ре ду Оп штин
ског ве ћа је био и пред лог 
ре ше ња о из ме на ма пла на 
по ста вља ња ре клам них па ноа 
у гра ду и на се ље ним ме сти ма 
рум ске оп шти не.

Ве ће је из гла са ло и ре ба
ланс про гра ма по сло ва ња ЈП 
„Гас – Ру ма“ за те ку ћу го ди ну. 
Пр во бит ним про гра мом ни су 
би ла пред ви ђе на сред ства за 
те ле ме три ју у из но су од 3,5 
ми ли о на ди на ра по што је 
на бав ка тре ба ло да се окон ча 
у про шлој го ди ни. Ка ко то ни је 
био слу чај, би ло је по треб но 
при сту пи ти ре ба лан су и сред
ства од 3,5 ми ли о на ди на ра за 
ин ве сти ра ње у во зни парк су 
пре у сме ре на за да љин ско 
очи та ва ње.

Ло кал на са мо у пра ва ће и 
ове го ди не до ни ра ти два во зи
ла По ли циј ској ста ни ци у 
Ру ми. Чла но ви Оп штин ског 
ве ћа су јед но гла сно из гла са ли 
за кљу чак о пре но су пра ва јав

не сво ји не без на кна де над 
во зи ли ма у ко рист По ли циј ске 
ста ни це Ру ма.

Ло кал на са мо у пра ва је кра
јем про шле го ди не ку пи ла два 
но ва ауто мо би ла „шко де 
фа бие“ у вред но сти од око 2,4 
ми ли о на ди на ра.

 Во зи ла су на ба вље на 
са гла сно Про гра му тро ше ња 
сред ста ва од нов ча них ка зни 
из ре че них по про пи си ма о 
без бед но сти са о бра ћа ја на 
те ри то ри ји рум ске оп шти не за 
ми ну лу го ди ну. Ка ко би ова 
во зи ла мо гла да се ре ги стру ју 
и до би ју „пла ве та бли це“ 
мо ра ли смо да усво ји мо пре
нос јав не сво ји не. Си гур ни 
смо да ће но ви ауто мо би ли 
до бро до ћи рум ској по ли ци ји, 
ко ја се бри не о без бед но сти 
свих гра ђа на  из ја вио је пред
сед ник рум ске оп шти не Сла
ђан Ман чић.

На днев ном ре ду су би ле 
и  из ме не и до пу не 
осни вач ког ак та и ста ту

та ЈП Ди рек ци ја за из град њу 
Ру ме. Тим из ме на ма пред у зе
ће је про ши ри ло де лат ност, те 
је би ло нео п ход но из вр ши ти 
по ме ну те из ме не два до ку
мен та. Реч је о бри зи о јав ном 
пре во зу на те ри то ри ји рум ске 
оп шти не, а пре ма зах те ву 
Др жав не ре ви зор ске ин сти ту
ци је и јав на пар ки ра ли шта су 
од са да у  над ле жност Ди рек
ци је.

С. Џа ку ла

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа
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Ло кал на са мо у пра ва је 
ку пи ла 80 кон теј не ра 
и за ту свр ху из дво ји

ла 2,5 ми ли о на ди на ра. Реч 
је о 40 ме тал них и исто то
ли ко пла стич них кон теј не ра 
за пре ми не 1,1 куб ног ме тра.

– Два де сет кон теј не ра 
рас по ре ђе но је на под руч ју 
са мог гра да и ту су пред сед
ни ци са ве та град ских ме
сних за јед ни ца, ко ји су пре у
зе ли кон теј не ре и у до го во ру 

са ЈП „Ко му на лац“ утвр ди ли 
њи хо ве ло ка ци је. Же ле ли 
смо да овом ку по ви ном по
бољ ша мо си ту а ци ју ве за ну 
за при ку пља ње и од во же
ње сме ћа – ре као је Сла ђан 
Ман чић, пред сед ник рум ске 
оп шти не.

Ман чић до да је да се на да 
да ће и гра ђа ни пра вил но 
ко ри сти ти ове кон теј не ре, 
све у ци љу да се сли ка гра
да по бољ ша.

По ред кон теј не ра у гра

до ви ма, оста лих 60 ће би ти 
рас по ре ђе но у се о ским ме
сним за јед ни ца ма, за ви сно 
од њи хо ве ве ли чи не и по
тре ба.

Све то зар Ко ров, пред сед
ник Са ве та Че твр те МЗ ка же 
да ће пет до би је них кон теј
не ре по ста ви ти код Гим на зи
је и По љо при вред не шко ле 
(по два) и је дан код згра де 
ста рог Вој ног од се ка. 

– Код нас ће шко ле има ти 
у овој по де ли при о ри тет, а 

по сле ка ко бу де мо до би ја ли 
по ста ви ће мо их на ме ста ко
ја смо већ утвр ди ли – ка же 
Ко ров.

За хва љу ју ћи овим кон теј
не ри ма олак ша ће се од воз 
сме ћа из рум ске оп шти не. 

 У овој по де ли кон теј не ри 
ће би ти по ста вље ни ис пред 
шко ла, МЗ, уста но ва, вр ти
ћа и стам бе ног про сто ра у 
пр вој зо ни ста но ва ња. „Ко
му на лац“ ће већ у апри лу 
рас пи са ти но ви тен дер за 

још 40 кон теј не ра ка ко би 
за ме ни ли до тра ја ле кон теј
не ре. Апе лу јем на гра ђа не 
да у пла стич не кон теј не ре 
на ба ца ју пе пео ка ко се не 
би за па ли ли. Ми смо и но
ћас (28. ја ну а ра) има ли два 
за па ље на кон теј не ра, та ко 
да би око то га тре ба ло да 
се по ве де бри га – ис та као 
је Жељ ко До шен, по моћ ник 
ди рек то ра ЈП „Ко му на лац“ 
за тех нич ка пи та ња.

 С. Џ.

РУ МА

То ком ове не де ље тре ба ло би да 
у по го ну „Ха чин со на“ у Ру ми поч
не проб на про из вод ња, а упо

шља ва ње пу них ка па ци те та се оче ку је 
сре ди ном фе бру а ра. О то ме је пред
сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман чић 
ин фор ми сао чла но ве Оп штин ског ве
ћа.

Он је под се тио да је у Пољ ској на 
обу ци 55 рад ни ка, а да је не дав но 
оти шло још 15 ли ца. По по врат ку пр
ве гру пе из Пољ ске тре ба ло би да се 
поч не са за по шља ва њем пре о ста
лих рад ни ка, а за њи хо ву обу ку би ће 

у рум ској фа бри ци за ду же ни упра во 
рад ни ци ко ји су се об у ча ва ли у Пољ
ској. 

– Пре ма би знис пла ну до 2017. го
ди не у „Ха чин со ну“ у на шем гра ду тре
ба ло би да бу де упо сле но укуп но 200 
рад ни ка ко ји ће про из во ди ти гу ме на 
цре ва за рас хлад не уре ђа је на ауто
мо би ли ма и њи ма ће снаб де ва ти ре
но ми ра не про из во ђа че по пут Мер це
де са, Фи ја та, Су зу ки ја и Ре ноа – ре као 
је Ман чић и ис та као да је ово јед на од 
нај бр же ре а ли зо ва них ин ве сти ци ја у 
Ср би ји. 

Вред ност ин ве сти ци је је 7,3 ми ли о на 
евра.

 Са „Ха чин со ном“ смо пр ви уго вор 
пот пи са ли 8. ју ла про шле го ди не и већ 
на кон по ла го ди не у по ме ну тој фа бри
ци по чи ње про из вод ња. За то оче ку је мо 
и да ле ко бр же за по шља ва ње свих 200 
рад ни ка, не го што је то пла ни ра но по 
би знис пла ну – из ја вио је Сла ђан Ман
чић.

До бра ис ку ства, са рад ња и усло ви 
ко је ну де рум ска оп шти на су мо ти ви
са ли „Ха чин сон“ да у Ру ми у до глед но 
вре ме по кре не из гра ди но ву фа бри ку. 

 Ве ру јем се да ће до то га до ћи и у 
Вла ди Ср би је смо већ одр жа ли не ко ли
ко са ста на ка. У пре ли ми нар ним раз го
во ри ма рок за ре а ли за ци ју но ве ин ве
сти ци је је 2020. го ди на, а фа бри ка би 
се гра ди ла на пар це ли иза по сто је ћег 
про из вод ног по го на. Но ва фа бри ка би 
у свом ра ду би ла ве за на за про из во де 
из пр вог по стро је ња и по би знис пла ну 
до 2020. го ди не би упо сли ла но вих 600 
рад ни ка – оба ве стио је но ви на ре Сла
ђан Ман чић.

