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ПозивВладидарешипроблем
отпадапрестарта„Митроса“

Градоначелник Сремске Митро
вице Бранислав Недимовић
позвао је Министарство пољо

привреде и Владу Србије да реше
проблем са одлагањем анималног
отпада.ОнједописникуРадиоНовог
Садарекаода„никонесменидапо
мислиштаћебитиакосепроблемне
решипренегошто„Митрос“почнеса
радом“.
Престанком рада инђијске Енер

гозелене појавио се проблем од
лагања анималног отпада који све
чешћезавршаваурекама,нањива
ма, каналима и атарским путевима
па чак и крај магистралних путева.
Градоначелник Сремске Митровице
БраниславНедимовић зато је јавно
позваоМинистарствопољопривреде
иВладуСрбиједаовајпроблемхит
нореше.
–Постојећиправилницизабрањују

коришћење сточних јама, а нико не
каже шта радити са анималним от
падом када кафилерије не могу да
га преузму. Трошимо огромне паре,
привремено санирамо проблеме, а
ништа се трајно не решава. Дошли
смоуапсурднуситуацијуиапелујем
наМинистарствопољопривредеина
ВладуСрбиједаповодоманималног
отпаданештоучине–рекаојеНеди
мовићзаРадиоНовиСад.
Како је објаснио градоначелник

СремскеМитровице,градједошаоу
крајњенелогичнуситуацију:издвоје
насусредствазаприкупљањеани
малноготпадаисредствазанабав
ку хладњача  контејнера у које би
се складиштио анимални отпад до
транспортаукафилерију,анасвето
седогодилодаинђијска „Енергозе
лена“неради.
–Несмемнидапомислимштаће

седогодитикада „Митрос“почнеда
радии у каквућемоситуацијудоћи
спроблемимаокобезбедногуклања
њаанималноготпада.Наравно,има
мо и сточаре који траже и желе да
сетајпроблемреши.Асадасесве
решава,могуслободнодакажем,на
суманут начин. Град троши огром
на средства да чистињиве, канале
и локалне путеве од угинуле стоке,
а тај новац можемо употребити та
коштобисубвенционисалиграђане
даанималниотпадодлажуусабир
нецентреидагапотомодвозимоу
кафилерије.Миуовомтренуткуне
мамотаквукафилерију–истичеНе
димовић.
Он указује да ће, ако се проблем

брзонереши,садоласкомпролећаи
летаивисокихтемпература„настати
правихаос“.
–МићемоуЛаћаркучиститипољ

ске путеве и околину села од ани
малног отпада на потпуно прими

тиван начин: чистити и закопавати.
Ондаћенекодоћиданампригово
ридаторадимонанезаконитначин.
Неканекокажештаикакодауради
моназаконитначин,какодауклони
мо анимални отпад ако нема кафи
лерије спремнеда гапреузме, ане
смемодагазакопамо.Одвојилисмо
средствазатенамене,алинеканам
само кажу где да носимо анимални
отпад–поручиојеНедимовић.
Иначе, основна идеја градских

власти била је да сеформира цен
тар где би грађани пријављивали
угинуле животиње. Градске службе
биизлазиленатерен,анималниот
пад смештале у контејнере – хлад
њаче које би биле на неколико ло
кација и потомби се неколико пута
недељноанималниотпадодвозиоу
кафилерије.Затенамене јеуград
скомбуџетупланираноизмеђу10до
12 милиона, а сада се велике паре
трошенауклањањедивљихдепони
јасалешевимаживотињабезтрајног
решењапроблема.

Srempressportal

Несмемнидапомислимштаћеседогодити
када„Митрос“почнедарадииукаквућемо
ситуацију доћи с проблемима око безбедног
уклањањаанималноготпада

ГрадоначелникСремскеМитровице
БраниславНедимовић

Митроспочињесарадомкрајеммарта
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Иако датум одржавања предстојећих избора још увек није 
озваничен, рат је већ објављен и има портала који се 
просто утркују и такмиче у критикама, или боље рећи 

пљувању, зависно од тога ко је на чијем платном списку. Па 
пасионирани корисници друштвених мрежа на интернету, могу 
да уживају у пикантеријама које се износе о њиховим 
„јунацима“. Тако се на извесном порталу, као и фејсбук 
страници, веома прецизно (што само говори да је аутор неко 
ко добро познаје овдашњу политичку ситуацију) анализира 
рад оног митровачког активисте, страначког мангупа у 
свачијим редова, који је у слободном времену (то јест ако 
слободног времена уопште и има), ваљда професор историје, 
чудесног Лемајић Ненада.  

Као што је већ познато, Лемајић је, пише извесни портал, 
„колекционар чланских карата свих могућих странака левице, 
центра и деснице“. Био је члан Грађанског савеза, ДСС-а, 
Митровице европске регије, Вредне Митровице, ДС-а… 
Међутим, његове амбиције су много веће од колекционарства 
чланских карата. Због свега тога је у једном моменту, после 
избора 2012. године, контролисао преко својих послушника 
три странке: ДС, ДСС и Вредну Митровицу, пише дотични 
портал.

Прво му је, каже портал, измакао контроли Бранислав 
Недимовић када је са групом грађана Вредна Митровица 
прешао у СНС. Јавна тајна је да су отада Недимовић и 
Лемајић у лошим односима, премда то Лемајић вешто скрива. 
Наиме, Лемајић глуми пред чланством ДС-а да је у добрим 
односима са Недимовићем. Такође је више пута виђен како 
улази у зграду општине на једна врата, а одмах потом излази 
на друга врата, претварајући се да је обавио неки важан 
страначки посао. Како живописно описује наречени портал: 
„Осим њега ово ради још само познати митровачки лик Броћа, 
када уђе у општину у оделу са краватом, ташном и лулом, 
псује све редом и изађе на друга врата“.

Недавно је Лемајићу, као што је познато, окренуо леђа и 
митровачки ДСС. Због тога је Градски одбор ДСС-а, каже се у 
тексту објављеном на дотичном порталу, изложен медијским 
нападима од стране неких медија, које преко својих сеиза 
контролише управо Лемајић. Лемајићеви медији нападају и 
митровачки СПС, јер жели тамо да инсталира своје људе и да 

преузме потпуну контролу. План је веома прост: Лемајић жели 
да после предстојећих локалних избора уцењује 
градоначелника и СНС својим одборницима из ДС-а и СПС-а, 
и да на тај начин задржи своје буџетске привилегије. У ту 
сврху ниједна друга мања странка не сме да пређе цензус. 
Зато Лемајић, тврди овај портал, покушава да растури договор 
између ДСС-а и Двери, преко својих ботова. Такође је 
порадио и на растурању митровачких одбора: Љајићевог СДП-
а, Лиге социјалдемократа, ЛДП-а, Тадићевог СДС-а и 
Продановићевог „Заједно за Србију“… Опште је познато да је 
Продановићу отео ДС, заједно са половином активиста, те да 
наставља врбовање његових људи да пређу у ДС.

Иначе, Лемајић се, тврди овај портал, одувек крио иза неког 
кандидата, јер никада није имао озбиљну подршку у гласачком 
телу, још од времена када је носио „Монтгомери“ мантил и 
пластичне папуче. Зато се увек вешто крио иза туђих леђа: 
Зорана Мишчевића, Бранислава Недимовића, др Мирослава 
Кендришића…

Простим прегледом Лемајићевих медија може се уочити 
да на њему не постоји нити један критички текст о 
владајућој СНС. Због чега је тако? Разлог је једноставан: 

Лемајићеви медији примају новац из градског буџета за 
некакве непостојеће пројекте, паре се троше за наручене 
текстове у којима се нападају искључиво ДСС, СПС 
(коалициони партнери СНС-а) и понеки напредњак који је као 
бивши радикал већ отписан од стране митровачког СНС-а. 
Начини на који Лемајићеви људи извлаче новац из градског 
буџета су посебна прича и биће једног дана предмет 
тужилачке истраге, тврди овај портал. Колико се само новца 
даје за Градски билтен, неке спортске организације, 
Туристички савез, разне невладине организације и удружења 
грађана под Лемајићевом контролом? И више него довољно 
за једну добру пљувачку кампању.

На крају текста, аутор овог портала каже:
Ипак, некако ми се јавља да је време Ненада Лемајића 

заувек прошло. Дошао је крај његовом политичком 
замешатељству и не може му више помоћи никаква прљава 
кампања, нити брдо пара. Све дође и прође, само „срамота и 
брука остају довијека“.

Да ли је тако, показаће наредни избори.

ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД
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ПРО ТЕСТ МЕ ШТА НА ОБРЕ ЖА

Др во се че уни шта ва ју
шу му око Обед ске ба ре!

Вој во ди на шу ме 
се по на ша ју као 

да је то њи хов 
при ват ни фе уд, 

се ку шу ме и 
про ре ђу ју их 

то ли ко да кроз 
њих већ мо гу и 
ави о ни да ле те

Зоран Јовановић Зоран Петровић

Посечена шума у првој зони Специјалног резервата природе „Обедска бара“
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Ме шта ни Обре жа, се ла код 
Обед ске ба ре, про те сто ва ли 
су про шле не де ље због ба ха-

тог уни шта ва ња шу ме у нај за шти ће-
ни јем де лу овог Спе ци јал ног ре зер-
ва та при ро де. Ка ко ка жу пред сед ник 
Ме сне за јед ни це Обреж Зо ран Јо ва-
но вић и ме шта нин Зо ран Пе тро вић, 
у пи та њу је ви ше го ди шња, још увек 
мла да хра сто ва шу ма, чи јом се се-
чом на ру ша ва фло ра и фа у на овог 
Ре зер ва та. Ме шта ни Обре жа су огор-
че ни и има ју на ме ру да сво је про те-
сте из не су лич но пред упра вом Шум-
ског га здин ства Срем ска Ми тро ви ца, 
ко је по слу је у са ста ву Вој во ди на шу-
ма.

– Обед ска ба ра је не кад би ла по-
зна та у це лом све ту по ста ни шту 
нај ра зли чи ти јих пти ца, пре ко 200 вр-
ста, а са да је оно де се то стру ко си ро-
ма шни је. Вој во ди на шу ме го ди на ма 
уни шта ва ју оно што је ов де ство ре но 
још за вре ме Ма ри је Те ре зи је, ка да је 
под руч је по шу мља ва но због мо чва-
ра. Вој во ди на шу ме се по на ша ју као 
да је то њи хов при ват ни фе уд, се ку 
шу ме и про ре ђу ју их то ли ко да кроз 
њих већ мо гу и ави о ни да ле те. Ло ве 
без пла на, а због за глу шу ју ће пуц ња-
ве смо оста ли и без пти ца. Ово је на-
ро чи то из ра же но у по след ње вре ме: 
као да ови Пај ти ће ви же ле да нам до-
крај че шу ме, пре не го што оду са вла-
сти – чу је мо из раз го во ра од Зо ра на 
Јо ва но ви ћа и Зо ра на Пе тро ви ћа.

Про ла зе ћи кроз шум ски по јас, ви-
ди мо исе че на ста бла. Не ка да шње 
шу ме под гра бом и ја се ном, чи је се 
тло зе ле ни ло од тра ве, по се че не су 
да би на тим по вр ши на ма би ла за са-
ђе на ка над ска то по ла у ко јој не ра сте 
ни шта сем тр ња и ши бља. Ти ме се 
све ви ше сма њу је про стор за оне по-
ро ди це ко је жи ве од сви њар ства, њих 
око сто ти нак. Ме шта ни су не кад пу-
шта ли сви ње да се хра не жи ром из 
хра сто вих шу ма, али са да им шу ма ри 
то не до зво ља ва ју, иако сви ње чи сте 
шу му од тр ња, ши бља и ко при ве. 

– Уме сто да пу сте љу де да уз га-
ја ју здра ву хра ну и има ју од че га да 
при вре ђу ју, ови из Вој во ди на шу ма се 
ба ха те и уни шта ва ју шу му и шум ско 
бо гат ство, као да им је то де да оста-
вио – ка жу на ши са го вор ни ци.

Ка ко чу је мо од њих, у по след ње 
вре ме за бра њу ју чак и про лаз кроз 
шу му, кам пе ри ма и пе ца ро ши ма, 
иако уред но на пла ћу ју ри бо ло вач-
ку до зво лу, као и раз не еко ло шке и 
пи тај бо га ка кве све ре ке те, так се и 
так си це. Та ко је то, по си сте му док је 
ова ца, би ће и џем пе ра. Оно што је 
осми сли ла још Ма ри ја Те ре зи ја, ба-
ха ти пај ти ћев ски псе у до фе у дал ци хо-
ће да до крај че.  

Иако смо ви ше пу та по ку ша ли да 
до би је мо об ја шње ње од ди рек то ра 
Шум ског га здин ства Срем ска Ми тро-
ви ца Ђор ђа Цвет ко ви ћа, то нам ни је 
по шло за ру ком, јер је био не до сту-
пан за на ше но ви на ре.

Вла ди мир Ћо сић

Под канадском тополом ни трава не расте

Од старих шума остале су пустаре

Сечем, сечем шуму, док Пајтић не оде...

Све је мање висибаба у доњосремским шумама
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АЛЕК САН ДАР АЛИМ ПИЋ, УПРАВ НИК КА ЗНЕ НО ПО ПРАВ НОГ ЗА ВО ДА 

Ве ли ки пла но ви
но вог управ ни ка

Пла но ва
је мно го,
ам би ци је

су ве ли ке.
Све што се

ула же у
за твор и око 

за тво ра, је из 
соп стве них 
сред ста ва,

уз по др шку 
Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца
и Упра ве

за из вр ше ње 
кри вич них

санк ци ја

Про шла го ди на би ла је ве о ма зна-
чај на за Ка зне но по прав ни за вод 
Срем ска Ми тро ви ца. На че лу 

ми тро вач ког За тво ра 1. ју ла 2015. го ди-
не до шао је Ми тров ча нин Алек сан дар 
Алим пић, Уста но ва је обе ле жи ла 120 
го ди на по сто ја ња, ре но ви ран је Хо тел 
Срем, а на кон ско ро две де це ни је, на 
хи по дро му су одр жа не Ко њич ке тр ке. 
При ли ком по се те КП За во ду про шлог 
но вем бра ми ни стар прав де Ни ко ла 
Се ла ко вић је на ја вио за ову го ди ну 
по нов но по кре та ње штам па ри је, као и 
план да се у на ред ним го ди на ма из гра-
ди но ви па ви љон у окви ру За тво ра.

Управ ник ми тро вач ког За во да Алек-
сан дар Алим пић за М НО ВИ НЕ ка же 
да је за до во љан оним што је ус пео да 
ре а ли зу је то ком се дам ме се ци, ко ли ко 
се на ла зи на че лу ове Уста но ве. Упра-
вља нај ве ћим За тво ром у ју го и сточ ној 
Евро пи, у ко јем бо ра ви пре ко две 

хи ља де осу ђе них ли ца. Из град ња 
но вог па ви љо на је у пла ну, ове го ди не 
ће би ти за вр ше на ком плет на до ку мен-
та ци ја, а ка ко оче ку је Алим пић, са 
из град њом би тре ба ло да се кре не 
на ред не го ди не. 

- Ка зне но по прав ни за вод Срем ска 
Ми тро ви ца има пре ко 2.000 осу ђе ни ка 
и ми да ле ко пре ма шу је мо број осу ђе-

них ли ца ко је има мо да би мо гли би ти 
по стан дар ди ма. Из град њом но вог 
па ви љо на и са овим бро јем осу ђе них 
ли ца би ће мо на при хва тљи вом ни воу. 
Али ла ко је су ди ти не ком са стра не, 
гле да ти и кри ти ко ва ти. За твор као 
за твор не би тре бао да бу де ве ли ка 
те ма ни бри га гра ђа на. Осу ђе ни ци су 
са мо љу ди, ме ђу њи ма има до брих 

Кра јем про шле го ди не Ка зне но по прав ни 
за вод Срем ска Ми тро ви ца је за јед но са 
Гра дом Срем ска Ми тро ви ца и Ама де ус 
бен дом ор га ни зо вао по де лу но во го ди шњих 
па ке ти ћа де ци са аути змом. Ово ни је крај 
ху ма ни тар ним ак ци ја ма, а управ ник Алек-
сан дар Алим пић ис ти че да су увек спрем ни 
да по мог ну. По ред ху ма ни тар ног ра да, 
ак ту ел не су и во лон тер ске ак ци је, на ко ји ма 
су ан га жо ва на осу ђе на ли ца.

- У окви ру ак ци је ко ју је по кре нуо ди рек-
тор Упра ве за из вр ше ње кри вич них санк-
ци ја за јед но са ми ни стром здра вља, уче-
ство ва ли смо у ре но ви ра њу бол ни це на 
Бе жа ниј ској ко си. Пет на ших осу ђе ни ка је 
та мо ра ди ло. Исто та ко смо бес плат но 
окре чи ли оде ље ње фи зи ја три је Оп ште 
бол ни це у Срем ској Ми тро ви ци. По ма га ће-
мо сви ма – ка же управ ник ми тро вач ког 
За тво ра.

Во лон тер ски рад

Управ ник КП За во да Срем ска Ми тро ви ца Алек сан дар Алим пић



710. FEBRUAR 2016.  M NOVINEИНТЕРВЈУ

љу ди, па три о та, ро до љу ба, ко ји су се 
по ка ја ли и ко ји хо ће да до при не су да 
ово дру штво по ста не бо ље. Ни је стра-
шно би ти са осу ђе ни ци ма и ра ди ти са 
њи ма, ако се по шту је оно што се ка же. 
Ја их не ћу ла га ти, као што ни они ме не 
не сме ју ла га ти. Има мо реч ко ја се 
по шту је и ко ја мо ра да бу де при о ри тет. 
То што се до го во ри мо, то ће мо ис по-
што ва ти – ис ти че Алим пић и на ја вљу је 
ула га ња у за твор ски део Уста но ве.

- Ре но ви ра ће мо дом ску бол ни цу, 
ста вља мо ПВЦ сто ла ри ју, би ће ком-
плет но ре кон стру и са на осу ђе нич ка 
ку хи ња, сре ди ће мо од ма ра ли ште, у 
ко јем углав ном бо ра ве ста ри ја ли ца. 
Ту ће мо та ко ђе за ме ни ти сто ла ри ју и 
са ни тар не чво ро ве. По че ће мо и са 
по ста вља њем ку ћи ца за по ро дич не 
по се те осу ђе них ли ца. Ако не ове го ди-
не, он да си гур но сле де ће ће мо ком-
плет но из ме сти ти по ро дич не по се те из 
де ла хо те ла, где их са да при ма ју осу-
ђе на ли ца, у круг за тво ра – ка же управ-
ник ми тро вач ког За тво ра.

Он још до да је да ће се ме ња ти и 
спољ на сто ла ри ја на управ ној 
згра ди, згра ди фи нан си ја, 

ко мер ци ја ле и де жур не слу жбе.
Алим пић са по но сом ис ти че и да сва-

ка при вред на гра на ко ја функ ци о ни ше 
у окви ру Уста но ве по слу је по зи тив но. 

- То су ме тал ски и дрв ни по гон, 
по љо при вре да и хо те ли јер ство. По ве-
ћа на је про дук тив ност кра ва на фар ми, 
па са истим бро јем кра ва ко је се му зу, 
ми днев но има мо 200 ли та ра мле ка 
ви ше, што је на ме сеч ном ни воу 6.000 
ли та ра мле ка ви ше не го што смо има-
ли ра ни је. По ве ћа ли смо сточ ни фонд, 
за те као сам 630 сви ња, са да има мо 
око 800 сви ња, што је не ки оп ти мум и 
ка па ци тет ко ји за до во ља ва на ше 
по тре бе. То зна чи да мо же мо да сер ви-
си ра мо све по тре бе на ших за по сле них 
ко ји ку пу ју ме со код нас на ра те, евен-
ту ал но да сер ви си ра мо и осу ђе нич ку 
мен зу и да у кон ти ну и те ту об на вља мо 
сточ ни фонд. За те као сам на фар ми 
120 ова ца, са да их има мо пре ко 200, 
ко ли чи ну пи ли ћа ко је то ви мо смо уве-
ћа ли за 200 од сто, а има ће мо и хи ља-
ду ко ка но си ља. По сле 20 го ди на оспо-

со би ли смо ме ша о ну хра не, ко ја је 
по сто ја ла али ни је имао ко да је ре мон-
ту је. За хва љу ју ћи ме ша о ни хра не ми 
ће мо на го ди шњем ни воу има ти та кве 
уште де да ће мо мо ћи да ку пи мо два 
но ва трак то ра. Об на вља мо и по љо-
при вред ну ме ха ни за ци ју, ку пи ли смо из 
соп стве них сред ста ва трак тор, плуг и 
се тво спре мач, чи ја је укуп на вред ност 
се дам ми ли о на ди на ра. Сред стви ма из 
ИПА фон до ва нам сле ди на бав ка два 
трак то ра, два плу га и не ко ли ко при-
кључ них ма ши на – по но сно при ча 
Алек сан дар Алим пић.   

Управ ник ис ти че да је се у окви ру 
Уста но ве про из во ди по љо ме ха ни за ци-
ја, као и да се про из во ди из ме тал ске 
ра ди о ни це из во зе у Хо лан ди ју.

- Има ју ћи у ви ду у ка квој се си ту а ци-
ји на ла зи при вре да у на шој др жа ви, ми 
функ ци о ни ше мо со лид но. Оног мо мен-
та ка да је КП За вод из гу био тр жи ште 
што се про да је фел ни ти че, ни ко се 
по сле то га ни је ба вио тр жи штем и пла-
си ра њем но вог про из во да. Ми смо у 
то ме ус пе ли. Тре нут но ра ди мо сред ње 
те шке и те шке др ља че, има мо ор га ни-
зо ва ну про из вод њу и са јед ном фир-
мом смо скло пи ли уго вор да се на ше 
др ља че пла си ра ју не са мо у др жа ви, 
већ и у ино стран ству. Што се при ко ли-
ца ти че, тре ба да ра ди мо се ри ју при ко-
ли ца за По бе ду из Бач ке Па лан ке. 
Мо же мо да се по хва ли мо са рад њом са 
бро до гра ди ли штем Ва ха ли, за ко је 
ра ди мо при руб ни це. Ов де то ни ко ни је 
ра дио, то је нов про из вод ко ји смо ми 

по ну ди ли по бо љим усло ви ма од тр жи-
шних, а да је мо про из вод од лич ног ква-
ли те та. До го во ре но је да тај про из вод 
пре ко по сред ни ка из во зи мо за Хо лан-
ди ју. Ис пи па ва мо тр жи ште и бо ри мо се 
да уго во ри мо ве ли ку се риј ску про из-
вод њу при руб ни ца за хо ланд ско тр жи-
ште – на во ди Алим пић.

За от при ли ке два ме се ца тре ба ла би 
са ра дом да поч не и са вре ме на штам-
па ри ја у окви ру ко је ће сто ти нак осу ђе-
них ли ца би ти ан га жо ва но. Ма ши не за 
штам па ри ју су у про це су на бав ке, а 
њи хо ва вред ност је 6,5 ми ли о на ди на-
ра.

- Ми већ са ра ђу је мо са Основ ним 
су дом у Срем ској Ми тро ви ци, где ће мо 
им штам па ти сав по тре бан кан це ла риј-
ски ма те ри јал. Има мо већ ка па ци тет 
да штам па мо 12.000 ко вер ти днев но. У 
ин те ре су Ми ни стар ства прав де и Упра-
ве за из вр ше ње кри вич них санк ци ја је 
да упо сли мо што ви ше осу ђе них ли ца. 
У на шем За во ду ће мо ра ди ти и ПВЦ и 
алу ми ни јум ску сто ла ри ју, ра ди мо ко ва-
не огра де. Све ово је у за чет ку и иде мо 
оба зри во. Раз го ва рао сам са зва нич ни-
ци ма из цр кве, да опре ма мо ен те ри је-
ре за цр кве, на и шао сам на до бар глас. 
То је ја ко бит но због осу ђе ни ка, због 
по ка ја ња де ла ко ја су учи ни ли. Они 
уко ли ко мо гу да и ма ло до при не су да 
цр ква бу де бо ља, они ће ра до то оба-
ви ти – на гла ша ва Алим пић.

Пла но ва је мно го, ам би ци је су 
ве ли ке. Све што се ула же у 
за твор и око за тво ра, је из соп-

стве них сред ста ва, али уз по др шку 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца и Упра ве за 
из вр ше ње кри вич них санк ци ја. Управ-
ник Алек сан дар Алим пић ис ти че да ће, 
као што је и обе ћао, ове го ди не са 
ра дом по че ти шко ла ја ха ња, чим се 
про леп ша вре ме. Би ће уве де на и 
чу вар ска слу жба ко ја ће чу ва ти по ља, 
јер је про шле го ди не укра ден ку ку руз 
са 3,5 хек та ра зе мљи шта. Због то га ће 
чу ва ри на ко њи ма оби ла зи ти њи ве. 
Ове го ди не, пре ма ка лен да ру Ко њич-
ког са ве за Ср би је на ми тро вач ком 
хи по дро му би ће одр жа на два ко њич ка 
да на, 29. ма ја и 2. ок то бра, а на ба-
вљен је и ен гле ски коњ га ло пер. По чет-
ком ју на би ће ор га ни зо ван Фе сти вал 
ва тро ме та, а план је да се и крос РТС 
вра ти у Срем ску Ми тро ви цу и да хи по-
дром бу де пун де це и омла ди не. 

Би ља на Се ла ко вић

Од управ ни ка КП За во да са зна је мо да 
је не дав но до го во ре на са рад ња са ди рек-
то ром Сред ње еко ном ске шко ле „9. мај“ 
из Срем ске Ми тро ви це.

- До го во ри ли смо се да уче ни ци ко ји се 
шко лу ју за ку ва ра, ко но ба ра и хо те ли је ра 
прак су ре а ли зу ју у на шем хо те лу и ре сто-
ра ну. Ме ни је бит но да се мла дост вра ти 
по но во у Хо тел Срем. То ком ове го ди не 
ор га ни зо ва ће мо не ко ли ко за ни мљи вих 
до га ђа ја у ре сто ра ну. Кре ну ли смо од лич-
но, про сла ва Но ве го ди не је од лич но про-
шла, са да нам сле ди ор га ни зо ва ње 8. 

мар та, а у пла ну је да има мо ве че кок те ла, 
ве че ви на, да пред ста ви мо го сти ма раз ли-
чи те ку хи ње. На ши го сти ће на ова квим 
до га ђа ји ма би ти љу ди из јав ног жи во та, 
ка ко би гра ђа ни ма би ло још за ни мљи ви је 
да по се те ова ква де ша ва ња – на во ди 
Алим пић. 

Он до да је да је ка те го ри за ци ја хо те ла 
при кра ју, Хо тел Срем ће има ти три зве-
зди це, а за ин те ре со ва ност го сти ју за 
но ће ње у овом хо те лу је ве ли ка. Што и не 
чу ди, с об зи ром на то да су со бе ре но ви-
ра не и мо дер но опре мље не. 

Прак са за ку ва ре и ко но ба ре

Осу ђе на ли ца има ју мо гућ ност да бу ду 
рад но ан га жо ва на, за шта су пла ће на.

- Ја не мо гу да из ми слим то плу во ду. 
Осу ђе ни ци ко ји ка зну слу же у Ка зне но 
по прав ном за во ду За бе ла у По жа рев цу се 
не рет ко ан га жу ју да во де ра чу на о хи ги је-
ни гра да, а За вод има ви ше стру ке ко ри сти 
од то га. Не ми слим са мо на ма те ри јал ну 
ко рист, већ на ко рист ко ја се по сти же у 
ре со ци ја ли за ци ји осу ђе них ли ца. На тим 
по сло ви ма су ан га жо ва на осу ђе на ли ца 
ко ја су већ јед ном но гом на сло бо ди, то 
зна чи да они ко ри сте ван за твор ске по год-
но сти, од ла зе ку ћи на ви кен де и вра ћа ју се 
у За вод, има ју го ди шње од мо ре, јер се за 
осу ђе на ли ца ко ја су рад но ан га жо ва на 
уре ђу ју рад ни од но си као и за ци вил на 
ли ца. Осу ђе на ли ца ко ја ра де, њи ма то 
мно го ко ри сти у ре со ци ја ли за ци ји и у 

њи хо вом лак шем на пре до ва њу у трет ма-
ну. Ја сам то пре пи сао од дру гих и као 
управ ник нај ве ћег За во да у ју го и сточ ној 
Евро пи имам и нај ве ћи по тен ци јал. Због 
то га ми са да осу ђе нич ку рад ну сна гу, ко ја  
ра ди до бро вољ но и за то су пла ће ни, 
ну ди мо мно ги ма, за јав не ра до ве, за 
чи шће ње, раш чи шћа ва ње. У за вр шној 
фа зи су уго во ри ко је пра ви мо са Вој во ди-
на шу ма ма, Оп шти ном Ста ра Па зо ва, 
на шим гра дом. Скло пи ли смо уго вор са 
Оп шти ном Со ко ба ња и 10 осу ђе ни ка већ 
ра ди на ко му нал ним по сло ви ма у овој 
ба њи. Бо рим се да  осу ђе нич ка рад на сна-
га бу де ан га жо ва на и на по сло ви ма при ли-
ком из град ње под во жња ка, да „ка пе дом-
ци“ бу ду ан га жо ва ни на спа ја њу ка пе дом-
ског на се ља са цен тром гра да – ис ти че 
Алек сан дар Али мић. 

Рад но ан га жо ва ње осу ђе ни ка
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

От каз за 43 рад ни ка
у јав ном сек то ру

Има мо 43 за по сле на 
ко ји су тех но ло шки

ви шак. Основ ни
про блем ко ји Град има 

је да у Срем ској
Ми тро ви ци по слу ју

ин сти ту ци је ко је
оба вља ју де лат ност на 

те ри то ри ји це лог
Сре ма, као што су

Ар хив Сре ма, За вод за 
за шти ту спо ме ни ка

кул ту ре и Ре ги о нал на
де по ни ја „Срем – 
Ма чва“, а њи хо ви

за по сле ни су на
те ре ту Гра да, на во ди 

гра до на чел ник
Бра ни слав Не ди мо вић

На по след њем скуп штин ском за-
се да њу ло кал ног пар ла мен та 
у Срем ској Ми тро ви ци, ко је је 

одр жа но про шлог че тврт ка, 4. фе бру-
а ра, усво је на је од лу ка о мак си мал-
ном бро ју за по сле них на нео д ре ђе но 
вре ме у јав ном сек то ру Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну. Пре ма 
овој од лу ци Град мо же да има мак си-
мал но 1.010 за по сле них на нео д ре ђе-
но вре ме, те је ка ко на во ди гра до на-
чел ник Бра ни слав Не ди мо вић, ви шак 
43 рад ни ка. 

- На ма са да пред сто ји рок од 60 
да на да ре ши мо си сте ма ти за ци ју свих 
на ших ор га ни за ци о них је ди ни ца и да 
пред ло жи мо за по сле ни ма ко ри шће ње 
ме ра ко је сто је у за ко ну, а то је до бро-
во љан од ла зак уз ис пла ту от прем ни-
на, као и од ла зак у пен зи ју оних ли ца 
ко ја су сте кла тај услов. Ми има мо 43 
за по сле на ко ји су тех но ло шки ви шак. 
Основ ни про блем ко ји Град има је да 
у Срем ској Ми тро ви ци по слу ју ин сти-
ту ци је ко је оба вља ју де лат ност на 
те ри то ри ји це лог Сре ма, као што су 
Ар хив Сре ма, За вод за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре и Ре ги о нал на де по ни-
ја „Срем – Ма чва“, а њи хо ви за по сле-
ни су на те ре ту Гра да. Ове три ин сти-
ту ци је за јед но има ју бли зу 90 за по сле-
них. Да је Ми ни стар ство др жав не 
упра ве и ло кал не са мо у пра ве ква ли-
тет но об ра ди ло ову про бле ма ти ку, ми 
не би има ли ви шка за по сле них, већ 
ма њак. Ме ђу тим, ми по шту је мо за ко-
не и из вр ша ва мо сво је оба ве зе у 
ро ко ви ма ко ји су нам за ко ном на ло же-
ни – ис ти че Не ди мо вић и на по ми ње 
да је про блем за по сле них у Ре ги о нал-

ној де по ни ји ре шен, та ко што је 10 
рад ни ка пре ба че но да се фи нан си ра 
из бу џе та Гра да Шап ца.