Та ко ђе, Ру ма је на пра гу ре а ли за ци је 
још јед не ве ли ке ин ве сти ци је у рад ној 
зо ни „Рум ска пе тља“, а по сто ји ин те рес 
да се та мо на по вр ши ни од око 6,5 хек
та ра гра ди хлад ња ча и пра те ћи објек ти 
за про из вод њу со ко ва. С. Џ.

РУМСКА ЗАПАДНА РАДНА ЗОНА

По чи ње про из вод ња у „Ха чин со ну“

Но ви кон теј не ри

По гон „Ха чин со на“ у Ру ми
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На став ном осо бљу под
руч не шко ле из Обре
жа, 29 ја ну а ра је уру

чен но ви про јек тор ко ји је, на 
ини ци ја ти ву ко лек ти ва ове 
шко ле, обез бе ди ла ло кал на 
са мо у пра ва у Пе ћин ци ма. 
Овим је ку пин ска Основ на 
шко ла „Ду шан Ву ка со вић 
Ди о ген“ у пот пу но сти опре
мље на за мул ти ме ди јал но 
из во ђе ње на ста ве, ка ко у 
ма тич ној шко ли у Ку пи но ву, 
та ко и у под руч ним оде ље
њи ма у Аша њи и Обре жу. 

Про јек тор су уру чи ли 
пред став ни ци ло кал не са
мо у пра ве и ло кал не за јед
ни це, на чел ник Оп штин ске 
упра ве Жељ ко Тр бо вић, као 
и пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Обреж Зо ран Јо
ва но вић .

На чел ник Тр бо вић је овом 
при ли ком ис та као да Оп
шти на, по ред пла ни ра них 
ула га ња у школ ство, увек 
на сто ји да иза ђе у су срет и 
по себ ним ини ци ја ти ва ма ко
је до при но се по бољ ша њу 
усло ва у шко ла ма, као што 
је и ова ко ју је по кре ну ло 
на став но осо бље об ре шке 
шко ле. 

 Уз та блет ра чу на ре ко је 
сви уче ни ци че твр тог раз ре
да, већ го ди на ма уна зад до
би ја ју на по клон од ло кал не 
са мо у пра ве и ко је мо гу ко ри
сти ти и у шко ли, на став ни ци 
ће са да има ти још ве ће мо
гућ но сти за за ни мљи ви ју и 
ква ли тет ни ју пре зен та ци ју 
са др жа ја уче ни ци ма  ре као 
је Тр бо вић.

Пре ма ре чи ма на став ни
це ен гле ског је зи ка Ма ри је 
Авра мо вић Ра ди во је вић и 
Здрав ка Обре ни ћа, ко ји пре
да је ру ски је зик, про јек тор 
је део тех нич ке опре ме за 
ко јим је шко ла има ла ве ли
ке по тре бе, јер са вре ме ни 
трен до ви дик ти ра ју да се у 
из во ђе њу на ста ве ко ри сти 
што ви ше мул ти ме ди јал них 

сред ста ва у ци љу оса вре ме
њи ва ња на став ног про це са. 

 Ми већ има мо ра чу на ре, 
а са да ће мо би ти у мо гућ но
сти да ода бра не са др жа је 
исто вре ме но пре зен ту је мо 
ве ћем бро ју де це, што ће до
при не ти оства ри ва њу прин
ци па очи глед но сти у на ста ви 
 ре кла је Авра мо вић Ра ди
во је вић. Ана Кне же вић

ПРО ЈЕК ТОР ЗА ШКО ЛУ У ОБРЕ ЖУ

За мо дер ни ју на ста ву

Нов про јек тор за шко лу у Обре жу

У До му здра вља Пе ћин ци 29. ја ну
а ра је одр жа но пре да ва ње на те
му пре вен ци је кар ци но ма гр ли ћа 

ма те ри це. Пре да ва ње је ор га ни зо ва но 
у окви ру Европ ске не де ље пре вен ци је 
ра ка гр ли ћа ма те ри це, ко ја се обе ле
жа ва од 24. до 30. ја ну а ра, а пре да вач 
ги не ко лог Зо ри ца Шљу кић је из не ла 
по да так да у Ср би ји од ове бо ле сти 
сва ко га да на јед на же на умре, а че ти
ри но ва слу ча ја се от кри ју.

 Због то га је из у зет но ва жно да ра
ди мо на пре вен ци ји, јер пре вен ци јом 
овај об лик кар ци но ма мо же да се спре
чи и за то кроз ова ква пре да ва ња, али 
и кроз сва ко днев ни рад у ор ди на ци ји 
на сто ји мо да по диг не мо свест код же
на о зна ча ју пре вен ци је у бор би про тив 
ове бо ле сти – из ја ви ла је др Зо ри ца 
Шљу кић.

Пре да ва њу су при су ство ва ле и 
пред сед ни ца пе ћи нач ке оп шти не Ду
брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки и ди рек

тор ка пе ћи нач ког До ма здра вља Ду
брав ка Цвет ко вић Ми ћић, ко ја је том 
при ли ком из ја ви ла да до бра по се ће
ност ова квих пре да ва ња по ка зу је да 
су же не све сне про бле ма и да же ле да 
спре че на ста нак бо ле сти.

 У то ме су пре вен тив ни пре гле ди 
од кључ ног зна ча ја, јер је овај об лик 

кар ци но ма ка да се от кри је у ра ној фа
зи ап со лут но из ле чив. У на шем до му 
здра вља же не мо гу да оба ве ги не ко
ло шки пре глед, да ура де брис гр ли ћа 
ма те ри це, Па па ни ко лау тест и кол по
ско пи ју – ре кла је док тор ка Цвет ко вић 
Ми ћић.

Душан Срећ ков

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ПЕ ЋИ НАЧ КОМ ДО МУ ЗДРА ВЉА

Кар ци ном гр ли ћа ма те ри це 
мо же да се спре чи

Пре да ва ње о ра ку гр ли ћа ма те ри це 
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Оп штин ско ве ће оп шти
не Пе ћин ци усво ји ло 
је пред лог ЈКП „Са ва“ 

за сни же ње це не да љин ског 
гре ја ња из то пла не у Пе ћин
ци ма. Ка ко је об ја снио ди
рек тор ЈКП „Са ва“ Жељ ко 
Ми ли ће вић, усло ви за сни
же ње це не су сте кли због па
да це не при род ног га са ко ји 
пе ћи нач ка то пла на ко ри сти 
као енер гент.

 Пад це не енер ген та омо
гу ћио нам је да код ко ри сни
ка да љин ског гре ја ња код 
ко јих се ме ри утро шак то
плот не енер ги је сни зи мо це
ну ва ри ја бил ног де ла ра чу на 
за 5,8 од сто, док ће ко ри сни
ци ма код ко јих још увек не ма 
усло ва за ме ре ње утро шка 

то плот не енер ги је и код ко
јих се још увек при ме њу је 
па у шал ни на чин об ра чу на, 
ра чу ни би ти ума ње ни за 3,19 
од сто – из ја вио је Ми ли ће
вић. Д. С.

ЈКП „СА ВА“ ПЕ ЋИН ЦИ

Јеф ти ни је гре ја ње

Ди рек тор ЈКП „Са ва“
Жељ ко Ми ли ће вић

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Удру же ње гра ђа на „Ве
се ли Срем ци“ про сла
ви ло је 31. ја ну а ра 

у ло вач ком до му у До њем 
То вар ни ку сво ју кр сну сла
ву Све тог Мак си ма. По ред 
број них го сти ју из пе ћи нач ке 
оп шти не, на сла ву су им до
шли и ду го го ди шњи при ја те
љи из Шум ског га здин ства 
„Го ли ја“ из Ива њи це. 

На кон ло мље ња слав ског 

ко ла ча, дру же ње је на ста
вље но уз на сту пе срем ског 
пе сни ка Ра ди во ја Про ко
пље ви ћа  Про ке, ре ци та то
ра из Ку пи но ва Жи ке Ле ки
ћа, ауто ра сре мач ког реч ни
ка „Ћо ле ти де чи је“ Ђор ђа 
Ћир ко ви ћа, афо ри сти ча ра 
Бо шка Ма рин ко ви ћа и, ка ко 
Срем ци ма и при ли чи, уз му
зи ку там бу ра шког ан сам бла 
„Ло ле“ из Ру ме. Д. С.

ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Ве се ли Срем ци 
про сла ви ли сла ву

По во дом Ме ђу на род
ног да на се ћа ња на 
жр тве хо ло ка у ста у 

За са ви ци II про шле сре де, 
27. ја ну а ра по ло же ни су 
вен ци на Спо мен обе леж је 
стра да лим Је вре ји ма и Ро
ми ма на том ме сту у Дру гом 
свет ском ра ту. 

Вен це су по ло жи ли за ме
ник гра до на чел ни ка Срем
ске Ми тро ви це То ми слав 
Јан ко вић и чла ни це Уни
је же на Срп ске на пред не 
стран ке, пред сед ни ца Уни је 
др Љи ља на Стан че тић Ба
чва нин и Гор да на До ста нић. 

То ми слав Јан ко вић ука
зао је на зна чај овог да ту
ма, као зна ка да се ова кви 
ту жни и стра шни до га ђа ји 

ни ка ко и ни ка да не сме ју по
но ви ти. Јан ко вић је на гла
сио да се, са дру ге стра не, 
исто ри ја мо ра по што ва ти, а 
ова квим по ме ни ма исто ри ја 
Сре ма не ће би ти за бо ра
вље на. 

Под се ти мо, по ло ви ном 
ок то бра 1941. го ди не Нем
ци су у За са ви ци, на њи ви 
Ла за ра Љу би чи ћа, крај Са
ве, стре ља ли пре ко хи ља ду 
Је вре ја и ви ше од 90 Ро ма.

По сле тог зло чи на, Ла зар 
Љу би чић ви ше ни ка да ни је 
об ра ђи вао ту њи ву, већ је на 
том ме сту за са дио ја се но ву 
шу му. На ула ску у За са ви цу 
по диг ну то је Спо мен  обе
леж је стра да лим Је вре ји ма 
и Ро ми ма. С. С. 

ПО ЛА ГА ЊЕ ВЕ НА ЦА У ЗА СА ВИ ЦИ II

Се ћа ње на
стра да ле Је вре је

По ла га ње ве на ца 

Про сла ва Ве се лих Сре ма ца

Про шлог че тврт ка, 
28. ја ну а ра у Пред
школ ској уста но ви 
„Ма ја“ у на се љу Де ка
нац у Срем ској Ми тро
ви ци, пред став ни ци 
Са ве та ме сне за јед
ни це Цен тар до де ли
ли су де ци ком пју тер 
и штам пач.  

 Сјај на је ствар што су 
че ти ри на ша су гра ђа ни на 
до ни ра ла ком пју тер ску 
опре му, а при том су хте ли 
да оста ну ано ним ни. Њи хов 
услов био је да по кло не 
до би ју де ца или осо бе оме
те не у раз во ју. Ми смо 

од лу чи ли да Му зич ка шко
ла до би је штам пач, Удру
же ње осо ба са Да у но вим 
син дро мом и вр тић „Ма ја“ 
ра чу нар – из ја ви ла је На та
ша Та на сић, пред сед ни ца 
Са ве та ме сне за јед ни це 
Цен тар. 

С. С.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

По кло ни за нај мла ђе

УНИ ЈА ЖЕ НА СНС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пре да ва ње о еко ло ги ји
По во дом Свет ског да на 

обра зо ва ња о за шти ти 
жи вот не сре ди не, Уни ја 
же на Срп ске на пред не 
стран ке Срем ска Ми тро ви
ца ор га ни зо ва ла је 26. ја ну
а ра пре да ва ње на ову те му 
у ми тро вач кој Град ској ку ћи. 

Обра зо ва ње о за шти ти 
жи вот не сре ди не има за 
циљ да пр вен стве но про бу

ди код гра ђа на свест о 
по сто ја њу еко ло шких про
бле ма не са мо на гло бал
ном пла ну већ и у ло кал ној 
за јед ни ци, од но сно у окру
же њу у ко јем љу ди не по
сред но жи ве и че сто до при
но се ње го вом укуп ном за га
ђе њу сво јим чи ње њем, све
сно или не све сно, из не зна
ња.  М. Н.
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ДА НИ ВИ НА У РИ ВИ ЦИ

Ис пи ја ла се бо жан ска 
ка пљи ца
Око 90 ви на ра ши ром 

зе мље, са 160 узо ра
ка ра зних ви на, так

ми чи ло се про те кле су бо те, 
30. ја ну а ра на тра ди ци о
нал ној ту ри стич кој ма ни фе
ста ци ји „Да ни ви на“, ко ја је 
15. пут за ре дом одр жа на 
у Ри ви ци. Иако је про шла 
го ди на има ла ве ли ки број 
сун ча них и то плих да на, ви
на ри ипак ни су за до вољ ни 
ква ли те том ви на, а ни уку
сом, већ на здра вља ју ћи са 
пу ном ча шом, оче ку ју бе ри
ћет ну ову го ди ну. 

За љу бље ни ци бо жан
ске ка пљи це, ужи ва ли су у 
ши ро кој по ну ди, раз гле да
њу, али пре све га ис пи ја њу 

ви на, на при ред би, ко ја је 
Ри ви ча не свр ста ла у сам 
врх до брих про из во ђа ча „го
спод ског пи ћа“. Пре ко 24 из
ла га ча на „Да ни ма ви на“ по
ну ди ло је ра зна ви на, цр но, 
бе ло, ро зе.

 У ри вич ком ата ру има 
пре ко сто хек та ра под за са
дом ви но гра да. То ком про
шло го ди шње бер бе, спра
вље но је око 40.000 ли та ра 
овог нек та ра. Има мо пет 
ма њих ви на ри ја, ко је го ди
шње про из ве ду до 5.000 
ли та ра ви на, и они ма њи 
про из во ђа чи, ко ји про из во
де 500  600 ли та ра ви на, 
од но сно ви ше за сво је по
тре бе – ка же Све то зар Бр
кић, је дан од ор га ни за то ра 
ма ни фе ста ци је.

Ме ђу нај ве ће ри вич ке 
ре кор де ре спа да Са ва Од
ро вач ки, ко ји на два и по 
хек та ра под ви но град ским 
за са дом про из ве де пре ко 
10.000 ли та ра ви на го ди
шње. А да има до бро ви но, 
по ко зна ко ји пут, до ка зу је 
и ово го ди шња злат на ме да
ља за вра нац и цр но ви но.

 Сви ми ви но про да је мо 
код ку ће, не ма мо дру го тр
жи ште. Иде по це ни од 250 
ди на ра за ли тру, и до ла зе 
нам са свих стра на куп ци. 
Јед ном кад код нас ку пе ви
но, увек се вра ћа ју – ис ти че 

Бр кић и до да је да про шла 
го ди на, иако је би ла су шна 
и има ла ве ли ки број сун ча
них да на, ни је ишла на ру ке 
ви на ри ма.

 Зр но је од ви со ких тем
пе ра ту ра бр зо пре зре ло, 

са су ши ло се, па гро жђе ни
је има ло ту сласт, а ни соч
ност  сма тра Бр кић.

Ри ви ча ни по ла жу ве ли ку 
на ду у но ву ви на ри ју ко ја 
се гра ди на ула зу у се ло са 
врд нич ке стра не, ем што ће 
да ти на зна ча ју и бо љој по
ну ди се ла, већ и до не ти но
ва за по сле ња.

 Ово је је дан од нај ве
ћих про из во ђа ча, ко ји је пре 
не ко ли ко го ди на за са дио 
ви но град, и већ би од ове 
тре бао да бу де у ро ду. По
ред ви на ри је ко ја је по ла ко 
по че ла да „ни че“, у њој ће 
мла ди ме шта ни на ћи по сао, 
као и у ви но гра ду – оче ку је 
Све то зар.

За две не де ље, тач ни
је на све тог Три фу на, за
штит ни ка ви но гра да ра, ови 
Срем ци, иза ће у ви но гра де, 
да оре жу пр ву ло зу, а на кон 
то га и за по че ти ра до ве у 
истом, јер ка ко ка жу, ви но
град то ком це ле го ди не зах
те ва слу гу.