- Што се ти че се кре та ра ме сних кан-
це ла ри ја, ка ко се ме сне за јед ни це 
са да фи нан си ра ју ис кљу чи во из бу џе-
та, у се ли ма у ко ји ма и да ље те че 
са мо до при нос, та мо ће се кре та ри 
ра ди ти док не ис тек не са мо до при нос. 
У ме сти ма где не ма са мо до при но са 
до ћи ће до ра ци о на ли за ци је. Оно на 
че му смо ин си сти ра ли је да ра ци о на-
ли за ци ја не ће би ти спро ве де на у 
Пред школ ској уста но ви „Пче ли ца“, јер 
же ли мо да има мо вр тић у сва ком 
ме сту – на во ди гра до на чел ник Не ди-
мо вић.

Сред ства за спро во ђе ње ра ци о на-
ли за ци је су пред ви ђе на у бу џе ту Гра-

На сед ни ци је усво јен План де таљ не 
ре гу ла ци је бло ка из ме ђу ули ца Бу ле вар 
Кон стан ти на Ве ли ког, На се ља Ста ри 
мост, ули ца Бо сут ски пут и Ђу ре Да ни чи-
ћа. Пре ма ре чи ма гра до на чел ни ка Не ди-
мо ви ћа, пре не ко ли ко да на је из сте ча ја 
про да то пред у зе ће Та смит, ко је је би ло 
вла сник про сто ра и обје ка та на про сто ру 
не ка да шњег 1. но вем бра.

- Има ли не ко ли ко са ста на ка са но вим 
вла сни ци ма, у то ку је по сту пак пре но ше-
ња пра ва вла сни штва над овим објек-
том. Ра ди се и не ко ли ко раз ли чи тих 
ин ве сти то ра ко ји су за ин те ре со ва ни да 
гра де тр жни цен тар и стам бе ни блок на 
овом про сто ру, а на ше је да иза ђе мо 
љу ди ма у су срет – на по ми ње Не ди мо-
вић.  

Про дат Та смит

Шеф опо зи ци је Алек сан дар Про да но вићНа чел ник Ми ро слав Јо кићГра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић
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да у 2016. го ди ни и за от прем ни не за-
по сле ни ма ће би ти ис пла ће но укуп но 
13.770.000 ди на ра. 

– Шта до но се на ред не ра ци о на ли-
за ци је, ми не мо же мо зна ти, мо ра мо 
да се при ла го ди мо од лу ка ма и за ко-
ни ма ко ји ће у бу дућ но сти би ти до не-
ти, али у овом тре нут ку ће ра ци о на ли-
за ци ја би ти спро ве де на без не ких 
ве ћих тр за ви ца и про бле ма. По бро ју 
за по сле них се на ла зи мо у окви ру бро-
ја ко ји је од ре ди ла Вла да Ср би је. То је 
1.010 за по сле них на нео д ре ђе но вре-
ме и де сет од сто од укуп ног бро ја 
за по сле них на нео д ре ђе но вре ме 
оста је да мо же би ти за по сле но на 
од ре ђе но вре ме – ка же на чел ник 
Град ске упра ве за оп ште и за јед нич ке 
по сло ве Ми ро слав Јо кић.       

Опо зи ци ја је има ла за мер ке на 
ову од лу ку, сма тра ју ћи да 
ло кал не са мо у пра ве тре ба да 

бу ду са мо стал не у свом ра ду, као и да 
је др жа ва тре ба ла да из вр ши ра ци о-
на ли за ци ју у јав ним пред у зе ћи ма у 
ко јем има за и ста ви шка за по сле них.

- Ло кал не са мо у пра ве су пот пи сни-
це број них кон вен ци ја, ко је им га ран-
ту ју са мо стал ност у од лу чи ва њу. 
Ка ква је ово са мо стал ност кад др жа ва 
ли не ар но про пи су је ко ли ко јед на 
ло кал на са мо у пра ва мо же да има 
за по сле них. Срем ска Ми тро ви ца је 
цен тар ре ги је у ко јој се на ла зе ре ги о-
нал не ин сти ту ци је ко је по слу ју на 
те ри то ри ји це лог Сре ма, а за по сле ни-
ма Град ис пла ћу је пла те, та ко да смо 
оп те ре ће ни ти ме што оба вља мо 
по сло ве за дру ге ло кал не са мо у пра ве 
у Сре му. Ло кал не са мо у пра ве ко је 
хо ће да ра де свој по сао, ко је хо ће да 
про ши ру ју сво ју де лат ност, ко је хо ће 
да има ју вр ти ће у свим се ли ма, ко је 
хо ће да има ју ор га ни зо ван од воз сме-
ћа у свим се ли ма, за шта им је по тре-
бан од ре ђен број за по сле них, се 
ка жња ва ју. Да је др жа ва ушла у би ло 

ко је јав но пред у зе ће и та мо ре ши ла 
про блем, мо жда ми да нас уоп ште не 
би ни при ча ли о ово ме. Ов де се не 
ра ди о ра ци о на ли за ци ји јав ног сек то-
ра, већ се ра ди о за ме ни од ре ђе них 
љу ди ко ји ни су ло јал ни овој вла ди, са 
ак ти ви сти ма стра на ка ко је чи не вла ду 
– на гла ша ва Алек сан дар Про да но вић, 
шеф од бор нич ке гру пе „За бо љу 
Ми тро ви цу“.

На днев ном ре ду се на шла и од лу-
ка о јав ном ли ниј ском пре во зу пут ни ка 
на те ри то ри ји Гра да, од лу ка о при сту-
па њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца На-
ци о нал ној асо ци ја ци ји кан це ла ри ја за 
мла де, про грам уре ђе ња, оту ђе ња и 
да ва ња у за куп гра ђе вин ског зе мљи-
шта у јав ној сво ји ни у 2016. го ди ни и 
про грам одр жа ва ња ло кал них пу те ва, 
ули ца и дру гих јав них по вр ши на за 
2016. го ди ну. 

Усво је но је и не ко ли ко пла но ва де-
таљ не ре гу ла ци је, као што су из ме на 
и до пу на Пла на де таљ не ре гу ла ци је 
Рад не зо не „Па но ни ја енер џи“ у Шуљ-
му, из ра да Пла на де таљ не ре гу ла ци-
је Рад не зо не – Ло ги стич ки цен тар у 
Срем ској Ра чи и из ра да Пла на де таљ-
не ре гу ла ци је Рад не зо не – Из во ри-
ште во де рум ског во до во да у Јар ку. 

- У по след ње вре ме има мо по ја чан 
при ти сак од стра не ин ве сти то ра за 
од ре ђе на под руч ја ко ја ни су про стор-

ним пла ном и план ским ак ти ма до 
са да би ла де фи ни са на као рад не 
зо не. Ми слим да је до бро ка да за 
ме ста по пут Срем ске Ра че, Шуљ ма, 
Бо су та, има мо за ин те ре со ва не при-
вред не су бјек те ко ји мо гу да за по сле 
љу де. Нај ма ње што ло кал на са мо у-
пра ва мо же у овом тре нут ку да ура ди 
је сте да ини ци ра по сту пак до но ше ња 
пла на де таљ не ре гу ла ци је. Оно што је 
до бро, на осно ву ин фор ма ци је ко је 
имам са ин ве сти то ри ма, у Срем ској 
Ра чи би тре ба ло да до ђе до за по шља-
ва ња од 40 до 50 љу ди – из ја вио је 
гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо-
вић.  

Од бор ни ци су да ли зе ле но све-
тло на из ве шта је о ра ду Град ског ве-
ћа, град ских упра ва, Струч не слу жбе 
Скуп шти не гра да, уста но ва из обла сти 
кул ту ре, спор та и ту ри зма и Аген ци је 
за ру рал ни раз вој за 2015. го ди ну.

Дра ган Ми ло ше вић из опо зи ци о-
не од бор нич ке гру пе „За бо љу 
Ми тро ви цу“ је за скуп штин ском 

го вор ни цом, ко мен та ри шу ћи из ве шта-
је о ра ду уста но ва кул ту ре за про шлу 
го ди ну, ис та као да су ви ше ми ли он ски 
из но си ис пла ће ни за спе ци ја ли зо ва не 
услу ге, као што су тро шко ви ре пре зен-
та ци је, хра не, кан це ла риј ског ма те ри-
ја ла и слич но. 

Би ља на Се ла ко вић

У окви ру по след ње тач ке из бо ри и име-
но ва ња, про ду жен је в.д. ман дат ди рек-
то ри ма ЈП Срем-гас, ЈП Ди рек ци ја за из-
град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца и ЈКП 
Ре ги о нал на де по ни ја „Срем – Ма чва“. На 
че лу Срем-га са ће и на ред них шест ме се-
ци би ти Дра ган Ву лин, в.д. ди рек тор Ди рек-
ци је је Вла ди мир Са на дер, а за вр ши о ца 
ду жно сти ди рек то ра Ре ги о нал не де по ни је 
је по но во по ста вљен Не бој ша По по вић. 
Име но ва на је и Из бор на ко ми си ја у са ста-
ву: пред сед ник Зо ран Ле ва јац, пред став-
ник од бор нич ке гру пе „По кре ни мо Срем ску 
Ми тро ви цу“ (Срп ска на пред на стран ка, По-
крет со ци ја ли ста, Но ва Ср би ја, По крет сна-
га Ср би је - БК), за за ме ни ка пред сед ни ка 
Је ле на По по вић (од бор нич ка гру па „По кре-
ни мо Срем ску Ми тро ви цу“). За чла но ве и 
за ме ни ке чла но ва ис пред од бор нич ке гру-
пе „По кре ни мо Срем ску Ми тро ви цу“ члан 
Пе тар Са мар џић, ње гов за ме ник Бра ни-
сла ва Спа со је вић, члан Дра го љуб Лон ча-
ре вић и ње гов за ме ник Ве сна Ву ја но вић. 
Члан Из бор не ко ми си је ис пред од бор нич ке 

гру пе Де мо крат ске стран ке Ср би је је Спо-
мен ка Ко тар лић, а ње на за ме ни ца Ми ли-
ца Ми ло ван че вић. Члан ко ми си је ис пред 
ко а ли ци је Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је 
– Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је 
– Је дин стве на Ср би ја је Сне жа на Ба биј, а 
ње на за ме ни ца Ма ри на Мак сић, док је Ру-
жи ца До ста нић пред став ни ца од бор нич ке 
гру пе За бо љу Ми тро ви цу, а њен за ме ник 
је Бо јан Га врић. Вла ди мир Јо ва но вић је 
члан Из бор не ко ми си је ис пред од бор нич ке 
гру пе Де мо крат ска стран ка, а ње гов за ме-
ник је Ми лу тин Ње жић. Се кре тар Из бор-
не ко ми си је је Ве ра Ни ко лић, за по сле на 
у Град ској упра ви за оп ште и за јед нич ке 
по сло ве, док је за ме ник се кре та ра Мар ко 
Са ра но вац из исте упра ве. 

Алек сан дар Про да но вић је имао за мер-
ку на то што су и пред сед ник и за ме ник 
пред сед ни ка Из бор не ко ми си је из Срп ске 
на пред не стран ке, и ре као да је прак са да 
за ме ник пред сед ни ка обич но бу де пред-
став ник не ке дру ге вла да ју ће стран ке у 
Скуп шти ни.  

До избора в.д. директори

Ло кал не са мо у пра ве
су пот пи сни це број них 

кон вен ци ја, ко је им
га ран ту ју са мо стал ност 
у од лу чи ва њу. Ка ква је 
ово са мо стал ност кад 

др жа ва ли не ар но
про пи су је ко ли ко

јед на ло кал на
са мо у пра ва мо же

да има за по сле них, 
наводи шеф опозиције

Александар Продановић
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Ове го ди не 
пла ни ра мо

да по ста ви мо 
бе ха тон у

цен тру се ла. 
Дру гих

про бле ма 
не ма мо, твр ди 

пр ви чо век
Ман ђе ло са 

Ран ко
Три ву но вић

У Ман ђе ло су су по чет ком 
фе бру а ра от по че ли 
ра до ви на из град њи 

но ве згра де Ме сне за јед ни-
це. Укуп на ин ве сти ци ја из но-
си око 10 ми ли о на ди на ра. У 
окви ру Ме сне за јед ни це 
на ла зи ће се про сто ри је 
Ме сне кан це ла ри је, са ла за 
вен ча ње и апо те ка, ко ја до 
са да ни је по сто ја ла у се лу. 
Пред ви ђен рок за за вр ше так 
ових ра до ва је 180 рад них 
да на. 

Пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ман ђе лос Ран ко 
Три ву но вић на овој функ ци ји 
је три и по го ди не и за то вре-
ме, ка ко ка же, до ста то га је 
ура ђе но.

- Уре ди ли смо игра ли ште 
Фуд бал ског клу ба „Фру шко-
го рац“ ко ји се так ми чи у Дру-
гој срем ској ли ги. Игра ли ште 
смо огра ди ли, ура ди ли свла-
чи о ни це, на пра ви ли ка фа ну, 
те ра су. Уло же но је око че ти-
ри ми ли о на ди на ра, а сред-
ства су из дво је на из бу џе та 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца и  
Ме сне за јед ни це. Ура ђен је и 
пут ка ви кенд на се љу у ду жи-

О не дав ним спе ку ла ци јама 
око то га да је дао 350.000 
ди на ра ло кал ном пор та лу 
ка ко би хва лио Ман ђе лос, као 
и око то га да ли је мо жда он 
вла сник или су вла сник ре сто-
ра на Двор, ко ји је не дав но 

отво рен у про сто ри ја ма Па ро-
хиј ског до ма у Срем ској 
Ми тро ви ци, пред сед ник Са ве-
та Ме сне за јед ни це Ран ко Три-
ву но вић ни је хтео да разговара 
о томе, сматрајући такве 
гласине чистом клеветом.  

Без ко мен та ра

РАНКО ТРИВУНОВИЋ: 
Манђелос, се ло без про бле ма

Пред сед ник МЗ Ран ко Три ву но вић 
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Основ на шко ла „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ је под руч но оде-
ље ње ма тич не шко ле. Има 
осам раз ре да ко је по ха ђа 88 
уче ни ка. 

- Усло ви за рад су до бри, 
на став них сред ста ва углав ном 
има мо. Шко ла је сре ђе на 
ле по, при јат но је уче ни ци ма и 
на став ни ци ма. Гле да ју ћи на 
прет ход не го ди не је дан пе ри-
од је би ла дра стич на стаг на-
ци ја, сад је по сте пе но по че о 
да се по ве ћа ва број ђа ка. Од 
пр вог до че твр тог раз ре да 
има мо 42, а од пе тог до осмог 

46 ђа ка. Још увек не ма мо ком-
би но ва на оде ље ња – ка же 
Ми лен ко Џа нић, учи тељ пр вог 
раз ре да. 

Храм Све тог ве ли-
ко му че ни ка Ге ор ги ја 
из гра ђен је 1798. 
го ди не. Про шле 
го ди не при сту пи ло 
се об на вља њу Хра-
ма уз по моћ ло кал не 
са мо у пра ве, гра до-
на чел ни ка Бра ни сла-
ва Не ди мо ви ћа и 
Са ве та ме сне за јед-
ни це. У об но ву је 
уло же но шест ми ли-
о на ди на ра. О ре кон-
струк ци ји и ње ном 
зна ча ју ис при чао нам 
је про то је реј – ста-
вро фор Ми ро слав 
Јо си мо вић. 

- У Дру гом свет-
ском ра ту цр ква је 
би ла је скроз за па-
ље на, тек по сле 73 
го ди не обез бе ђе на су сред-
ста ва за ре но ви ра ње Хра ма. 
Ре но ви ра њу се при сту пи ло од 
ба рок не ку по ле, зво ни ка и 
тор ња, као и ком плет на об но-
ва спо ља. Цр ква је ура ђе на на 
нај мо дер ни ји на чин. То је из и-
ски ва ло до ста тро шко ва, кре-
нув ши од ли ма ри је и са мог 
спољ ног уре ђе ња, по ста вља-
ња бе ха то на, кандeлабера, 
жар ди ње ра, клу па и укра сног 
цве ћа. У по след ње три го ди не 

ка ко ре но ви ра мо храм уло же-
но је око шест ми ли о на ди на-
ра. Ве о ма смо за до вољ ни и 
за хвал ни сви ма ко ји су по мо-
гли да се цр ква об но ви. Уз 
по моћ Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца и Са ве та ме сне за јед ни-
це по сто је пла но ви да се 
из гра ди Све то сав ски дом, ко ји 
ће слу жи ти за оку пља ња 
ве ре ни ка, ду хов не три би не и 
раз го во ре – из ја вио је Јо си мо-
вић. 

Ви ше ђа ка
у шко ли

Цр ква украс се ла

Про то је реј - ста вро фор 
Ми ро слав Јо си мо вић

Учи тељ Ми лен ко Џа нић

ни од 1.750 ме та ра. Сре ди ли 
смо и осве тли ли парк, а уре-
ђе ње је ко шта ло око осам сто 
хи ља да ди на ра. Та ко ђе смо 
ре но ви ра ли Дом кул ту ре, за 
шта смо по тро ши ли 2,5 
ми ли о на соп стве них сред-
ста ва и сред ста ва Гра да – 
ре као је Три ву но вић. 

Пр ви чо век Ман ђе ло са, 
ис та као је ва жност ре кон-
струк ци је шко ле због де це 
ко ја по ха ђа ју ову установу. 
Ра до ви на ре кон струк ци ји 
основ не шко ле об у хва та ли 
су за ме ну по сто је ћег кро ва, 
ко ји је био у ло шем ста њу, 
као и ком плет не мо лер ске 
ра до ве. 

- По ред шко ле, из вр ше на 
је ком плет на ре кон струк ци ја 
До ма кул ту ре. Са да у том 
про сто ру на ше Кул тур но 
умет нич ко дру штво има где 
да игра фол клор. Цр кву смо 
та ко ђе сре ди ли. За три и по 
го ди не Са вет ме сне  за јед ни-
це у са рад њи са Гра дом 
Срем ска Ми тро ви ца из дво-
јио је око шест ми ли о на 
ди на ра, а 500.000 ди на ра 
из дво је но је за ма на стир 
Све тог Ва си ли ја Остро шког, 
где су из вр ше ни основ ни 
мо лер ски ра до ви – до дао је 
Три ву но вић. 

Ман ђе лос по по след њем 
по пи су има 1.750 ста нов ни-
ка, пре те жно по љо при вред-
ни ка, ма да има и оних ко ји су 
за по сле ни у Срем ској Ми тро-
ви ци, али и у ино стран ству. 
Основ на шко ла „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ је под руч но оде-
ље ње исто и ме не, ма тич не 
шко ле у Срем ској Ми тро ви-
ци. Та ко ђе, Ман ђе лос има 
об да ни ште, цр кву по све ће ну 
Све том ве ли ко му че ни ку 
Ге ор ги ју, Фуд бал ски клуб, 
Удру же ње же на, Кул тур но 
умет нич ко дру штво „Из вор 
Вра њаш“, што је, ка ко твр ди 
пред сед ник Са ве та ове 
ме сне за јед ни це са свим 
до вољ но за жи вот и функ ци-
о ни са ње јед ног се ла.

- Ове го ди не пла ни ра мо да 
по ста ви мо бе ха тон у цен тру 
се ла. На дам се и из ра ди про-
јек та за ка пе лу, а на ред не 
го ди не из град њи ка пе ле. Са 
ка пе лом ће мо би ти ком плет-
ни, он да ће се ло имати све. 
Дру гих про бле ма не ма мо – 
твр ди Три ву но вић.

У овом се лу са мо до при нос 
тра је до 30. ју на ове го ди не. 
Из тих сред ста ва нај че шће у 
но вем бру ме се цу, Ме сна 
за јед ни ца ку пу је ме сеч не 
кар те за све сред њо школ це 
из Ман ђе ло са ко ји пу ту ју у 
шко лу Срем ску Ми тро ви цу. 

Са ња Ста не тић
Фо то: Жељ ко Пе трас

ДИ РЕК ЦИ ЈА
ЗА ИЗ ГРАД ЊУ

Ра до ви на 
под во жња ку

Из ЈП Ди рек ци ја за из град-
њу Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца оба ве шта ва ју гра ђа не да 
ће 10. фе бру а ра по че ти ра до-
ви на из град њи под во жња ка  
у Фру шко гор ској ули ци. 

- Оба ве шта ва мо гра ђа не 
да се за са о бра ћај за тва ра 
део Ули це Фру шко гор ске од 
рас кр сни це са Ули цом Ми ло-
ша Оби ли ћа до рас кр сни це 
са ули ца ма Пла нин ском и Др 
Ми ла на Ко сти ћа у пе ри о ду од 
10. фе бру а ра до за вр шет ка 
гра ђе вин ских ра до ва на под-
во жња ку. Апе лу је мо на гра ђа-
не да по шту ју но во по ста вље-
ну са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју 
и ко ри сте ал тер на тив не прав-
це. С об зи ром да ће у Фру-
шко гор ској ули ци би ти оне мо-
гу ћен при ступ мо тор ним 
во зи ли ма, нео п ход но је да 
ста на ри пре пар ки ра ју сво ја 
во зи ла на дру ге ло ка ци је. У 
то ку из во ђе ња ра до ва у Фру-
шко гор ској ули ци ме ња се 
ре жим са о бра ћа ја у Не ма њи-
ној ули ци, та ко да је све до 
за вр шет ка ра до ва од ви ја ти 
дво сме ран са о бра ћај – на во-
де из Ди рек ци је.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Пре да ва ње
о епи леп си ји 

У по не де љак, 8. фе бру а ра 
у са ли Цен тра за пре вен ци ју 
До ма здра вља Срем ска 
Ми тро ви ца одр жа но је пре-
да ва ње о епи леп си ји. О овој 
бо ле сти го во ри ла је др 
Љи ља на Ба чва нин, ко ја је 
ис та кла ва жност пре по зна ва-
ња епи леп си је и ње ног ле че-
ња. Та ко ђе, др Ба чва нин је 
до да ла да сва ка ди јаг но за 
бо ле сти до но си не га тив не 
пси хич ке, со ци јал не и еко-
ном ске ефек те на ова кве 
па ци јен те, да му шкар ци 
че шће обо ле ва ју, као и да 
нај че шће об у хва та осо бе до 
пу бер те та и ста ри је осо бе 
пре ко 50 го ди на. Епи леп тич-
ки на па ди мо гу би ти од лич но 
кон тро ли са ни уз ре дов ну 
те ра пи ју. 

С. С. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
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СЕДНИЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ РУ МА

У рум ској оп шти ни
33 рад ни ка ви шка
Не пу на че ти ри са та тра ја ла 

је 36. сед ни ца Скуп шти не 
оп шти не Ру ма, ко ја је одр-

жа на у уто рак, 2. фе бру а ра и на 
ко јој су од бор ни ци рас пра вља ли 
нај ви ше о две тач ке днев ног 
ре да. То су 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 за 2015. 
го ди ну, као и од лу ка о при ба-
вља њу не по крет но сти у јав ну 
сво ји ну Оп шти не пу тем раз ме не 
не по крет но сти, за ко ју су од бор-
ни ци Де мо крат ске стран ке тра-
жи ли да се ски не са днев ног 
ре да.

Ка да је реч о мак си мал ном 
бро ју за по сле них, он за рум ску 
оп шти ну из но си 759 ли ца на 
нео д ре ђе но вре ме у си сте му 
ло кал не са мо у пра ве – у Оп штин-
ској упра ви, јав ним пред у зе ћи-
ма, уста но ва ма и свим прав ним 
ли ци ма ко је има ју оба ве зу при ја-
вљи ва ња по да та ка о за по сле ни-
ма у Ре ги стру Упра ве за тре зор, 
од но сно оних чи је се за ра де 
фи нан си ра ју из оп штин ског 
бу џе та.

Ову од лу ку је обра зло жио 
Ду шан Љу би шић, на чел ник 
Оп штин ске упра ве ко ји је ис та-
као да је она са ста вља на у 
са рад њи са сви ма на ко је се 
од но си, ка ко би се до не ла та ква 
од лу ка ко ја не би на ру ши ла про-
цес ра да у њи ма. Он је под се тио 
да је ра ци о на ли за ци ја у рум ској 
оп шти ни за по че ла још у де цем-
бру 2013. го ди не ка да је до не та 
Уред ба о за бра ни за по шља ва-
ња. 

– Од та да је у пен зи ју или по 
дру гом осно ву оти шло ше зде се-
так ли ца, а ми смо у том пе ри о ду 
за по сли ли на нео д ре ђе но вре ме 
све га два рад ни ка и за њих смо 
до би ли одо бре ње. Ова од лу ка 
сту па на сна гу пр вог да на од 
об ја вљи ва ња, а сви на ко је се 
од но си мо ра ју по сту пи ти у скла-
ду са њом, као и до не ти но ве 
си сте ма ти за ци је у скла ду са сво-
јим ко лек тив ним уго во ри ма – 
ис та као је на чел ник Љу би шић.

Не над Бо ро вић, пред сед ник 
од бор нич ке гру пе ДС је ре као да 
они не ће гла са ти за ову од лу ку. 
Он је по ста вио пи та ње за што се 
ова од лу ка не од но си и на за по-
сле не на од ре ђе но вре ме, те 
за што не ма кри те ри ју ма та ко да 
она пред у зе ћа ко ја су успе шна и 
по слу ју на тр жи шту уз про фит, 
бу ду из у зе та из по ме ну те од лу-
ке. Он је ука зао и да у од лу ци 
не ма шта ће би ти са оним ди рек-
то ри ма ко ји не бу ду спро во ди ли 
од лу ку, као ни ко ће кон тро ли са-
ти ње ну при ме ну.

На ова пи та ња од го во рио му 
је на чел ник Ду шан Љу би шић 
ко ји је ис та као да ло кал на са мо-
у пра ва ни је про пи си ва ла кри те-
ри ју ме за то што би се ти ме 
кр шио За кон – јер сва прав на 
ли ца има ју сво је ко лек тив не уго-
во ре и син ди кат и то ће се ре ша-
ва ти кон крет но у сва кој сре ди ни. 
Што се ти че кон тро ле, њу спро-
во де Ми ни стар ство фи нан си ја и 
Ми ни стар ство за др жав ну упра-
ву и ло кал ну са мо у пра ву, а санк-
ци је за не спро во ђе ње су кон-
крет но утвр ђе не за ко ном и ва же 
за све.

- Укуп но је 75 ли ца за по сле них 
на од ре ђе но вре ме што се укла-
па у за кон ских де сет про це на та 
од бро ја за по сле них на нео д ре-
ђе но вре ме. У Оп штин ској упра-
ви их би ло 23, а са да их има 20, 
што зна чи да је би ло пре ко мер-
но за по сле них у пе ри о ду од 
2008. до 20013. го ди не – од го во-
рио је Љу би шић.

Сте ван Ко ва че вић, пред сед-
ник од бор нич ке гру пе „По кре ни-
мо Ру му – То ми слав Ни ко лић“ 
на во ди да је у пи та њу те шка 
од лу ка, али да се она мо ра 
до не ти.

- Ово је за и ста те шка од лу ка и 
Срп ска на пред на стран ка је 
пред о дре ђе на да до но си та кве 
те шке од лу ке, јер дру ги ра ни је 
ни су до но си ли та кве од лу ке 
ка да је тре ба ло. То су те шке 
од лу ке ко је се мо ра ју до но си ти 
да би и Ср би ји и рум ској оп шти-
ни би ло бо ље. Ја сно ми је да се 
јед на ова ква од лу ка мо же ко ри-
сти ти и за де ма го шке ис ту пе, 
али се она мо ра ла до не ти – 
ре као је Ко ва че вић.

Го ран Са ва тић (ДС) је ука зао 
да у спро во ђе њу ове од лу ке 
мо же би ти и зло у по тре бе, од но-
сно по ли тич ких об ра чу на, ма да 
је ис та као да, ко ли ко ви ди, не ма 
по ли тич ке по за ди не у овој ра ци-
о на ли за ци ји о ко јој се да нас рас-
пра вља ло.

А ево и ка ко од лу ка кон крет-
но из гле да. У ор га ни ма 
Оп шти не Ру ма би ће 143 

за по сле на и ов де ви шко ва не ма. 
У јав ним слу жба ма и уста но ва ма 
би ће укуп но 252 рад ни ка, по 
је дан ма ње у За ви чај ном му зе ју 
и Кул тур ном цен тру, по два 
ма ње у Цен тру за со ци јал ни рад 
и Град ској би бли о те ци и три 
ма ње у УП ВО „По ле та рац“. У 
Спорт ском цен тру пла ни ра се 
шест но вих рад них ме ста због 
по ве ћа ња оби ма по сла ве за ног 
за ве ли ки обје кат град ског ба зе-
на у Бор ков цу. У јав ним пред у зе-
ћи ма пред ви ђе но је 360 за по-
сле них, по два ма ње у ЈП „Гас –
Ру ма“,ЈП „Стам бе но“ и ЈУП 
„План“, че ти ри ма ње у ЈП „Во до-
вод“, а због про ши ре ња оби ма 
по сла осам ви ше рад ни ка у ЈП 
„Ко му на лац“ и је дан у Ди рек ци ји 
за из град њу Ру ме. У ме сним 
за јед ни ца ма је ра ни је би ло 
де вет за по сле них, а са да ће 
би ти са мо че ти ри и то су се кре-
та ри у ме сним за јед ни ца ма 
До брин ци, Ни кин ци, Пла ти че во 
и Хрт ков ци, а пре о ста лих пет 
рад ни ка ко ји су ра ди ли на одр-
жа ва њу гро ба ља и од но ше њу 
сме ћа по сао ће до би ти у ЈП 
„Ко му на лац“. Да кле, укуп но је 33 
ви ше за по сле них рад ни ка, а 15 
но вих ће се при ми ти због по ве-
ћа ња оби ма по сла у по ме ну тим 

јав ним пред у зе ћи ма и уста но ва-
ма.

– Ло кал на са мо у пра ва сма тра 
да ће мно ги од пре ко број них 
рад ни ка по сао на ћи у ре ал ном 
сек то ру, јер се у то ку ове го ди не 
оче ку је отва ра ње ве ли ког бро ја 
рад них ме ста – ре као је Ду шан 
Љу би шић.

Од бор ни ци су усво ји ли и 
од лу ку о јав ном пре во зу пут ни ка 
на те ри то ри ји рум ске оп шти не, 
ко ја је у пот пу но сти ускла ђе на са 
пре по ру ка ма Др жав не ре ви зор-
ске ин сти ту ци је.

– Под се ћам да је пре ме сец 
да на би ла јав на пре зен та ци ја 
Ела бо ра та о јав ном пре во зу на 
те ри то ри ји рум ске оп шти не где 
је на је дан ком пе тен тан и стру-
чан на чин из вр ше на ана ли за 
ком плет ног јав ног пре во за и 
да та од ре ђе на оп ти мал на и 
до бра ре ше ња за ор га ни за ци ју 
јав ног пре во за у бу ду ћем пе ри о-
ду. Сле ди рас пи си ва ње тен де ра, 
јав не на бав ке, за из бор нај по-
вољ ни јег по ну ђа ча ко ји ће тај 
пре воз вр ши ти. Бит на но ви на је 
да је ком плет но по ве ра ва ње 
услу ге јав ног пре во за по ве ре но 
Ди рек ци ји за из град њу Ру ме у 
чи ју над ле жност ула зи и пар кинг 
слу жба – об ја снио је Ду шан 
Љу би шић.

На овој сед ни ци је до не та и 
од лу ка о рас пи си ва њу јав ног 
кон кур са за име но ва ње ди рек то-
ра ЈП „Стам бе но“, док је но ви 
ман дат в.д. ди рек то ра у Кул тур-
ном цен тру по но во по ве рен 
Та њи Слеп че вић, ди пло ми ра ној 
прав ни ци.