С. Ко стић

Злат на ме да ља за ро зе и за 
бе ло ви но при па ла је по дру му 
„Пе тро вић“ из Срем ских Кар
ло ва ца, сре бр на Не на ду 
Ко са но ви ћу из Ста ре Па зо ве 
и брон за на ви на ри ји „Ко ма
зец“ из Ин ђи је. Сре бр на ме да
ља за цр ве но ви но при па ла је 
Ми лан ку Ва си ћу из Ри ви це, 
док је брон за на уру че на Мла
де ну Сту па ру из Но вог Са да. 
Сре бр на ме да ља за бе ло 
ви но при па ла је ви на ри ји 
„Ши јач ки“ из Ба но што ра, док 
је брон за на оти шла у ру ке 
Мар ку Га ги ћу из Ве тер ни ка.

По бед ни ци

Чланице Актива жена из Ривице

По ну да ви на на ма ни фе ста ци ји
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НЕО КЛА СИЧ НА МИ ТРО ВАЧ КА БАЈ КА: КЛУБ МА ЛОГ ФУД БА ЛА ДЕ УС РО ЛО ПЛАСТ МО ШИЋ

У на па ду на свим фрон то ви ма

Ко год да је био скеп тик по пи та њу ква
ли те та ло кал ног фут са ла, све ма ња 
„пра ва“ по ла же на то, ка ко се при бли

жа ва по че так дру гог де ла се зо не 2015/2016. 
Пр ве фут сал ли ге Ср би је. До каз је на рав но 
Де ус Ро ло пласт Мо шић, тим ко јем ве ли ки 
иза зо ви и де ла тек пред сто је. Крај ње су пер
и о ран на ступ у Дру гој фут сал ли ги Ср би је 
(18 по бе да, ви ше од 120 го ло ва раз ли ке), 
„с по ла га са“ осво јен Куп Вој во ди не, де о ба 
тре ћег ме ста у те ку ћој пр во ли га шкој се зо ни 
 пр вој до са да за Де ус. Али, у клу бу се не 
оба зи ру то ли ко на оства ре не успе хе, ко ли
ко на те жи ну за дат ка у дру гој по лу се зо ни, 
са на ро чи тим ак цен том на пр ва два ко ла. 

Пред сед ник Де у са, Са ша Бу га џи ја, оп ти
ми сти чан је по том пи та њу, на ро чи то због 
чи ње ни це да без об зи ра на то ка кав рас
плет био ове се зо не, Де ус је еки па ко ја је 
све ја ча и ја ча, све по пу лар ни ја, чи је ру ко
вод ство од лич но пла ни ра, док је ат мос фе
ра у клу бу на нај ви шем ни воу, а ве ли ки иза
зо ви тек на ви ди ку. 

 Пр ва два ко ла ће би ти ујед но и нај те жа, 
а мо гла би и да ре ше бу ду ћег шам пи о на. 
Кал ча нам до ла зи у го сте, пр во пла си ра ни 
тим ко ји нам бе жи 5 бо до ва. Оче ку је нас 
спек та ку ла ран меч, а Ми тров ча ни ће има
ти при ли ку да ужи ва ју у ква ли те ту и ча ри ма 
фут са ла. Сле де ће ко ло за нас је го сто ва
ње дру го пла си ра ном Еко ном цу. Еко но мац 
нам је не згод ни ји про тив ник, иако смо их у 
Срем ској Ми тро ви ци по бе ди ли 8:4, го сто ва
ње је не у год но и на кон те утак ми це, не ке 
ства ри би мо гле да по ста ну ја сни је, јер смо 
че ти ри бо да у за о стат ку за њи ма. Лоп та је 
окру гла, уз ма ло сре ће мо гли би у још бо
љем све тлу да се по ка же мо у на шој пр вој 
так ми чар ској се зо ни у Пр вој ли ги. Ста бил ни 
смо, ат мос фе ра је дру гар ска и по ро дич на, 
игра чи су мо ти ви са ни, при том апе ти ти је су 
огром ни, али тре ба би ти и опре зан. Бит но 
је да вре ме ра ди за нас, јер пра ви мо круп не 
ко ра ке – ка же Бу га џи ја.

За и ста, ни је ис кљу че но да се на кон пр ва 
два ко ла раз ја сни и пи та ње срп ског шам пи
о на и ди рект ног уче сни ка Ли ге шам пи о на. 
Без об зи ра на 11 ко ла са 33 бо да у оп ти ца ју, 

на кон Де у са и Сме де ре ва не ма баш ко да 
се су прот ста ви Еко ном цу и Кал чи. Сме де
ре во је тим с ко јим Де ус де ли тре ће ме сто, 
однoсно на па да га због сла би је гол раз ли ке. 

Де ус Ро ло пласт Мо шић ове се зо не ата ку
је и на тро феј Ку па Ср би је, што ће би ти за 
кла су те жи за да так у од но су на Куп Вој во
ди не, на кон чи јег се фи на ла еки па Хај ду ка 
из Ку ле по гну те гла ве по ву кла са пар ке та. 
Де ус је три јум фо вао 7:1. 

 Куп Ср би је је још јед на озбиљ на ета па 
за нас и на ме ра ва мо да од не се мо тај тро
феј. Под не ће мо те рет да ле ко те жи од Ку
па Вој во ди не кроз ко ји смо се „про ше та ли“. 
Де ус је су пер и ор на еки па ко јој је ме сто на 
вр ху у до ма ћим так ми че њи ма, афир ма ци ја 
је сјај на и иде мо са мо на по бе де – твр ди 
Са ша Бу га џи ја. 

Не кад на зи ва на клу бом ста ра ца, да нас 
ка ко год, ова по са да је кан ди дат за Ли гу 
шам пи о на и то је нео спор но. Де ус у сво јим 
ре до ви ма има три ре пре зен та тив ца. Сло
бо дан Сан трач, Вла ди мир Ла зић и Вла ди
мир Ми ло са вац ули ва ју по ве ре ње до ма ћој 
пу бли ци, као и не ла год ност про тив нич ким 
еки па ма. Ко нач но су на бро ју за дру гу по

лу се зо ну. Де ус је еки па ко ја је ве ро ват но 
и пр ва по че ла са при пре ма ма, а уско ро је 
оче ку ју и три при ја тељ ске утак ми це, од ко
јих би не ке мо гле би ти и ин тер на ци о нал ног 
ка рак те ра. Тре нер Де у са Де јан Ма јес во ди 
еки пу у пра вом сме ру, а ве ли ко ис ку ство и 
уме ће до са да је по ка зао са шам пи он ским 
Мар бом. 

 Да, би ло је и ра зних ша ла на наш ра
чун, али по ка за ли смо да се не ша ли мо, ту 
смо где смо и од лич но смо се ор га ни зо ва
ли. Игра чи су у вр хун ској фор ми. Три ре пре
зен та тив ца Ср би је у фут са лу је са да у Де
у су, тре нер Ма јес је нај бо љи чо век за овај 
по сао, зна се шта је са Мар бом по сти гао. 
Ми на па да мо ти ту лу, Ли гу шам пи о на, Куп 
Ср би је, јер не ма раз ло га за ма ње од то га. 
Мо жда не све од мах, али до ћи ће ако ова ко 
на ста ви мо – оп ти ми сти чан је Бу га џи ја. 

Ко ли ко год да је бит но да се за хва љу
ју ћи ре зул та ти ма Де у са што да ље 
про не се глас о спорт ској Срем ској Ми

тро ви ци, па чак и на европ ском так ми че њу 
ка кво је Ли га шам пи о на, бит ни је је да по
сто ји не ко ко би по нео то на сле ђе. Сва ки 
ве ли ки клуб тре ба ло би да има по гон мла
дих сна га, а пре ма ре чи ма Са ше Бу га џи је, 
Де ус Ро ло пласт Мо шић ра ди на то ме.

 Ја ко је ва жно да обра зу је мо мла ди по
гон, то је иде ја, та ко би Де ус оства рио мо
гућ ност да одр жа ва ни во сво је кон ку рент
но сти на ду го роч ни јем пла ну. Тре нут ни је 
про блем тај што не ма код кли на ца то ли ко 
ин те ре со ва ња за фут сал ко ли ко за ве ли ки 
фуд бал, јер сва ко де те има пра во да са ња 
ве ли ку сла ву. Де ус ра ди и на то ме, иако 
ни је баш по го дан тре ну так, али ту смо да 
пре ра сте мо све про бле ме и да по ка же мо ко 
смо и шта смо – ис ти че Бу га џи ја. 

Би ло ка ко би ло, на ма пи Пр ве ли ге у фут
са лу Срем ска Ми тро ви ца за у зи ма ме сто 
под лу пом љу би те ља мај сто ри ја на „пе то
пар цу“. До са да су се сви но во пе че ни пр
во ли га ши бо ри ли за пу ки оп ста нак. Да, али 
Де ус Ро ло пласт Мо шић се бо ри за сам врх, 
тим ко ји је ди ни и пред ста вља овај град на 
пра ви на чин спорт ској јав но сти.

Алек сан дар Ћо сић
Пред сед ник клу ба Са ша Бу га џи ја

Тре нинг ми тро вач ког Де у са

СПОРТ

На ма пи Пр ве 
ли ге у фут са лу 

Срем ска
Ми тро ви ца

за у зи ма ме сто 
под лу пом
љу би те ља

мај сто ри ја на 
„пе то пар цу“. До 

са да су се сви 
но во пе че ни
пр во ли га ши 

бо ри ли за
пу ки оп ста нак



ТА ТЈА НА ЈЕ ЛА ЧА НА КОН ПА У ЗЕ НА ПРИ ПРЕ МА МА У ЈУ ЖНОЈ АФРИ ЦИ 

Ви це шам пи он ка Евро пе
по но во ба ца ко пље
Та тја на (Је ла ча) Мир ко вић по сле по ро

ђа ја по че ла с тре нин зи ма и са да се 
при пре ма за олим пиј ску се зо ну у Ју

жној Афри ци
Tатјана Је ла ча за бли ста ла је на атлет

ском не бу по бе дом на Европ ском олим пиј
ском фе сти ва лу мла дих 2007, на ста ви ла 
сре бром на Свет ском ју ни ор ском пр вен
ству 2008. и три јум фом на Европ ском ју
ни ор ском пр вен ству 2009. По сле ма лог 
за сто ја због не ко ли ко про ме на тре не ра, 
2013. осво ји ла је сре бро на Ме ди те ран
ским игра ма и ба ца ла у фи на лу Свет ског 
пр вен ства, а 2014. оства ри ла је нај ве ћи 
успех у се ни ор ској кон ку рен ци ји осво јив ши 
сре бр ну ме да љу на Европ ском пр вен ству у 
Ци ри ху с но вим др жав ним ре кор дом (64,12 
м). А он да је „не ста ла” с атлет ских бо ри
ли шта.

Са да се на њих вра ћа као Та тја на Мир
ко вић и као мај ка, али јед на ко жељ на так
ми че ња и, на рав но, на сту па на Олим пиј
ским игра ма у Рио де Жа не и ру.

По фор му ко ја би тре ба ло да јој до не
се олим пиј ску нор му (62,00 м) от пу то ва ла 
је на при пре ме у Ју жну Афри ку, за јед но с 
тре не ром Дра ги шом Ђор ђи ћем и фи зи о те
ра пе у том Ни ко лом Је ре ми ћем.

– Усло ви у Ју жној Афри ци су од лич ни, 
све је на јед ном ме сту и имам вре ме на да 
се фо ку си рам са мо на тре нинг и на све оно 
што же ли мо да по стиг не мо у овој го ди ни. 
Са да ми је у пр вом пла ну фи зич ка при пре
ма, а то зна чи рад у те ре та ни и до ста тр ча

ња. Уско ро ће мо по че ти да ра ди мо по ма ло 
и са ко пљем на тех ни ци – ре кла је Та тја на 
Мир ко вић.

Пре ма пла ну тре не ра Ђор ђи ћа на ша 
ре кор дер ка у ба ца њу ко пља пр ви пут так
ми чи ће се у ма ју, а Европ ско пр вен ство у 
Ам стер да му и Олим пиј ске игре у Рио де 
Жа не и ру су так ми че ња на ко ји ма би тре ба
ло да бу де нај спрем ни ја.

– Већ по сле ме сец да на од по ро ђа ја по
че ла сам да ла га но тре ни рам. Пре ма све
му што до са да по ка зу јем на тре нин зи ма 

ве о ма сам за до вољ на. Ре зул та ти су за и ста 
до бри, бо љи од оче ки ва ног. Све сна сам 
шта же лим и тру ди ћу се да раз ми шљам и 
идем ко рак по ко рак. Ово је пр ви пут да се 
одва јам од си на Ни ко ле то ли ко ду го. Би ће 
ми те шко, али су пруг ми пру жа по др шку у 
све му то ме па ми је због то га ма ло лак ше. 
Ка жу да је сва ки по че так те жак, али ве ру
јем да ће ми рад у Афри ци по мо ћи да се 
успе шно вра тим. Уже ле ла сам се атле ти ке, 
ужи вам у овом спор ту – ре кла је ре кор дер
ка Ср би је. Ж. Баљкас

Сребрни хитац Татјане Јелаче из Цириха 2014. (Фото Ројтерс/Фил Нобл)
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У Спорт ској ха ли у До њем 
То вар ни ку 30. ја ну а ра 
одр жан је тур нир у ма лом 

фуд ба лу свих осмо го ди шњих 
шко ла са те ри то ри је оп шти не 
Пе ћин ци, у ор га ни за ци ји Спорт
ског са ве за „Раз вој спор то ва“. 

У кон ку рен ци ји осам еки па 
основ них шко ла из Пе ћи на ца, 
Ши ма но ва ца, Ку пи но ва, Аша
ње, Обре жа, Де ча, До њег То
вар ни ка и Кар лов чи ћа нај бо љи 
су би ли основ ци из Обре жа, ко ји 
су у фи на лу по бе ди ли вр шња ке 
из Пе ћи на ца ре зул та том 4:1. За 

нај бо љег гол ма на про гла шен је 
Алек сан дар Пе тро вић, нај бо љи 
стре лац је Ми ло рад Иса ков, а 
нај бо љи играч тур ни ра Ог њен 
Ста нић.

У по лу фи нал ним утак ми ца ма 
еки па пе ћи нач ке основ не шко ле 
по ра зи ла је основ це из Аша ње 
ре зул та том 8:1, док је утак ми
ца из ме ђу шко ла из Обре жа и 
Ши ма но ва ца у ре гу лар ном то ку 
за вр ше на не ре ше но 1:1, али су 
фуд ба ле ри из Обре жа би ли бо
љи у из во ђе њу пе на ла 3:2. 

Д. С.

ДОЊИ ТОВАРНИК

Об ре шци нај бо љи 
у ма лом фуд ба лу

По бед ни ци тур ни ра у До њем То вар ни ку

Ша хов ски клуб „До њи 
Срем“ ор га ни зо вао је 
29. ја ну а ра у Пе ћин

ци ма Све то сав ски ша хов ски 
тур нир, под по кро ви тељ ством 
Спорт ског са ве за „Раз вој спор
то ва“. По бед ник тур ни ра био је 
гост из Шап ца Ми ро љуб Мер до
вић са 6 осво је них по е на. Дру
го ме сто је за у зео Де јан Ка ча
ре вић из Пр хо ва са 5,5, док су 
тре ће ме сто по де ли ли Ла зар 
Ба бић и Сло бо дан Зо рић, обо
ји ца из Срем ских Ми ха ље ва ца, 

са по 5 осво је них по е на. 
Пла сман оста лих так ми ча

ра: Зо ран Пет ко вић 4,5, Де јан 
Јо ва но вић, Жив ко Пе тро вић, 
Во ји слав По по вић, Сло бо дан 
Ар се ни је вић, Дра ган Ра јак и 
Сла ви ша Спа сић по 4, Зо ран 
Ву ков и Са ва Ко стић по 3,5, Ми
ро слав Гу до вић, Жив ко Мар ко
вић  и Пе тар Јо ва но вић по 2,5, 
Не над То шић 2, Ми лош Ђур ђе
вић  и Је зди мир Са рић  по 1,5 и 
Ра до ван Ва сић  без по е на.

Д. С.