Сми ља Џа ку ла

УСВО ЈЕ НА ОД ЛУ КА О МАК СИ МАЛ НОМ
БРО ЈУ ЗА ПО СЛЕ НИХ: Рум ски од бор ни ци
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ПРЕД МЕТ РАС ПРА ВЕ: Згра да бив ше „Тех ни ке“ до би ја но вог вла сни ка

По во дом скуп штин ске од лу ке о при ба-
вља њу не по крет но сти у јав ну сво ји ну 
ко јом се одо бра ва не по сред на раз-

ме на објек та згра де у ко јој се на ла зио би-
о скоп „Тех ни ка“ и зе мљи шта по ред згра де 
за по слов ни про стор у ЈНА ули ци, рум ске 
де мо кра те су про шле су бо те, 6. фе бру а ра 
одр жа ле кон фе рен ци ју за но ви на ре ко јој 
је при су ство вао и Ми ро слав Ва син, пред-
сед ник По кра јин ског од бо ра Де мо крат ске 
стран ке.

По ре чи ма Не на да Бо ро ви ћа, пред сед ни-
ка рум ског ДС, ова од лу ка је по њи ма не-
за ко ни та и про тив прав на, али и су прот на и 
штет на по јав ни ин те рес. 

– Од лу ком је по га жен члан 29 За ко на о 
јав ној сво ји ни, ко ји ре гу ли ше да се не по-
крет но сти мо гу при ба вља ти у јав ну сво ји ну 
и оту ђи ва ти под усло вом да је пр во из вр ше-
на про це на тр жи шне вред но сти не по крет-
но сти и то од стра не над ле жног по ре ског 
ор га на – у слу ча ју ло кал не са мо у пра ве то 
је Ло кал на по ре ска ад ми ни стра ци ја, а ако 
она ни је фор ми ра на он да је над ле жна ре-
пу блич ка По ре ска упра ва. У овом слу ча ју 
про це ну су из вр ши ле две при ват не ку ће 
ко је те над ле жно сти не ма ју – сма тра Бо ро-
вић.

Де мо кра те ис ти чу да по сле про це не тр-
жи шне вред но сти сле ди при ку пља ње јав-
них по ну да и од ре ђи ва ње нај по вољ ни је 
кроз по сту пак јав ног над ме та ња. За кон о 
јав ној сво ји до зво ља ва (чл. 30) да се мо же 
ићи и на раз ме ну не по крет но сти, али тек 
уко ли ко се до куп ца не до ђе кроз јав но над-
ме та ње, али и та да про це ну тр жи шне вред-
но сти мо ра да из вр ши са мо над ле жни по-
ре ски ор ган. За то ће се рум ски ДС под не ти 
Ми ни стар ству за др жав ну упра ву и ло кал ну 
са мо у пра ву зах тев за оце ну за ко ни то сти 
оп штег ак та (од лу ка до не та на сед ни ци СО 
Ру ма 2. фе бру а ра), а ако се по ме ну та од лу-
ка не уки не, усле ди ће и кри вич на при ја ва.

Де мо кра те под се ћа ју и да се пу тем јав ног 
над ме та ња оту ђи ла „пла ва згра да“ у Глав-
ној ули ци 119 за ко ју је до би је но 186.000 
евра и што су они по здра ви ли.

- У свом ра ду не во дим се лич ном ко ри-
шћу, а ако је има спре ман сам да од го ва рам 
за то. То су ола ко и па у шал но из не те при-
мед бе и ја апе лу јем на Де мо крат ску стран-
ку, ако има ју не што про тив ме не не ка сва та 
до ку мен та што пре до ста ве над ле жним ор-

га ни ма, јер не мам шта да кри јем – ре као је 
на кон фе рен ци ји за но ви на ре 8. фе бру а ра, 
по во дом из не тих оп ту жби рум ских де мо-
кра та Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
оп шти не. 

Он је до дао да је реч о пр ља вој кам па-
њи ко ја се во ди про тив ње га и СНС ко ја је 
на вла сти у Ру ми, а ко ја је про те клу го ди ну 
за вр ши ла са свим из ми ре ним оба ве за ма 
(де мо кра те оста ви ле дуг од 378 ми ли о на 
ди на ра), ста би ли зо ва ним фи нан си ја ма, 
но вим ин ве сти ци ја ма и рад ним ме сти ма и 
ко ја је на до бром пу ту да по ста не во де ћа 
оп шти на у Сре му.

Сла ђан Ман чић је ре као да је ло кал на 
са мо у пра ва по ку ша ла да згра ду бив шег 
би о ско па „Тех ни ке“, око ко је се и во ди ова 
рас пра ва, про да или из да у за куп, али да 
ни је би ло за ин те ре со ва них и да згра да као 
та ква је са да са мо тро шак. 

– Фор ми ра ли смо и ко ми си ју ко ја во ди 
по сао ве зан за раз ме ну, а њен из ве штај ће 
би ти на Оп штин ском ве ћу и по том по но во 
пред од бор ни ци ма. Ло кал ко ји до би ја мо у 
за ме ну је функ ци о на лан и на име ње го вог 
за ку па мо же мо го ди шње да при хо ду је мо у 
оп штин ски бу џет око 1,5 ми ли о на ди на ра. 
Иза це лог по ступ ка сто је над ле жне слу жбе 
Оп шти не, Ди рек ци је за из град њу Ру ме и 

ко ми си ја ко ја се са сто ји од струч них ли ца 
и за то ми је не схва тљи во за што се ДС об-
ру ши ла на ову раз ме ну. Мој за да так је да 
бри нем о ин те ре си ма Оп шти не и цео овај 
по сту пак је тран спа рен тан и ја ван – ре као 
је Ман чић.

Он је ука зао и на то да је оспо ре на про-
це на и ве шта че ње Цен тра за ве шта че ње и 
про це не из Но вог Са да, али да су они ра-
ди ли и про це ну при ли ком про да је „пла ве 
згра де“ на ко ју де мо кра те ни су има ле при-
мед би.

Ка да је реч о за шти ти оп штин ских ин-
те ре са, Ман чић је ука зао да Оп шти на 
има до ста ло ка ла и обје ка та ко ји се да-

ју у за куп и да су оп штин ску од лу ку о то ме 
ме ња ли у де цем бру про шле го ди не упра во 
да би се са за куп ци ма мо гли пот пи са ти но-
ви уго во ри у ко ји ма би те за куп ни не би ле 
ре ал но про це ње не. 

– При ме ти ли смо да је у пре ко 30 обје-
ка та за куп ни на из у зет но ни ска, а то су уго-
во ри ко ји су пот пи си ва ни ка да је ДС би ла 
на вла сти. На при мер, за не ке објек те по-
чет на це на за ку па је би ла око 62.000 ди на-
ра, а из дат је за све га 4.977 ди на ра, да кле 
це не су ви ше стру ко пу та ни же. Па ја пи там 
де мо кра те ко ли ко су они оште ти ли оп штин-
ски бу џет на овај на чин – ис та као је Сла ђан 
Ман чић. 

Он је до дао да ће се ура ди ти и про це на 
зе мљи шта по ред објек та бив шег би о ско па 
„Тех ни ка“ те да ће и то би ти пред мет уго-
во ра о раз ме ни, као и да ће се ин ве сти тор 
уго во ром оба ве за ти да ће, по ред што ће 
ком плет но ре но ви ра ти ову ста ру згра ду, и 
за по сли ти 20 ли ца ка ко је ис та као у пи сму 
о на ме ра ма.

На овој кон фе рен ци ји Ман чић је ко мен-
та ри сао и  про зив ку због ку по ви не но ве 
„шко де“, ис та кав ши да је „шко да“ ку пље на 
пре ви ше ме се ци за 2,9 ми ли о на ди на ра 
плус ПДВ и да та да ни ко ни је имао при мед-
би на ту ку по ви ну ко ја је оба вље на у скло пу 
об на вља ња во зног пар ка. 

– Има ли смо ауто мо би ле ко ји су ста ри 
пет на е стак го ди на и ви ше нас је ко шта ла 
њи хо ва че ста по прав ка, та ко да сма њу је-
мо и об на вља мо наш во зни парк – ре као је 
Ман чић.

Сми ља Џа ку ла

СТРАНАЧКА ПРЕ ПУ ЦА ВА ЊА У ОП ШТИ НИ РУ МА

Шта је по за ко ну, а шта ни је?

ПО ЗА КО НУ: Пред сед ник Оп шти не 
Ру ма Сла ђан Ман чић 

НЕ ЗА КО НИ ТО: Пред сед ник 
рум ског ДС Не над Бо ро вић 
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Чла но ви син ди ка та за-
по сле них у здрав ству 
и со ци јал ној за шти ти 

одр жа ли су јед но сат ни штрајк 
упо зо ре ња 3. фе бру а ра, јер 
не ма ју га ран ци је да но вим 
за ко ном о пла та ма у јав ном 
сек то ру не ће би ти ума ње на 
њи хо ва пра ва.

Здрав стве ни рад ни ци из 
Срем ске Ми тро ви це су се 
оку пи ли у кру гу Оп ште бол-
ни це, где је про чи тан син ди-
кал ни про глас у ко јем се тра-
жи да зах те ви син ди ка та ко ји 
се од но се на пра ва рад ни ка 
бу ду укљу че ни у пред лог За-
ко на о пла та ма у јав ном сек-
то ру.

Ја сно и не дво сми сле но је 
из ра же но ве ли ко не за до вољ-
ство пред ло же ним На цр том 
за ко на о си сте му пла та за по-
сле них у јав ном сек то ру ко ји 
ума њу је пра ва за по сле них 
ко ја су про пи са на За ко ном о 
ра ду. Ис ка за на је ве ли ка по-
др шка Син ди ка ту да ис тра је 
у сво јим син ди кал ним ак тив-
но сти ма на очу ва њу рад но 
- прав ног и ма те ри јал ног по-
ло жа ја за по сле них и очу ва њу 
до сто јан ства за по сле них. 

Син ди кал ци ка жу да су не-
за до вољ ни на чи ном об ра чу-
на за то пли оброк и ре грес 
и да ни су ува же ни њи хо ви 
зах те ви да је дин стве на осно-

ви ца бу де за све за по сле не, 
а је дан од ци ље ва За ко на је 
иста пла та за исти рад. Чла-
но ви син ди ка та ис ти чу и да 
се не сла жу да у ко е фи ци јен-
ту бу ду угра ђе ни ре грес и то-
пли оброк. 

- Но ви за кон о пла та ма у 
јав ном сек то ру пред ви ђа да 
на кна да за бо ло ва ње бу де 65 
од сто од не то за ра де за прет-
ход ни ме сец, а до са да је би-
ла за прет ход них 12 ме се ци, 
што је дра стич на раз ли ка. По 
овом пред ло гу за ко на ми ну ли 
рад се уба цу је у ко е фи ци јент. 
Ре грес је уки нут пре 15 го ди-
на, би ло је обе ћа ње да ће то 
тра ја ти са мо шест ме се ци, али и да ље тра је и ми и да ље 

тра жи мо да се уба ци ре грес и 
да се уба ци на кна да за то пли 
оброк. И ова ко смо пот це ње-
ни, ма ло смо пла ће ни, пу но 
се ра ди. Нај ма ње у Вој во ди ни 
има ле ка ра по бро ју ста нов-
ни ка у це лој Евро пи. Све смо 
ста ри ји, ја сам ги не ко лог, код 
нас на оде ље њу има 11 ле-
ка ра, на ша про сеч на ста рост 
је 54 го ди не, не ма мла ђих 
да до ђу на спе ци ја ли за ци ју. 
Мла ди ма хом бе же, од ла зе 
одав де да би се би ство ри ли 
бо ље усло ве. То је за ову др-
жа ву ве ли ка ште та и о то ме 
тре ба ви ше да се раз ми шља 
– на во ди др Зо ран Пе тро вић, 
пред сед ник Син ди ка та Оп-
ште бол ни це Срем ска Ми тро-
ви ца.

Штрајк упо зо ре ња здрав-
стве них рад ни ка одр жан је и 
ис пред До ма здра вља у Ши-
ду, а зах те ве син ди ка та по др-
жа ли су и за по сле ни у Пе ћин-
ци ма.

Б. Се ла ко вић

ШТРАЈК УПО ЗО РЕ ЊА ЗА ПО СЛЕ НИХ У ЗДРАВ СТВУ

За ве ћа примања у здрав ству

Је дан од ор га ни за то ра про-
тест ног ску па у Срем ској 
Ми тро ви ци био је др Ми о драг 
Стој ко вић, пред сед ник Син ди-
ка та здрав стве них рад ни ка 
окру га Сре ма. Ина че др Стој ко-
вић је од бор ник у Скуп шти ни 
гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
иза бран са ли сте Гру па гра ђа-
на Вред на Ми тро ви ца, а на кон 
ко лек тив ног пре ла ска Вред не 
Ми тро ви це у ре до ве Срп ске 
на пред не стран ке, бра ни бо је 
на пред ња ка у ми тро вач кој 
скуп шти ни. То би зна чи ло, да 
као власт он по др жа ва но ви 
За кон о пла та ма у јав ном сек-
то ру, док у исто вре ме као 
пред сед ник син ди кал не ор га-
ни за ци је здрав стве них рад ни-
ка Сре ма про те ству је због 
На цр та за ко на о си сте му пла та 

за по сле них у јав ном сек то ру. 
Не ло гич но скроз, зар не?!

Он по во дом штрај ка упо зо-
ре ња ка же сле де ће:

- Оно што је по треб но да се 
ура ди је да оста не 0,4 од сто за 
сва ку го ди ну рад ног ста жа, да 
це ла пла та са де жур стви ма и 
ноћ ним ра дом уђе у ви си ну 
ис пла те и за ову го ди ну. Та ко ђе 
ре грес и то пли оброк да се 
ис ка жу по себ но, а не да бу ду у 
ма си, да се од ре ди це на ре гре-
са и це на то плог обро ка. То су 
зах те ви син ди ка та ко ји су при-
ка за ни вла сти ма. Власт то не 
при хва та, из тог раз ло га су 
про те сти по до мо ви ма здра-
вља, бол ни ца ма, кли нич ким 
цен три ма.

Др Стој ко вић, же ли у исто 
вре ме да бу де и у вла сти и 

про тив вла сти. Исто та ко, као 
од бор ник СНС-а при ма од бор-
нич ки до да так у из но су од 
20.000 ди на ра, пла ту ле ка ра и 
на кна ду као пред сед ник син ди-
ка та. А ова мо про те ству је због 
но вог За ко на о пла та ма у јав-
ном сек то ру, као да му је ма ло 
нов ца. 

ДР МИ О ДРАГ СТОЈ КО ВИЋ:
Мало у власти, мало против

Ме ди ци на ри у Срем ској Ми тро ви ци на сат вре ме на об у ста ви ли рад

ДВОСТРУКИ АРШИНИ:
Др Ми о драг Стој ко вић

Пот пред сед ник Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и ми ни-
стар др жав не упра ве и 
ло кал не са мо у пра ве Ко ри 
Удо вич ки из ја ви ла је да су 
чла но ви Со ци јал но-еко ном-
ског са ве та на сед ни ци ко ја је 
одр жа на у су бо ту, 6. фе бру а-
ра, по сти гли до го вор о до 
са да спор ним чла но ви ма у 
На цр ту за ко на о си сте му 
пла та у јав ном сек то ру. Удо-
вич ки је ис та кла да пра ва 
за по сле них у јав ном сек то ру 
не ће би ти ума ње на овим 
за ко ном, већ ће у не ким сег-
мен ти ма би ти и уве ћа на. 

Удо вич ки је ука за ла на то 
да је на по стиг нут до го вор о 
то ме ка ко ће се у на ред ном 
пе ри о ду уре ди ти од нос за ра-
да у јав ном сек то ру, ко ји 
по кри ва ви ше од 500.000 
за по сле них у др жав ној упра-
ви, јав ним слу жба ма и дру-
гим ор га ни ма, али без јав них 
пред у зе ћа. Ка да је реч о 
ре гре су и то плом обро ку, 
до го во ре но је да се они ис ка-
зу ју по себ но, а не у ко е фи ци-
јен ту, у скла ду са мо гућ но-
сти ма бу џе та у бу дућ но сти, 
об ја сни ла је она.

Ван ред ној сед ни ци Со ци-
јал но-еко ном ског са ве та при-
су ство вао је и пред сед ник 
Вла де Ср би је Алек сан дар 
Ву чић.

По стиг нут 
до го вор
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За хва љу ју ћи ле пом вре ме-
ну, ра до ви на ком плет ној 
об но ви зе ле не пи ја це у 

цен тру Ру ме те ку пред ви ђе ном 
ди на ми ком и тре ба ло би да се 
окон ча ју у пла ни ра ним ро ко ви-
ма. 