ША ХОВ СКИ ТУР НИР У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Мер до вић шам пи он

По бед ник Ми ро љуб Мер до вић

СПОРТ
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На све ча но сти одр жа ној 26. ја ну а
ра у Оп шти ни Пе ћин ци до де ље не 
су на гра де нај у спе шни јим шко ла

ма Срем ског окру га у школ ском спор ту 
за школ ску 2014/15. го ди ну. У укуп ном 
пла сма ну, нај ве ћи успех оства ри ле су 
шко ле са под руч ја Срем ске Ми тро ви це, 
бу ду ћи да су у ка те го ри ја ма за нај у спе
шни ју основ ну и сред њу шко лу, про гла
ше не обра зов не уста но ве из овог гра да: 
Основ на шко ла „Јо ван По по вић“ и Сред
ња еко ном ска шко ла „9. мај“.

Ма ни фе ста ци ју тра ди ци о нал но ор га
ни зу је Са вез за школ ски спорт Сре ма, 
ове го ди не у са рад њи са Спорт ским са
ве зом „Раз вој спор то ва“ Пе ћин ци и пе ћи
нач ком ло кал ном са мо у пра вом као до ма
ћи ни ма. 

Пре ма ре чи ма ге не рал ног се кре та ра 
овог са ве за Ми ро сла ва Дра гој ло ви ћа, ре
ги он Сре ма је, са про цен том из ла ска уче
ни ка на школ ска так ми че ња од 43 про це
на та, у во де ћем по ло жа ју у ре пу бли ци. 

 Пре ма зва нич ним по да ци ма Са ве за 
за школ ски спорт ко ји, у са рад њи Ми ни

стар ством омла ди не и спор та и Спорт
ским са ве зом Ср би је, ру ко во ди свим ак
тив но сти ма ве за ним за школ ски спорт, 
шко ле и уче ни ци Сре ма су нај ма сов ни ји у 
уче шћу али и у по стиг ну тим ре зул та ти ма 
на школ ским так ми че њи ма. То је оства
ре но за хва љу ју ћи чи ње ни ци да у сва кој 
срем ској оп шти ни по сто ји про фе си о на
лац ко ји има за да так и оба ве зу да пра ти 
спро во ђе ње ак тив но сти школ ског спор та 
и да уче ству је у ор га ни за ци ји школ ских 
так ми че ња  ре као је Дра гој ло вић.

У ка те го ри ји основ них шко ла, у кон
ку рен ци ји пи о ни ра, пр во ме сто је за у
зе ла ОШ „Јо ван По по вић“ из Срем ске 
Ми тро ви це, док је у му шкој кон ку рен ци
ји нај ви ше бо до ва, осво ји ла ОШ „Вељ ко 
Ду го ше вић“ из Ру ме. У сред њо школ ској 
ка те го ри ји, пр во ме сто у жен ској кон ку
рен ци ји осво ји ле су гим на зи јал ке из Ста
ре Па зо ве ко је су сво јој шко ли „Бран ко 
Ра ди че вић“ до не ле 376 бо до ва, а нај бо
љи омла дин ци су уче ни ци срем ско ми
тро вач ке Еко ном ске шко ле „9. мај“ са 620 
бо до ва.

На гра ђе ни ма су пе ха ре до де ли ли на
чел ник Срем ског управ ног окру га Или
ја Ми ли но вић, пред став ни ци Спорт ског 
са ве за Ср би је, ре пу блич ког и гран ских 
Са ве за за школ ски спорт, као и пред став
ни ци пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра ве, 
на чел ник Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр
бо вић и за ме ник пред сед ни це Оп шти не 
Зо ран Вој кић и пред сед ник Спорт ског са
ве за „Раз вој спор то ва“ Пе ћин ци Си ни ша 
Ђо кић. 

 Ови сјај ни ре зул та ти по ка зу ју да на 
те ри то ри ји Сре ма по сто ји пу но та лен то
ва не де це ко ји ма је по треб на по др шка 
ка ко би на ста ви ли да се ба ве спор том, 
чак и на вр хун ском ни воу. Због то га и наш 
са вез, уз по др шку Оп шти не Пе ћин ци, по
себ но бри не о школ ском спор ту тру де
ћи се да обез бе ди што бо ље усло ве за 
оства ри ва ње до брих ре зул та та. На да мо 
се да ће се на ред не го ди не ме ђу нај бо
љи ма на ћи и шко ле са те ри то ри је на ше 
оп шти не  ре као је Ђо кић.

А. Кне же вић

У ПЕ ЋИН ЦИ МА ДО ДЕ ЉЕ НЕ НА ГРА ДЕ ЗА ШКОЛ СКИ СПОРТ

При зна ња нај бо љим Срем ци ма

До бит ни ци при зна ња

3. FEBRUAR 2016.      M NOVINE

На оп штин ском пр вен ству у од
бој ци, одр жа ном 29. ја ну а ра у 
Ши ма нов ци ма, на сту пи ле су 

еки пе све три основ не шко ле са те
ри то ри је оп шти не Пе ћин ци. И у кон
ку рен ци ји де ча ка и у кон ку рен ци ји 
де вој чи ца нај бо ља је би ла Основ на 
шко ла „Сло бо дан Ба јић  Па ја“ из 
Пе ћи на ца, дру го ме сто је за у зе ла 
ши ма но вач ка Основ на шко ла „Ду
шан Јер ко вић  Уча“, а тре ће ме сто у 
обе кон ку рен ци је при па ло је Основ
ној шко ли „Ду шан Ву ка со вић  Ди о
ген“ из Ку пи но ва. По бед нич ке еки пе 
ће пред ста вља ти оп шти ну Пе ћин ци 
на ме ђу оп штин ском так ми че њу, ко је 
ће би ти одр жа но дру ге не де ље у фе
бру а ру, за де ча ке у Ста рој Па зо ви, а 
за де вој чи це у Ин ђи ји. Д. С.

ШИ МА НОВ ЦИ

Три јум фо ва ли пе ћи нач ки од бој ка ши

По бед ни це из Пе ћи на ца

СПОРТ



ОВАН: Де лу је те са мо
у ве ре но и ра чу на те на 
ис кре ну по др шку бли
ских са рад ни ка. Уме те 

да ор га ни зу је те за јед нич ку ак ци ју 
или да на пра ви те пра вил ну рас по
де лу по слов них уло га и ин те ре са. 
Оче ку је вас успех. До па да вам се 
оно што је не до сти жно или осо ба 
до ко је не до пи ре ваш глас. Раз
ми сли те ко ме тре ба да упу ти те 
не ки љу бав ни сиг нал. Из бе га вај те 
бр зо пле тост. 
 

БИК: Не ко вам ја сно 
да је до зна ња да све 
има сво ју це ну. По тру
ди те се да пра вил но 

за шти ти те по слов не ин те ре се и 
да са чу ва те сво ју по зи ци ју у кру гу 
са рад ни ка. Лош ди ја лог, при хва ти
те као но ву лек ци ју о по слов ним 
од но си ма. Не же ли те пре ви ше да 
при ча те о сво јим осе ћа њи ма, при
ја вам не чи је ин тим но дру штво и 
по тре ба да вам искре но уго ди. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ко 
из не на да ре ме ти 
ва ше по слов но  
фи нан сиј ске пла но ве 

и иг но ри ше ва ше при мед бе. Ипак, 
не мој те до зво ли ти да не ко у ва ма 
под сти че ни ске стра сти. Не ма 
раз ло га да ула зи те у ри вал ске 
од но се, а за тим да тр пи те ру жне 
по сле ди це. По сту пи те до сто јан
стве но у су сре ту са во ље ном осо
бом, ре ал но од ме ри те сво је 
мо гућ но сти. По ка жи те да има те 
до вољ но сти ла и до бре на ме ре. 

РАК: Има те ам би ци о
зне пла но ве и по тре бу 
да оства ри те за па же
ну уло гу, ме ђу тим ваш 

успех за ви си од не чи јег ути ца ја. 
Не ма по тре бе да се по на ша те 
пре ви ше на ме тљи во и зах тев но у 
дру штву са рад ни ка. У емо тив ном 
сми слу бо ље је да при хва ти те 
по зна ту си ту а ци ју. Ула зак у не ку 
за бра ње ну зо ну. Или из не над ни 
по рив за љу бав ном аван ту ром, 
мо же да вас раз о ча ра на нео че ки
ва ни на чин. 

ЛАВ: Оче ку ју вас 
ин те ре сант ни су сре ти, 
обра ти те па жњу на 
свој стил из ра жа ва ња 

или на ути сак ко ји оста вља те у 
дру штву са рад ни ка. Учи ни те све 
што је по треб но, да спо ји те при
јат не си ту а ци је са ко ри сним 
ци ље ви ма у раз ли чи тим прав ци
ма. Све је мо гу ће ка да има те 
до бру во љу. Парт нер по ка зу је 
по себ но ин те ре со ва ње за ва ше 
иде је, на ста ви те са про ве ре ном 
так ти ком.

ДЕ ВИ ЦА: По не кад 
тре ба упо тре би ти раз
ли чи те ме ре пре до
стро жно сти. До вољ но 

сте ра зум ни да за шти ти те сво је 
ин те ре се у кри тич ким си ту а ци ја
ма. Ри зик пре пу сти те дру ги ма и 
из бе га вај те сум њи ве по слов но – 
фи нан сиј ске по ну де. Ис кре не 
емо ци је увек де лу ју ле ко ви то, 
за др жи те сво ју па жњу на во ље ној 
осо би. Ужи вај те у за јед нич кој сре
ћи ко ја вас пра ти.  

ВА ГА: Уко ли ко вас 
не ко на го ва ра на 
по слов но – фи нан сиј
ски иза зов или на 

за јед нич ку аван ту ру, до бро раз ми
сли те о мо гу ћим по сле ди ца ма. 
Не ко мо же да раз от кри је ва ше 
тај не на ме ре, сто га не бу ди те 
на ив ни и бр зо пле ти. У љу бав ним 
оче ки ва њи ма, као да стал но иде те 
за ко рак ис пред свог парт не ра. 
Ва ша не стр пљи вост де лу је збу њу
ју ће на во ље ну осо бу. 

ШКОР ПИ ЈА: Обра ти
те па жњу на раз ли чи те 
ин фор ма ци је ко је има
ју прак тич но зна че ње, 

ка ко би сте у пот пу но сти оства ри ли 
сво је на ме ре. По не кад тре ба 
де ло ва ти до вољ но бр зо и без 
су ви шног так ти зи ра ња. Не ма раз
ло га за на ме тљи вост пред бли
ском осо бом. Ужи вај те у ства ри ма 
ко је од го ва ра ју за јед нич ком афи
ни те ту и уку су. Осло ни те се на 
сво ју ин ту и ци ју и осе ћа ња. 

СТРЕ ЛАЦ: Ако же ли те 
да оства ри те сво је 
по слов не ци ље ве 
по треб на вам је не чи ја 

по др шка или по сре до ва ње. Не мој
те оче ки ва ти не мо гу ћа ре ше ња, 
већ при ку пи те све нео п ход не 
ин фор ма ци је о до брим по слов ним 
при ли ка ма. Раз ми сли те на ко ји 
на чин тре ба да ани ми ра те јед ну 
осо бу. Из бе га вај те ри вал ство или 
так ми чар ске уло ге у од но су са 
љу бав ним парт не ром. 

ЈА РАЦ: Ја сно вам је 
да све има свој век 
тра ја ња, али упор но 
ин си сти ра те на ства ри

ма ко је су пре ва зи ђе не. У су сре ту 
са са рад ни ци ма уза луд но по ку ша
ва те да про ме ни те не чи је ми шље
ње и по на ша ње. При хва ти те по зи
ци ју у ко јој се на ла зи те. Парт не ро
во не ра зу ме ва ње на вас де лу је 
обес хра бру ју ће, ре а гу је те осе тљи
ви је не го обич но. Улеп шај те сво је 
рас по ло же ње на не ки од на чи на 
ко ји су вам лак ше до ступ ни.  

ВО ДО ЛИ ЈА: Оче ку ју 
вас из не над не ком пли
ка ци је у су сре ту са 
са рад ни ци ма, али то 

не тре ба да ути че на ва шу кон цен
тра ци ју и до бру во љу. Са чу вај те 
при себ ност ду ха и пре у зми те ини
ци ја ти ву у пре суд ном мо мен ту. 
Усме ри те сво је ми сли у по зи тив
ном прав цу. Ва жно је да осе ти те 
емо тив но за до вољ ство и то пли ну 
у дру штву бли ске осо бе. Увек све 
мо же да се при ла го ди за јед нич ким 
по тре ба ма. 

РИ БЕ: Уко ли ко сте 
до вољ но сна ла жљи ви 
или бр зи у по слов ној 
ак ци ји, оче ку је вас 

успех на раз ли чи тим стра на ма. 
По ка жи те сво јој око ли ни да по се
ду је те раз ли чи те спо соб но сти ко је 
га ран ту ју за јед нич ки успех. При
вла чи вас но ва емо тив на игра, 
упо тре би те свој шарм и дис крет но 
од го во ри те на не чи ји по зив или на 
љу бав ну по ру ку. На ла зи те се у 
сјај ној фор ми.

VREMEPLOV
3. фе бру ар

1194. Не мач ки краљ Хен рик VI 
осло бо дио је уз ве ли ку от куп ни
ну ен гле ског кра ља Ри чар да I 
(зва ног Ла вље Ср це), ко јег је на 
по врат ку из Кр ста шког ра та 
1192. за ро био аустриј ски вој во
да Ле о полд.
1915. У Са ра је ву је обе шен срп
ски учи тељ Вељ ко Чу бри ло вић, 
је дан од уче сни ка у атен та ту 28. 
ју на 1914. на аустро у гар ског 
пре сто ло на след ни ка над вој во
ду Фран ца Фер ди нан да.

4. фе бру ар
1945. У ме сту Јал та на Кри му 
са ста ли се бри тан ски пре ми јер 
Чер чил, пред сед ник САД 
Ру звелт и со вјет ски ли дер Ста
љин да би се до го во ри ли о 
ак ци ја ма за за вр ше так Дру гог 
свет ског ра та и пла но ви ма за 
по сле рат ни пе ри од. 
1946. Бив ши пред сед ник Вла де 
Ср би је, ге не рал Ми лан Не дић, 
из вр шио са мо у би ство то ком 
ис тра жног по ступ ка у ком је био 
оп ту жен за из да ју и рат не зло
чи не у оку пи ра ној Ср би ји у Дру
гом свет ском ра ту.

5. фе бру ар
1814. У Бе чу об ја вље на „Ма ла 
про сто на род на сла ве но серб ска 
пе сма ри ца“ Ву ка Ка ра џи ћа, што 
је озна чи ло по че так упо зна ва
ња Евро пе са срп ском на род
ном по е зи јом.

6. фе бру ар
1958. У ави он ској не сре ћи по ги
ну ла 23 пут ни ка, ме ђу ко ји ма 8 
игра ча ен гле ског фуд бал ског 
клу ба „Ман че стер ју нај тед“. 
Не сре ћа се до го ди ла при 
по врат ку из Бе о гра да, где је 
ен гле ски тим играо утак ми цу 
европ ског Ку па шам пи о на са 
„Цр ве ном зве здом“.

7. фе бру ар

1812. Ро ђен је Чарлс Ди кенс, 
ро до на чел ник со ци јал ног ро ма
на, је дан од нај зна чај ни јих 
ен гле ских пи са ца („Деј вид 
Ко пер филд“, „Оли вер Твист“, 
„Пи кви ков клуб“, „Ста ра про
дав ни ца рет ко сти“).

8. фе бру ар
1971. Же не су у Швај цар ској 
ре фе рен ду мом до би ле пра во 
гла са.
1984. На ста ди о ну „Ко ше во“ у 
Са ра је ву у при су ству 50.000 
гле да ла ца отво ре не су 14. зим
ске Олим пиј ске игре. На пр вим 
олим пиј ским игра ма одр жа ним 
у Ју го сла ви ји уче ство ва ли су 
спор ти сти из 49 др жа ва, нај ве
ћи број у исто ри ји ЗОИ.

9. фе бру ар
1540. У Ру дај Филд су код Че сте
ра у Ен гле ској одр жа на пр ва 
коњ ска тр ка.
1881. Умро Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски, је дан од нај ве ћих 
ру ских и свет ских књи жев ни ка. 
Ути цао на укуп ну европ ску и 
аме рич ку књи жев ност, а по себ
но се на ње га по зи ва ли екс пре
си о ни сти у књи жев но сти и ег зи
стен ци ја ли сти у фи ло зо фи ји.