То зна чи да ће Ру мља ни во-
ће и по вр ће, али и дру ге про из-
во де, мо ћи да ку пу ју на сво јој 
оми ље ној пи ја ци од 1. мар та, а 
на рас по ла га њу ће им би ти 186 
но вих те зги.

За фи нан си ра ње ра до ва, ас-
фал ти ра ње 1.300 ква драт них 
ме та ра, во до вод ну мре жу, ка-
на ли за ци ју, нат кри ва ње це ле 
пи ја це и јав ни то а лет, обез бе-

ђе но је 20 ми ли о на ди на ра, од 
че га је по ло ви ну обез бе ди ла 
Оп шти не Ру ма, а дру гу по ло-
ви ну ЈП „Ко му на лац“ Ру ма.

Да све те че по пла ну уве рио 
се и пред сед ник рум ске оп-
шти не Сла ђан Ман чић, ко ји је 
са ру ко вод ством „Ко му нал ца“ 
про шле сре де, 3. фе бру а ра об-
и шао ра до ве на пи ја ци. 

- Тре нут но се оба вља ју при-
прем ни ра до ви за по ста вља ње 
сту бо ва ко ји ће др жа ти кров ну 
кон струк ци ју. До био сам ин-
фор ма ци ју од љу ди из „Ко му-
нал ца“ да је над зор ни ор ган 
об и шао ра ди о ни цу у Те ме ри-
ну где се ра ди на кров ној кон-

струк ци ји и да се та ко ђе цео 
по сао од ви ја по пла ну. По ста-
вља њем са ни та ри ја за вр ши ће 
се ре кон струк ци ја јав ног то а-
ле та и он ће се ста ви ти у упо-
тре бу по окон ча њу ком плет них 
ра до ва на пи ја ци, да кле 1. 
мар та - ре као је но ви на ри ма 
Сла ђан  Ман чић и до дао да 
гра ђа ни Ру ме за слу жу ју до бро 
уре ђе ну пи ја цу, те сто га ни је 
би ло ди ле ме да ли тре ба кре-
ну ти у ре а ли за ци ју овог про јек-
та.

По моћ ник ди рек то ра за тех-
нич ке по сло ве ЈП „Ко му на лац“ 
Жељ ко До шен ис ти че да је 
ли ци та ци ја не дав но за вр ше-

на и да су, по сле ви ше го ди на, 
про дав ци за ку пи ли све те зге, 
као и да је до не та од лу ка да 
се ове го ди не пла ти за куп за 
де сет ме се ци, упра во због по-
ме ну тих ра до ва. Ра ди ће се и 
фа са да тр жни це, та ко да се 
спољ ни из глед тр жни це об на-
вља у скло пу ових ра до ва на 
ре но ви ра њу пи ја це.

- По ло ви ном ма ја пла ни ра-
мо адап та ци ју уну тра шњо сти 
Тр жни це и тај по сао би тре ба-
ло за вр ши ти до по ло ви на ју на, 
а ком плет но нов из глед пи ја ца 
ће до би ти до ју ла. По треб но 
је спу сти ти пла фон на ви си ни 
три ме тра и ура ди ти изо ла ци ју, 

као и во де ну за ве су због про-
да је млеч них про из во да. Због 
са да ду пло ве ће ви си не има мо 
про блем ле ти са рас хлад ним 
уре ђа ји ма, јер је згра да ра ђе на 
1972. го ди не и не ма до бру изо-
ла ци ју, па је обје кат енер гет ски 
не е фи ка сан. Оче ку јем да ће мо 
до по чет ка ју ла има ти пот пу-
но но ву сли ку Град ске пи ја це. 
При вре ме но из ме ште ни про-
дав ци се ов де вра ћа ју 1. мар-
та и та да ће по но во на ис тој 
ло ка ци ји, али у да ле ко бо љим 
усло ви ма, по че ти по но во са 
ра дом Град ска пи ја ца – ре као 
је Жељ ко До шен.

С. Џа ку ла

РУМ А

Уре ђе ње пи ја це по пла ну

У окви ру про гра ма за ур ба но парт нер-
ство, ко ји спро во де НА ЛЕД и Ме на 
гру па у са рад њи са Свет ском бан ком 

и аустриј ским Ми ни стар ством фи нан си ја, у 
Град ској ку ћи у Ру ми 4. фе бру а ра одр жан је 
ини ци јал ни са ста нак и пот пи сан спо ра зум о 
са рад њи ло кал не са мо у пра ве и парт не ра 
ко ји овај про грам спро во де.

Пре ци зни је, Ру ма се при ја ви ла за две 
ком по нен те овог про гра ма – „Са мо про це на 
оп штин ских фи нан си ја“ и „Ан ти ко руп ци ја 
- из град ња ин те гри те та“ а за ре а ли за ци-
ју ових ком по нен ти фор ми ра на су два оп-
штин ска ти ма ко ја чи не ше фо ви оде ље ња 
Оп штин ске упра ве и Кан це ла ри је за ло кал-
ни еко ном ски раз вој.

Уче сни ке овог ини ци јал ног са стан ка је 
по здра вио пред сед ник рум ске оп шти не 
Сла ђан Ман чић, а у окви ру про гра ма ја ча-
ња ка па ци те та ло кал них са мо у пра ва у ју го-
и сточ ној Евро пи и про јек та ур ба но парт нер-
ство уче ство ва ле су Љи ља на Бр да ре вић, 
екс перт ки ња за ком по нен ту са мо про це не 
оп штин ских фи нан си ја и Та ма ра Жи ва ди-
но вић, екс перт ки ња из Ме на гру пе из Ни ша. 

По ред Ру ме, у про грам су укљу че ни и 
Ша бац и Пан че во, а из пр ве фа зе Ниш, Су-
бо ти ца, Бе о град и Бо ље вац. 

- Про грам за ур ба но парт нер ство има 
за циљ ја ча ње ка па ци те та ло кал них са мо-
у пра ва у ју го и сточ ној Евро пи и пру жа ње 
прак тич них ала та иза бра ним зва нич ни ци-
ма на ло ка лу, град ској или оп штин ској ад-
ми ни стра ци ји и тех нич ком осо бљу за до но-
ше ње од лу ка ка ко би ефи ка сно упра вља ли 
ур ба ним раз во јем у ци љу све о бу хват ног и 
одр жи вог ра ста. Оба ве зе Оп шти не Ру ма је 
да се ан га жу је и при ме ни по том оно што је 
пла ни ра но у окви ру овог про гра ма ко ји тра-
је до кра ја го ди не. Про грам се спро во ди већ 
три го ди не и уче ство ва ло је до са да де се-
так гра до ва из Ср би је и ре ги о на, јер је реч 
о ре ги о нал ном про јек ту, а ово је са да дру ги 
део про гра ма, и то ње гов по че так. Не из и-
ску је до дат на сред ства јер се ра ди, углав-
ном, о по бољ ша њу до са да шњих про це ду ра 
и ана ли за, као и већ по сто је ћих ре ше ња и 
сер ви са. У дру гом про јек ту ве за но за са мо-
про це њи ва ње оп штин ских фи нан си ја при-
пре ма се јед на оп шти на да што ефи ка сни је 

ко ри сти сво ја фи нан сиј ска сред ства и где 
да их ин ве сти ра – по ја сни ла је ци ље ве ове 
две ком по нен те про гра ма Та ма ра Жи ва ди-
но вић, про јект на ме на џер ка из Ме на гру пе. 

Ло кал на са мо у пра ва Оп шти не Ру ма 
је фор ми ра ла два ти ма ко ји ће се ба ви ти 
овим те ма ма.

- По ред пот пи си ва ња спо ра зу ма, одр жан 
је и пр ви увод ни са ста нак на ко јем су пре-
до че не не ке по чет не смер ни це за ре а ли за-
ци ју овог про јек та. Ми смо се са мо и ни ци ја-
тив но при ја ви ли за уче шће у овом про јек ту 
и то је по твр да те зе да кон ти ну и ра но же ли-
мо да уна пре ди мо рад Оп штин ске упра ве 
и да стре ми мо ви шим стан дар ди ма. Кра јем 
ме се ца у аустриј ском гра ду Гра цу има ће мо 
пред ста вља ње оп штин ског бу џе та, јав них 
фи нан си ја и по тен ци ја ла на ше оп шти не – 
ре као је пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан 
Ман чић.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић и Љи ља на 
Бр да ре вић пот пи са ли су у Град ској ку ћи 
спо ра зум о са рад њи на ре а ли за ци ји ових 
ком по нен ти.

С. Џ.

ОП ШТИ НА РУ МА У ПРО ГРА МУ ЗА УР БА НО ПАРТ НЕР СТВО

Ефи ка сни је упра вља ње
фи нан си ја ма
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ПЕ ЋИН ЦИ: Усво је на од лу ка о мак си мал ном бро ју за по сле них

Ви шак 15 рад ни ка 
Од бор ни ци Скуп шти не оп-

шти не Пе ћин ци усво ји ли 
су 2. фе бру а ра од лу ку 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. Овом 
од лу ком је пре ци зи ра но да 
Оп штин ска упра ва мо же има-
ти мак си мал но 57 за по сле них, 
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ 
27, ЈКП „Са ва“ 22, Ди рек ци ја за 
из град њу оп шти не Пе ћин ци 6, 
Аген ци ја за раз вој оп шти не Пе-
ћин ци 9, Пред школ ска уста но-
ва „Вла да Об ра до вић - Ка ме ни“ 
64, Кул тур ни цен тар 5, На род на 
Би бли о те ка 3 и „Спорт ски цен-

тар“ 3 за по сле на на нео д ре ђе-
но вре ме.

По ре чи ма на чел ни ка пе-
ћи нач ке Оп штин ске упра ве 
Жељ ка Тр бо ви ћа, од лу ка је 
ускла ђе на са За ко ном о на чи ну 
од ре ђи ва ња мак си мал ног бро-
ја за по сле них у јав ном сек то-
ру и од лу ком Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је, по ко ји ма Оп шти на 
Пе ћин ци у си сте му ло кал не 
са мо у пра ве мо же има ти мак-
си мал но 196 за по сле них на 
нео д ре ђе но вре ме. 

- Ми се у овај број мо ра мо 
укло пи ти. На сре ћу, то ни је ве-
ли ко сма ње ње, јер смо до са да 

има ли 211 за по сле них. На сто-
ја ће мо да сма њи ва ње бро ја 
за по сле них бу де што без бол-
ни је и да се по стиг не пре све га 
при род ним од ли вом, од но сно 
од ла ском у пен зи ју. С тим ци-
љем спро во ди мо ан ке ту ме ђу 
за по сле ни ма, у ко јој они ма ко ји 
има ју две го ди не или ма ње до 
пен зи је пру жа мо при ли ку да се 
при ја ве за је дан од про гра ма 
ре ша ва ња ви шка за по сле них. 
Ми слим да ће без об зи ра на 
ра ци о на ли за ци ју Оп штин ска 
упра ва и јав на пред у зе ћа и 
уста но ве мо ћи и да ље да ква-
ли тет но оба вља ју сво је по сло-

ве и да ће гра ђа ни би ти за до-
вољ ни ни во ом услу га – из ја вио 
је Тр бо вић.

На ис тој сед ни ци Скуп шти на 
је усво ји ла и Про грам раз во ја 
спор та у оп шти ни Пе ћин ци за 
пе ри од од 2016. до 2018. го ди-
не, ко јим су де фи ни са на че ти-
ри при о ри те та: школ ски спорт, 
ре кре а тив ни спорт и ту ри зам, 
вр хун ски спорт и спорт ска ин-
фра струк ту ра. Пред сед ни ца 
рад не гру пе за из ра ду Про-
гра ма Сне жа на Га гић, ко ја је 
ујед но и ли це за ду же но за пра-
ће ње спро во ђе ња Про гра ма, 
об ја сни ла је да су за сва че ти-
ри при о ри те та ура ђе не СВОТ 
ана ли зе.

- На осно ву ана ли за тач но 
зна мо ко је су то сна ге, сла бо-
сти, шан се и прет ње у раз во ју 
спор та то ком на ред не две го-
ди не. Мо рам да из ра зим ве ли-
ко за до вољ ство што је Скуп-
шти на усво ји ла овај про грам, 
на осно ву ко јег ће Оп шти на 
Пе ћин ци пред у зи ма ти ак ци је 
на по ди за њу све сти о ва жно-
сти спор та на ви ши ни во и ра-
ди ти на уна пре ђе њу усло ва за 
ба вље ње спор том у на шој оп-
шти ни – ре кла је Сне жа на Га-
гић. Ду шан Срећ ков

Жељ ко Тр бо вић и Сне жа на Га гић на сед ни ци СО Пе ћин ци

У Бре ста чу, јед ном од 15 на-
се ља пе ћи нач ке оп шти не, 
4. фе бру а ра пу ште на је 

у рад но ва по слов ни ца „По ште 
Ср би је“. 

Но ву по шту, ко ја ће у ре но-
ви ра ним про сто ри ја ма убу ду ће 
ра ди ти сва ког рад ног да на, од 
8 до 14 ча со ва, све ча но је отво-
рио ди рек тор Јав ног пред у зе ћа 
„По шта Ср би је“ Ми лан Кр ко ба-
бић у окви ру ак ци је „52 по ште 
за 52 не де ље“.

- Да нас смо ов де за јед нич-
ки де фи ни са ли не ке ства ри и 
ја сам због то га сре ћан. Ам бу-
лан та, шко ла, цр ква и по шта су 
основ да љу ди мо гу у се ли ма 
нор мал но да жи ве. Хај де да им 
омо гу ћи мо да то има ју. Ми ће мо 
на сто ја ти да у гра ни ца ма мо гућ-
но сти По ште Ср би је мак си мал-
но по мог не мо по кре та ње при-
вред не ак тив но сти. Ов де ће мо 
упо сли ти два чо ве ка. Да ли смо 
при мер, че ка мо да то дру ги сле-
де - ре као је Кр ко ба бић, ко ји је 
том при ли ком, у окви ру про мо-
тив не ак ци је „Пост-екс прес за 
99 ди на ра“, пот пи сао уго во ре 
са Зе мљо рад нич ком за дру гом 
Бре стач и ко ми си о ном „Ми стер 
X“.

Пред сед ни ца Оп шти не Пе-
ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су-
бо тич ки оце ни ла је да ће но ва 
по шта уна пре ди ти ква ли тет жи-
во та у Бре ста чу.

- По шта у Бре ста чу ће са да 
уме сто два да на ра ди ти свих 

пет рад них да на у не де љи, што 
ће гра ђа ни ма Бре ста ча омо гу-
ћи ти да све сво је по сло ве оба-
вља ју ов де и не ће мо ра ти да 
пу ту ју до Пе ћи на ца. Сад има мо 
по шту, вр ло бр зо ће ов де би-
ти отво ре на и но ва ам бу лан та, 

има мо шко лу, има мо цр кву и не 
мо ра мо да иде мо ниг де да ље 
од Бре ста ча – из ја ви ла је пр ва 
же на пе ћи нач ке оп шти не.

Но во о тво ре на по шта је 1.497 
по слов ни ца у си сте му По ште 
Ср би је. Д. Срећ ков

БРЕ СТАЧ

Отво ре на но ва по шта

Отва ра ње по ште у Бре ста чу
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ГР ГУ РЕВ ЦИ

Но ва ра све та

Гр гу рев ци су по сле ду ги низ 
го ди на до би ли но ву ра све ту. 
На и ме, за вр ше ни су ра до ви на 
по бољ ша њу ни ско на пон ске 
мре же у ду жи ни од 1.650 ме та-
ра. По сто је ће др ве не бан де ре 
су за ме ње не но вим бе тон ским, 
са око 120 но вих при кљу ча ка за 
до ма ћин ства. Ови ра до ви су 
фи нан си ра ни удру же ним сред-
стви ма Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца и Елек тро ди стри бу ци је 
Срем ска Ми тро ви ца, у из но су 
од око пет ми ли о на ди на ра, 
чи ме се по бољ ша ва на па ја ње 
елек трич ном енер ги јом и усло-
ви жи во та ме шта на овог се ла.

Ди рек тор Ди рек ци је за 
из град њу Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца Вла ди мир Са на дер 
об и шао је Гр гу рев це, ка ко би се 
уве рио да је све у ре ду са 
но вом јав ном ра све том.

Д. М.

РУМ СКА СЕ ЛА

По моћ ста ри ма
По чет ком овог ме се ца за по-

че ло је пру жа ње услу га ге рон-
то до ма ћи ца у окви ру про јек та 
„По моћ и не га у ку ћи за оста ре-
ла и ин ва лид на ли ца – услу ге 
со ци јал не за шти те на ло кал-
ном ни воу“ и за три се ла рум-
ске оп шти не – Кле нак, Пла ти-
че во и Ни кин ци, а у окви ру 
де лат но сти Цен тра за со ци јал-
ни рад .

Под се ти мо, ова со ци јал на 
услу га по мо ћи ста рим ли ци ма 
ко ја жи ве са ма пру жа се већ 
де вет го ди на, у по чет ку се ре а-
ли зо ва ла за це лу оп шти ну, а 
по том са мо у гра ду, та ко да је 
ове го ди не по но во про ши ре на 
и на ове три се о ске ме сне 
за јед ни це. У са мом гра ду има 
128 ко ри сни ка ко ји ма по моћ 
пру жа ју ге рон то до ма ћи це или 
не го ва те љи це, а са ова три 
се ла број ко ри сни ка је по ве ћан 
и из но си 150 ста рих ли ца.

Про ши ре њем ове услу ге, 
по ред зна ча ја за ко ри сни ке, 
омо гу ће но је и до дат но рад но 
ан га жо ва ње три ге рон то до ма-
ћи це. С. Џ.

Скуп штин ском од лу ком о 
от ку пу при ват не пар це ле 
за про ши ре ње гро бља 

у Бре ста чу, би ће ре шен ви ше-
го ди шњи про блем са мањ ком 
гро бљан ског про сто ра у овом 
на се љу пе ћи нач ке оп шти не. 
На чел ник Оп штин ске упра ве 
Оп шти не Пе ћин ци Жељ ко Тр-
бо вић ка же да овај про блем у 
Бре ста чу по сто ји већ не ко ли ко 
го ди на, али да су се тек са да 
сте кли усло ви за ње го во ре ша-
ва ње.

- До про шле го ди не гро бља 
у на се љи ма на ше оп шти не су 
би ла у над ле жно сти ме сних 

за јед ни ца, ко је јед но став но ни-
су има ле ка па ци тет за ре ша-
ва ње ова квих про бле ма. Про-
шле го ди не ме сна гро бља су 
пре шла у над ле жност Јав ног 
ко му нал ног пред у зе ћа „Са ва“, 
ко је има опре му и људ ство за 
ква ли тет но оба вља ње ове де-
лат но сти. По ку ша ли смо да се 
до го во ри мо са Цр квом да се 
ме сно гро бље про ши ри на цр-
кве но зе мљи ште ко је на ле же 
на гро бље, али ни смо на и шли 
на раз у ме ва ње, па је от куп при-
ват не пар це ле био је ди ни на чин 
да обез бе ди мо про стор за но во 
гро бље и да ре ши мо овај го ру-

ћи про блем за гра ђа не Бре ста-
ча – ка же Тр бо вић.

И ди рек тор ЈКП „Са ва“ Жељ-
ко Ми ли ће вић сма тра да је ово 
до бро ре ше ње, јер пар це ла ко-
ја ће би ти от ку пље на по ве зу је 
бре стач ко гро бље са ас фалт-
ним пу тем.

- Ово про ши ре ње ће обез бе-
ди ти про стор за са хра њи ва ње у 
на ред них де се так го ди на. Наш 
план је да у на ред ном пе ри о ду 
на но вој пар це ли из ли је мо бе-
тон ске ста зе, ка ко би смо до би-
ли у пот пу но сти уре ђен про стор 
за са хра њи ва ње – из ја вио је 
Ми ли ће вић. Д. С.

БРЕ СТАЧ

Про ши ру је се гро бље

Бре стач ко ме сно гро бље

У хо лу пе ћи нач ког Кул тур ног цен тра 4. фе-
бру а ра одр жа но је умет нич ко ве че сим бо-
лич ног на зи ва „Сли ка је као пе сма“. Ова-

кав на зив ни је ни ма ло слу ча јан, јер се те ве че ри 
пе ћи нач кој пу бли ци пред ста вио мла ди умет ник 
Бо ри слав Про тић, ко ји је и сли кар и пе сник. Го-
во ре ћи о ства ра ла штву мла дог умет ни ка, ди рек-
тор Кул тур ног цен тра Јо ван Де вр ња из ра зио је 
ве ли ко за до вољ ство што је Про тић за сво ју пр ву 
са мо стал ну из ло жбу иза брао упра во ову уста но-
ву. 

Бо ри слав Про тић је ро ђен 1984. го ди не, жи ви 
и ства ра у Го лу бин ци ма, а ка ко сам ка же, од ра не 
мла до сти је ослу шки вао при ро ду и пре но сио на 
па пир, што по ет ски што сли кар ски, ње ну ве ли-
чан стве ност. Пе ћи нач ка пу бли ка је има ла при ли-
ку да сти хо ве из Про ти ће ве збир ке пе са ма „Па зи 
на ко ра ке“ чу је у из во ђе њу са мог ауто ра, док је 
глу мац Ми лан Ду дић го во рио још нео бја вље не 
сти хо ве мла дог ауто ра, а то ком ве че ри на сту-
пи ли су и чла но ви ли те рар не сек ци је Кул тур ног 
цен тра, књи жев ник Ра до ван Др ља ча, мла да во-
кал на со лист ки ња Те о до ра Ра до са вље вић и со-
лист ки ња на ви о ли ни Ду ња Ра до са вље вић.

Из ло жба сли ка Бо ри сла ва Про ти ћа би ће отво-
ре на до 18. фе бру а ра, а Јо ван Де вр ња је на ја-
вио и ор га ни зо ва не по се те уче ни ка пе ћи нач ких 
шко ла. Д. С.

УМЕТ НИЧ КО ВЕ ЧЕ У ПЕ ЋИ НАЧ КОМ КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

Сли ка је као пе сма

Бо ри слав Про тић на умет нич кој ве че ри
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Ми тро вач ко По зо ри-
ште „До бри ца Ми лу-
ти но вић“ про шлог 

ви кен да, 7. фе бру а ра би ло 
је до ма ћин кон цер та „Ве че 
опе ре“ у окви ру ко јег су 
на сту пи ли ме цо со пран 
Ми ли ја на Ни ко лић, со пран 
Ду ши ца Би је лић, те нор 
Ро за рио Ла Спи на и ба ри-
тон Ни ко ла Ми ја и ло вић, уз 
кла вир ску прат њу Ђор ђа 
Не ши ћа.   

Не ка ко се чи ни, да је 
упра во на ше по зо ри ште 
епи цен тар свих зна чај них 
до га ђа ња у гра ду на Са ви. 
Дав но у Срем ској Ми тро ви-
ци ни је био ор га ни зо ван 
је дан ова кав до га ђај, за 
ко ји се тра жи ла кар та 
ви ше. Би ла је то при ли ка 
да да ме и го спо да на сат и 
по по бег ну из ба нал не сва-
ко днев ни це и ужи ва ју у 
де ли ма Ђу зе пеа Вер ди ја, 
Ка ми ја Сен – Сан са, Жор жа 
Би зеа, Жа ка Офен ба ха, Га е-
та на До ни це ти ја и Фе де ри-
ка То ро бе.

У пре пу ној са ли, из во ди-
ле су се де ло ви из ари је, 
чи но ви и сце не из опе ра 
Риголето, Кармен, Љубав
нинапитак, Хофманове
приче, Ловцинабисере, 
СамсониДалила, а из ве де-
на је и чу ве на на по ли тан-
ска кан цо на „O со ле мио“, 
док је сва ки на ступ ис пра-
ћен гро мо гла сним апла у-
зом. 

На рав но, нај ве ће сим па-
ти је по бра ли су опер ска 
ди ва, ро ђе на Ми тров чан ка, 
Ми ли ји на Ни ко лић и њен 
су пруг, ита ли јан ски те нор 
Ро за рио Ла Спи на, док су 
из во ди ли ари ју из фран цу-
ске опе ре Кармен. 

Пе ва чи су се вра ћа ли на 
бис, ка да су от пе ва ли из ме-
ђу оста лог и ком по зи ци ју 
Иси до ра Ба ји ћа „Све док је 
тво га бла гог ока“.

Б. Се ла ко вић

ВЕ ЧЕ ОПЕ РЕ У МИТРОВАЧКОМ ПОЗОРИШТУ

Кар мен из ми тро вач ког 
со ка ка

Ми ли ја на Ни ко лић и Ро за рио Ла Спи на из во де ари ју из опе ре Кармен  
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Као и на сво јим по че ци ма, и да ље се Ми тров ча
ни оку пља ју у Срп ском до му око књи ге и кул тур
них зби ва ња, а ко јих је у Би бли о те ци на пре тек. 
И да ље смо на истом по слу, ши ри мо исту ми си ју, 
не гу је мо и раз ви ја мо љу бав пре ма књи зи и чи та
њу, на во ди управ ни ца Би бли о те ке Жив ка Ма тић

био је мо рал ни те мељ ње
не ко лек тив не дру штве
но сти, на во ди та да шњи 
пред сед ник др Или ја Ба јић 
– ис та кла је у свом го во ру 
управ ни ца ми тро вач ке Би
бли о те ке Жив ка Ма тић.

Чла но ви чи та о ни це су 
би ли му шкар ци, све до 
фе бру а ра 1913. го ди не, 
ка да је Глав на скуп шти на 
на пред лог чла на Јо ва на 
Удиц ког ре ши ла да се за 
чла но ве чи та о ни це мо гу 
при ма ти и же не. У ве ли
ком по жа ру у Срп ском до
му 1914. го ди не књи жни ца 
је пре тр пе ла ве ли ку ште ту 
и са мо за хва љу ју ћи гим
на зи јал ци ма, ко ји су из ра
сту ћег пла ме на из вла чи ли 
књи ге, са чу ва на је из ди ма 
и пе пе ла. 

 Одо ле ва ла је књи жни
ца ра зним про бле ми ма, 
рат ним ра за ра њи ма, те
шким вре ме ни ма, бес па
ри ци, али се и об на вља ла 
и оса вре ме њи ва ла. Се
ли ла се, ме ња ла на зи ве, 
сме њи ва ли су се књи жни
ча ри, би бли о те ка ри, ен ту
зи ја сти и кре а тив ци, а сви 
на истом по слу, на не го

ва њу, раз ви ја њу и ши ре
њу љу ба ви пре ма пи са ној 
ре чи. Век и по Ми тров ча не 
оку пља књи га и чи та ње, 
од Срп ске гра ђан ске чи
та о ни це, пре ко На род не 
књи жни це и чи та о ни це 
„Про све та“, па до би бли
о те ке са вре ме ног до ба 
Би бли о те ке „Гли го ри је Во
за ро вић“. И ма да Би бли
о те ка да нас бро ји ви ше 
ко ри сни ка и књи га, ма да 
је ауто ма ти зо ва ла сво
је по сло ва ње, услу ге ко је 
пру жа су бр же и ра зно
вр сни је, ни је од сту пи ла 
од иде је за че те у Срп ској 
гра ђан ској чи та о ни ци као 
основ ног усло ва да Чи та о
ни ца тра је. Као и на сво јим 
по че ци ма, и да ље се Ми
тров ча ни оку пља ју у Срп
ском до му око књи ге и кул

тур них зби ва ња, а ко јих је 
у Би бли о те ци на пре тек. И 
да ље смо на истом по слу, 
ши ри мо исту ми си ју, не гу
је мо и раз ви ја мо љу бав 
пре ма књи зи и чи та њу – 
на во ди Жив ка Ма тић.

Да нас Би бли о те ка по 
сво јој раз ви је но сти и 
функ ци ји пред ста вља јед
ну од ре ги о нал них би бли
о те ка у би бли о теч ко  ин
фор ма ци о ном си сте му 
Ре пу бли ке Ср би је. Пре ма 
ре ше њу Ми ни стар ства за 
кул ту ру Би бли о те ка оба
вља ма тич ну функ ци ју за 
би бли о те ке Сре ма. Струч
ни рад Би бли о те ке од ви ја 
се у Оде ље њу за ма тич
не по сло ве, Оде ље њу за 
на бав ку и об ра ду књи га, 
Оде ље њу за по пу ла ри за
ци ју књи ге и чи та ња, За

ви чај ној збир ци, Оде ље
њу за рад са од ра сли ма, 
Чи та о ни ци са струч ном и 
при руч ном ли те ра ту ром, 
Оде ље њу за рад са де цом 
и огран ци ма Би бли о те ке 
у Бо су ту, Јар ку, Ку зми ну, 
Мар тин ци ма, Чал ми и Ша
шин ци ма.

У окви ру кул тур не и јав
не де лат но сти, Би бли о те
ка оства ру је са рад њу са 
број ном чи та лач ком пу
бли ком од пред школ ског 
уз ра ста до зре лог до ба. 
Кроз ње не про сто ре про ђу 
мно ги го сти (књи жев ни ци, 
сли ка ри, на уч ни ци) ко ји 
сво јим го во ром и де лом 
пру жа ју бо гат ство и ле
по ту чо ве ко вог ства ра ла
штва.

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Жељ ко Пе трас

Му зич ко драм ски про грам у част ју би ле ја

Град ап со лут но по др жа ва рад Би бли о те ке, на ша 
је ду жност и оба ве за да не гу је мо тра ди ци ју чи та ња. 
Ра ди се и на адап та ци ји и по бољ ша њу усло ва у се о
ским сре ди на ма, где та ко ђе има ју под руч на оде ље
ња, изјавио је начелник Илија Недић

Покрајински секретар за културу и јавно 
информисање Сла ви ша Гру јић и директорка 
Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Жив ка Ма тић
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Би бли о те ка „Гли го
ри је Во за ро вић“ из 
Срем ске Ми тро ви це 

обе ле жи ла је про шлог че
тврт ка, 4. фе бру а ра свој 
дан и про сла ви ла ве ли
ки ју би леј, 150 го ди на од 
осни ва ња Срп ске гра ђан
ске чи та о ни це у гра ду на 
Са ви.

Му зич ко  драм ским 
про гра мом, ци та том ве ли
ког До си те ја Об ра до ви ћа 
„Књи ге, бра ћо мо ја, књи ге, 
а не зво на и пра пор це“ у 
По зо ри шту „До бри ца Ми
лу ти но вић“ пред ста вљен 
је за че так и раз вој Чи та о
ни це до да на шњих да на.

Овој све ча но сти при су
ство ва ли су по кра јин ски 
се кре тар за кул ту ру и јав
но ин фор ми са ње Сла ви

ша Гру јић, пред став ни ци 
Гра да Срем ска Ми тро ви
ца, за ме ник гра до на чел
ни ка То ми слав Јан ко вић и 
на чел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла
ди ну Или ја Не дић, ди рек
то ри уста но ва кул ту ре са 
те ри то ри је Гра да, као и 
број ни Ми тров ча ни, љу би
те љи књи ге и пи са не ре чи. 

 Има ти уста но ву ко ја 
ба шти ни век и по успе
шног ра да за и ста ни је ма
ла ствар. Ка да при ча мо о 
на шој Би бли о те ци, мо ра
мо да се вра ти мо век и по 
уна зад и на ту 1866. го ди
ну, ка да се гру па ми тро
вач ких ин те лек ту а ла ца, 
ен ту зи ја ста, а нај пре хра
брих љу ди, ор га ни зо ва ла, 
да ла свој но вац, уло жи ла 

сво је вре ме да се јед на 
ова ква ин сти ту ци ја осну
је у на шем гра ду. Да нас 
је она стуб, те мељ, ме сто 
и ри зни ца где се чу ва на
ше кул тур но бла го, на ша 
исто ри ја и све оно што Би
бли о те ка у свом са др жа ју 
мо же да по ну ди гра ђа ни
ма. Сто два де сет хи ља да 
књи га, 6.300 чла но ва Би
бли о те ке нај бо ље го во ре 
ко ли ки је зна чај и уло га 
ове ин сти ту ци је. Град ће 
и да ље по др жа ва ти ваш 
рад и пра ти ти вас, јер се 
раз во јем би бли о те кар ства 
и сам град раз ви јао – из
ја вио је за ме ник гра до на
чел ни ка То ми слав Јан ко
вић, ко ји је по здра вио све 
при сут не го сте на све ча
но сти у По зо ри шту. 