HOROSKOP

Сре да, 3. фе бру ар
(21. ја ну ар) 

Пре по доб ни Мак сим Ис по вед
ник; Св. му че ник Нео фит

Че твр так, 4. фе бру ар
(22. ја ну ар) 

Све ти апо стол Ти мо теј; Пре по
доб ни му че ник Ана ста си је

Пе так, 5. фе бру ар
(23. ја ну ар) 

Све ти све ште но му че ник Кли
мент Ан кир ски

Су бо та, 6. фе бру ар
(24. ја ну ар) 

Пре по доб на Ксе ни ја Ри мљан
ка; Све ти му че ник Ва ви ла

Не де ља, 7. фе бру ар
(25. ја ну ар) 

Све ти Гри го ри је Бо го слов; Пре
по доб ни Пу бли је 

По не де љак, 8. фе бру ар
(26. ја ну ар) 

Пре по доб ни Ксе но фонт и Ма ри ја

Уто рак,  9. фе бру ар
(27. ја ну ар) 

Пре нос мо шти ју Све тог Јо ва на 
Зла то у ста

Crkveni
kalendar

• Да ме ни је на пра ви ла 
бу да лом, ни кад не би 
на шла чо ве ка слич ног 
се би.
• Да би се на род на ци о
нал но осве стио, мо ра ли 
су да га ша ма ра ју до 
бе све сти.
• Сти ћи ће их ру ка прав
де. Мо ра ће да јој уде ле. 

Хлеб са
пи ле ти ном
и си ром 

Са стој ци: Око 400 г пи ле ћег 
фи леа,  200 гр шун ке, кач ка ваљ, 
па ра дајз пи ре, век на хле ба.

По сту пак: Век ну хле ба исе ци
те но жем, али не до кра ја. У отво
ре ко је сте на пра ви ли си пај те 
сец ка ну пи ле ти ну, па ра дајз сос, 
сец ка ни кач ка ваљ и сец ка ну шун
ку, За тим хлеб упа куј те у алуфо
ли ју. Ста ви те га у за гре ја ну рер ну 
на 180 сте пе ни и пе ци те око 15 
ми ну та. 
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NEDIMOVI]:
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MIKICA ILI]: Mitrova~ki DSS nema problem sa cenzusom

OTPU[TAWA U
JAVNOM SEKTORU

БА БА РО ЈА ИЗ КУ ПИ НО ВА

Кра љи ца ри бо ло ва

За гор ка Мар јан – Ро ја, осам де се-
тјед но го ди шња је Ку пи нов чан ка 
ко ја је за свог жи во та, док се ак-

тив но ба ви ла ри бо ло вом, има ла да-
ле ко ве ће уло ве не го му шкар ци ко ји 
су се ти ме ба ви ли. Ри ба ре њем је ус-
пе ла да пре хра ни и шко лу је де цу.

Ме ђу тим, као и увек на овим про-
сто ри ма, по сто ја ла је из ве сна до за 
скеп се пре ма мо гућ но сти ма же не, те 
је на сту пи ла кла сич на пред ра су да да 
јед на же на не мо же да бу де успе шна 
у ри бо ло ву.

- Та мо не где 1969. го ди не по же ле ла 
сам да уђем у ри бо ло вач ко дру штво 
Срем ска Ми тро ви ца код чу ве ног Ми-
ке Ала са, али пред ра су де су би ле ве-
ли ке. Сви ти му шкар ци су го во ри ли 
да же на не мо же да се ба ви ри бо ло-
вом, па сам јед но вре ме би ла ри бо-
кра ди ца. Мо ра ла је по ро ди ца да се 
пре хра ни. Е, он да се де си ло не што 
за ни мљи во, по ну ди ла сам оп кла ду, 
ако ди рек то ру ри бар ског га здин ства 
успем са не да ра да укра дем ша ра-
на, да ме та да пу сте у ри бо ло вач ко 
дру штво. Они су ми обе ћа ли до зво лу 
ако са мо ка жем ка ко сам то на у ми ла. 
Од го вор је био јед но ста ван, до ћи ћу 
са фи ћом, из ва ди ти бен зин, за па ли-
ти ди рек то ра и ша ран је мој. Е, та да 
су одр жа ли реч и да ли ми до зво лу – 
при ча Ро ја.

Ка ко је до би ла до зво лу за ри ба ре-
ње, по ка за ла је сво је пра во уме ће и 
на тај на чин ве ро ват но још ви ше за-
сме та ла ри бо лов ци ма, ко ји су ви ше 
га ји ли скло ност ка при ча ма не го ка 
сти ца њу ри бо ло вач ких ве шти на.

- Сме та ло је тим ри бо лов ци ма то 
што сам увек има ла нај ве ћи улов. Ло-
ви ла сам по по ла то не ри бе и ис пу-
ња ва ла и успе ва ла да над ма шим све 
нор ме, док су они ло ви ли 100 – 200 
ки ло гра ма, а нор ма им би ла 700. Њи-
хо ва љу бо мо ра је би ла то ли ка да су 
ме оп ту жи ва ли да кра дем ри бу. Али 
ни су зна ли тај ну мог успе ха. Тај на је 
у то ме што ни сам ло ви ла на фе њер, 
већ сам ве сла ла. Ина че, у про се ку, 
за 24 ча са ло ви ла сам 700 ки ло гра ма 
ри бе – са по но сом го во ри За гор ка.  

Иако се већ ду го не ба ви ри бо-
ло вом, ба ба Ро ја, ко ја је за га зи ла у 
де ве ту де це ни ју жи во та оста је жи ва 
ле ген да у Ср би ји што се ри бо ло ва 
ти че. Она је ре кла да јој ни кад ни је 
мањ ка ла по др шка и да је на ро чи то 
по но сна на то што је сво ју по ро ди цу 
пре хра ни ла у те шким вре ме ни ма и 
де цу из ве ла на пра ви пут.

- До 1972. го ди не сам би ла у ри бо-
ло вач ком дру штву, а са ак тив ним ри-
бо ло вом сам пре ста ла 1992. го ди не. 
Ус пе ла сам да пре хра ним по ро ди цу, 
де ца су за вр ши ла шко ле, а су пруг 
ми је умро 1996. го ди не, а био ми 
је ја ко ве ли ка по др шка. Да нас имам 
шест уну ка и 11 пра у ну ка, а два на е-
сто пра у ну че је на пу ту – по но сна је 
ба ба Ро ја. 

За гор ка на ро чи то апе лу је на са-
вест да на шњих ри бо ло ва ца, али не 
са мо на њи хо ву, већ и на са вест свих 
љу ди ко ји су у до ди ру са ре ком.

- Чу вај те ре ку, не за га ђуј те је, јер 
ре ке су жи ле ку ца ви це ко је вре де и 
жи во ти од њих за ви се. Да кле, од ре-

ке се мо же жи ве ти, али ре ка се мо ра 
по што ва ти и во ле ти, за то бих по ру чи-
ла мо дер ним ри ба ри ма да за бо ра ве 
на ди на мит ко јим ло ве – по ру чу је За-
гор ка Мар јан.

Ле ген дар на ба ба Ро ја у ри зни це 
сво јих успо ме на увр сти ла је и сти-
хо ве по све ће не при ро ди и ре ци, ри-
бо ло ву и аван ту ри, пу сто ло ви на ма 
ка кве да на шњим ге не ра ци ја ма ни су 
мно го по зна те. Ево и не ко ли ко сти хо-
ва пе сме „Ри бар ка и Ђа во“.

Ри бар ка ле гла је на тра ву, Ђа во ла је 
ста ви ла под гла ву,
Кад се ста ра ри бар ка про бу ди, од 
бе сни ла и Ђа во по лу ди:
Хеј ри бар ко фе ње ра ти тво га, где 
уло ви Ђа во ла цр но га.
Ја сам мно ге мре же за мр си ла док га 
јед ном ни сам уло ви ла,
Пло ви ла сам Ду на вом и Са вом, ал’ 
ме Ђа во ни је из и грао.

Је дан од нај ве ћих ба ба Ро ји них 
уло ва био је сом од 125 ки ло-
гра ма. Не ве ро ват на ви ше де це-

ниј ска ве шти на у За гор ки ним ру ка ма 
го во ри о то ме да би она ве ро ват но и 
Ески ме мо гла да под у чи ри бо ло ву, а 
ако не ко у то и по сум ња, на ро чи то 
не ки ри бо ло вац, не ка свра ти до Ку-
пи но ва и по гле да Ро ји не тро фе је и 
опре му, на рав но, уко ли ко се не бо ји 
да би оно што би та мо за те као мо гло 
да му уда ри на су је ту.

Алек сан дар Ћо сић
Srem pres spor tal.rs

Ба ба Ро ја из Ку пи но ва