Би бли о те ка „Гли го ри
је Во за ро вић“ је јед на од 
нај ста ри јих би бли о те ка у 
Сре му. Ње ни те ме љи ве
зу ју се за 1886. го ди ну, 
ка да је у Срем ској Ми
тро ви ци осно ва на Срп
ска гра ђан ска чи та о ни ца, 
пр ва би бли о те ка у гра ду. 
Кра јем XIX и по чет ком XX 
ве ка у гра ду су на ста ја ле 
и дру ге би бли о те ке ко је су 
у го ди на ма Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та до жи вља ва
ле и ра за ра ња и пре ста
нак ра да. По сле Дру гог 
свет ског ра та, 1946. го ди
не, до ла зи до об је ди ња
ва ња књи жних фон до ва у 
гра ду и ства ра ња На род
не књи жни це и чи та о ни це 
„Про све та“, ко ја је има ла 
2.115 књи га и би ла сме
ште на у две про сто ри је 
при ват не згра де. Го ди не 
ко је су сле ди ле озна чи ле 
су са др жај не пу те ве раз

во ја но ве би бли о те ке на 
ста рим те ме љи ма. Го ди
не 1969. би бли о те ка ула зи 
у но ве про сто ри је у цен
тру гра да и до би ја на зив 
„Гли го ри је Во за ре вић“, по 
искре ном љу би те љу књи
га, ко ри ча ру, књи го ве сцу 
и из да ва чу XIX ве ка Гли
го ри ју Возарoвићу, ро ђе
ном у Ле жи ми ру, се лу крај 
Срем ске Ми тро ви це.

 Срп ска гра ђан ска чи
та о ни ца је нај ста ри ја кул
тур на уста но ва у на шем 
гра ду, и ње но осни ва ње 
пред ста вља за че так би
бли о теч ке де лат но сти у 
Срем ској Ми тро ви ци. У 
то вре ме град се убр за но 
раз ви јао у сва ком сми слу, 
па и на по љу кул ту ре. У 
Чи та о ни ци су се чи та ле 
књи ге и штам па, одр жа ва
ла пре да ва ња и три би не, 
кон цер ти и ба ло ви, књи
жев не ве че ри, а ве о ма че
сто се у про сто ру Чи та о
ни це оку пља ла по ли тич ка 
ели та и до че ки ва ли го сти 
из дру гих гра до ва. Чи та
о ни ца је са ра ђи ва ла са 
свим срод ним ин сти ту ци
ја ма и уче ство ва ла на обе
ле жа ва њу мно гих ју би ле ја 
дру гих дру шта ва и по је ди
на ца. Књи жни фонд Срп
ске гра ђан ске чи та о ни це 

Жив ка Ма тић, управ ни ца 
Би бли о те ке „Гли го ри је Во
за ро вић“ у Срем ској Ми тро
ви ци на во ди да ће Би бли
о те ка то ком це ле го ди не 
обе ле жа ва ти овај зна чај ан 
ју би леј.

 Фе бру ар нам је уда ран 
што се ти че про гра ма. Сле
ди нам пред ста вља ње мо
но гра фи је Би бли о те ке, ко ја 
је иза шла пре не ко ли ко да
на, за тим Ка та лога ста ре и 
рет ке књи ге ко ји смо из да
ли по чет ком го ди не, 1. мар
та ће мо има ти пред ста вља
ње ро ма на „Ислед ник“ Дра
га на Ве ли ки ћа, до бит ни ка 
НИНове на гра де за 2015. 

го ди ну. Ту су деч је ра ди о
ни це, так ми че ње у пи са њу 
ли те рар ног ра да на те му 
„За што во лим би бли о те ку 
и књи гу“ и пре гршт раз ли
чи тих про гра ма, из ло жби, 
пре да ва ња ко је ће пра ти
ти ову те му. Чи та о ни ца се 
ме ња ла по пи та њу оби ма 
књи жног фон да, бро ја за
по сле них, згра де, име на, 
би ло је до ста про ме на, али 
оно из вор но што је оста ло 
од са мог по чет ка Срп ске 
гра ђан ске чи та о ни це до 
да на да на шњег, то је да је 
Би бли о те ка оста ла ме сто 
где се на ши Ми тров ча ни 
оку пља ју око књи ге и свих 

про гра ма ко је Би бли о те ка 
ре а ли зу је, и још увек је при
сут на иста из вор на ми сао, 
а то је ши ре ње и не го ва ње 
љу ба ви пре ма књи зи и чи
та њу – ис ти че управ ни ца 
ми тро вач ке би бли о те ке. 

По кра јин ски се кре тар за 
кул ту ру и јав но ин фор ми
са ње Сла ви ша Гру јић био 
је гост на све ча но сти по
во дом обе ле жа ва ња 150 
го ди на од осни ва ња Срп
ске гра ђан ске чи та о ни це у 
Срем ској Ми тро ви ци.

– Ју би леј јед не зна чај
не ин сти ту ци је као што је 
Би бли о те ка у Ми тро ви ци 
је по вод да се при се ти мо 
и име на пр вог књи жа ра и 
из да ва ча у Ср би ји Гли го
ри ја Во за ро ви ћа, чи је име 
но си ова би бли о те ка. Ово 

је на чин да уна пре ђу је мо 
би бли о те кар ство, по др
жа ва ју ћи ова кве до га ђа је, 
јер 150 го ди на зна чи да је 
по сто јао ве ли ки раз лог да 
јед на ова ква Би бли о те ка 
оп ста не. На жа лост, тре
ну так је лош, јер сва ова 
штед ња и сма ње ње бу џе
та ути чу на рад би бли о те
ка, па са мим тим ути че и 
на оне ко ји ма је би бли о те
ка на ме ње на. Ма њи от куп 
књи га, ма ње сред ста ва за 
оса вре ме ња ва ње, ма ња 
по др шка про гра ми ма би

бли о те ке се одр жа ва и на 
оп ште ста ње у дру штву, а 
ова Би бли о те ка је сте је дан 
од чи ни ла ца ста ња у дру
штву у Сре му, као ма тич на 
ор га ни за ци ја. Као и свим 
ма тич ним би бли о те ка ма 
ми по ма же мо кроз књи ге, 
кроз про гра ме, ин ве сти
ци је за на бав ку опре ме, а 
он да сход но то ме ко ли ко 
је са ма би бли о те ка ја ка и 
ко ли ко су ажур ни, они из
ла зе са од ре ђе ним зах те
ви ма, ко је ми и у скла ду 
са мо гућ но сти ма по др жа

ва мо. Ова Би бли о те ка је 
јед на од нај сна жни јих би
бли о те ка у Вој во ди ни – на
во ди се кре тар Гру јић.

ЖИВ КА МА ТИЋ: Не го ва ње љу ба ви 
пре ма књи зи и чи та њу СЛА ВИ ША ГРУ ЈИЋ: Ми тро вач ка Би бли о те ка 

јед на од нај сна жни јих у Вој во ди ни

Управ ни ца ми тро вач ке
Би бли о те ке Жив ка Ма тић

По кра јин ски се кре тар
Сла ви ша Гру јић

Ју би леј јед не
зна чај не

ин сти ту ци је
као што је

Би бли о те ка
у Ми тро ви ци

је по вод да
се при се ти мо
 име на пр вог

књи жа ра и
из да ва ча у

Ср би ји
Гли го ри ја

Во за ро ви ћа,
чи је име но си

ова би бли о те ка. 
Ово је на чин

да уна пре ђу је мо
би бли о те кар ство, 

по др жа ва ју ћи
ова кве до га ђа је, 

наводи
покрајински 

секретар
Славиша Грујић

Део ко лек ти ва Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“

Одо ле ва ла
је књи жни ца

ра зним
про бле ми ма,

рат ним
ра за ра њи ма,

те шким
вре ме ни ма,
бес па ри ци,

али се и
об на вља ла.

Се ли ла се,
ме ња ла
на зи ве,

сме њи ва ли су 
се књи жни ча ри, 

би бли о те ка ри, 
ен ту зи ја сти

и кре а тив ци, а
сви на истом 

по слу, на
не го ва њу,
раз ви ја њу
и ши ре њу

љу ба ви пре ма 
пи са ној ре чи

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

На чел ник Град ске упра
ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или ја Не дић 
че сти тао је ру ко вод ству и 
за по сле ни ма зна ча јан ју
би леј.

 Ју би леј че сти там и 
свим гра ђа ни ма Срем ске 
Ми тро ви це и љу би те љи
ма до бре књи ге и чи та ња, 
ко ји по се ћу ју Би бли о те ку 
у Срем ској Ми тро ви ци и 
до при но се ње ном раз во ју 
и то ме да она бу де пре
по зна тљи ва као јед на од 
нај зна чај ни јих кул тур них 

ин сти ту ци ја не са мо гра да 
не го и др жа ве. Град ап со
лут но по др жа ва рад Би
бли о те ке, на ша је ду жност 
и оба ве за да не гу је мо 
тра ди ци ју чи та ња. Би бли
о те ка ће и ове го ди не ре
а ли зо ва ти не ко ли ко про
је ка та, што са мо стал но, 
што у са рад њи са дру гим 
ин сти ту ци ја ма, а ра ди се и 
на адап та ци ји и по бољ ша
њу усло ва у се о ским сре
ди на ма, где та ко ђе има ју 
под руч на оде ље ња, па 
на ши гра ђа ни ко ји жи ве у 

се ли ма има ју при ли ку да 
до ла зе у би бли о те ку и чи
та ју – из ја вио је на чел ник 
Не дић.

ИЛИ ЈА НЕ ДИЋ: Адап та ци ја
се о ских би бли о те ка

На чел ник Или ја Не дић

Заменик градоначелника
Томислав Јанковић
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Би бли о те ка „Гли го
ри је Во за ро вић“ из 
Срем ске Ми тро ви це 

обе ле жи ла је про шлог че
тврт ка, 4. фе бру а ра свој 
дан и про сла ви ла ве ли
ки ју би леј, 150 го ди на од 
осни ва ња Срп ске гра ђан
ске чи та о ни це у гра ду на 
Са ви.

Му зич ко  драм ским 
про гра мом, ци та том ве ли
ког До си те ја Об ра до ви ћа 
„Књи ге, бра ћо мо ја, књи ге, 
а не зво на и пра пор це“ у 
По зо ри шту „До бри ца Ми
лу ти но вић“ пред ста вљен 
је за че так и раз вој Чи та о
ни це до да на шњих да на.

Овој све ча но сти при су
ство ва ли су по кра јин ски 
се кре тар за кул ту ру и јав
но ин фор ми са ње Сла ви

ша Гру јић, пред став ни ци 
Гра да Срем ска Ми тро ви
ца, за ме ник гра до на чел
ни ка То ми слав Јан ко вић и 
на чел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла
ди ну Или ја Не дић, ди рек
то ри уста но ва кул ту ре са 
те ри то ри је Гра да, као и 
број ни Ми тров ча ни, љу би
те љи књи ге и пи са не ре чи. 

 Има ти уста но ву ко ја 
ба шти ни век и по успе
шног ра да за и ста ни је ма
ла ствар. Ка да при ча мо о 
на шој Би бли о те ци, мо ра
мо да се вра ти мо век и по 
уна зад и на ту 1866. го ди
ну, ка да се гру па ми тро
вач ких ин те лек ту а ла ца, 
ен ту зи ја ста, а нај пре хра
брих љу ди, ор га ни зо ва ла, 
да ла свој но вац, уло жи ла 

сво је вре ме да се јед на 
ова ква ин сти ту ци ја осну
је у на шем гра ду. Да нас 
је она стуб, те мељ, ме сто 
и ри зни ца где се чу ва на
ше кул тур но бла го, на ша 
исто ри ја и све оно што Би
бли о те ка у свом са др жа ју 
мо же да по ну ди гра ђа ни
ма. Сто два де сет хи ља да 
књи га, 6.300 чла но ва Би
бли о те ке нај бо ље го во ре 
ко ли ки је зна чај и уло га 
ове ин сти ту ци је. Град ће 
и да ље по др жа ва ти ваш 
рад и пра ти ти вас, јер се 
раз во јем би бли о те кар ства 
и сам град раз ви јао – из
ја вио је за ме ник гра до на
чел ни ка То ми слав Јан ко
вић, ко ји је по здра вио све 
при сут не го сте на све ча
но сти у По зо ри шту. 

Би бли о те ка „Гли го ри
је Во за ро вић“ је јед на од 
нај ста ри јих би бли о те ка у 
Сре му. Ње ни те ме љи ве
зу ју се за 1886. го ди ну, 
ка да је у Срем ској Ми
тро ви ци осно ва на Срп
ска гра ђан ска чи та о ни ца, 
пр ва би бли о те ка у гра ду. 
Кра јем XIX и по чет ком XX 
ве ка у гра ду су на ста ја ле 
и дру ге би бли о те ке ко је су 
у го ди на ма Пр вог и Дру гог 
свет ског ра та до жи вља ва
ле и ра за ра ња и пре ста
нак ра да. По сле Дру гог 
свет ског ра та, 1946. го ди
не, до ла зи до об је ди ња
ва ња књи жних фон до ва у 
гра ду и ства ра ња На род
не књи жни це и чи та о ни це 
„Про све та“, ко ја је има ла 
2.115 књи га и би ла сме
ште на у две про сто ри је 
при ват не згра де. Го ди не 
ко је су сле ди ле озна чи ле 
су са др жај не пу те ве раз

во ја но ве би бли о те ке на 
ста рим те ме љи ма. Го ди
не 1969. би бли о те ка ула зи 
у но ве про сто ри је у цен
тру гра да и до би ја на зив 
„Гли го ри је Во за ре вић“, по 
искре ном љу би те љу књи
га, ко ри ча ру, књи го ве сцу 
и из да ва чу XIX ве ка Гли
го ри ју Возарoвићу, ро ђе
ном у Ле жи ми ру, се лу крај 
Срем ске Ми тро ви це.

 Срп ска гра ђан ска чи
та о ни ца је нај ста ри ја кул
тур на уста но ва у на шем 
гра ду, и ње но осни ва ње 
пред ста вља за че так би
бли о теч ке де лат но сти у 
Срем ској Ми тро ви ци. У 
то вре ме град се убр за но 
раз ви јао у сва ком сми слу, 
па и на по љу кул ту ре. У 
Чи та о ни ци су се чи та ле 
књи ге и штам па, одр жа ва
ла пре да ва ња и три би не, 
кон цер ти и ба ло ви, књи
жев не ве че ри, а ве о ма че
сто се у про сто ру Чи та о
ни це оку пља ла по ли тич ка 
ели та и до че ки ва ли го сти 
из дру гих гра до ва. Чи та
о ни ца је са ра ђи ва ла са 
свим срод ним ин сти ту ци
ја ма и уче ство ва ла на обе
ле жа ва њу мно гих ју би ле ја 
дру гих дру шта ва и по је ди
на ца. Књи жни фонд Срп
ске гра ђан ске чи та о ни це 

Жив ка Ма тић, управ ни ца 
Би бли о те ке „Гли го ри је Во
за ро вић“ у Срем ској Ми тро
ви ци на во ди да ће Би бли
о те ка то ком це ле го ди не 
обе ле жа ва ти овај зна чај ан 
ју би леј.

 Фе бру ар нам је уда ран 
што се ти че про гра ма. Сле
ди нам пред ста вља ње мо
но гра фи је Би бли о те ке, ко ја 
је иза шла пре не ко ли ко да
на, за тим Ка та лога ста ре и 
рет ке књи ге ко ји смо из да
ли по чет ком го ди не, 1. мар
та ће мо има ти пред ста вља
ње ро ма на „Ислед ник“ Дра
га на Ве ли ки ћа, до бит ни ка 
НИНове на гра де за 2015. 

го ди ну. Ту су деч је ра ди о
ни це, так ми че ње у пи са њу 
ли те рар ног ра да на те му 
„За што во лим би бли о те ку 
и књи гу“ и пре гршт раз ли
чи тих про гра ма, из ло жби, 
пре да ва ња ко је ће пра ти
ти ову те му. Чи та о ни ца се 
ме ња ла по пи та њу оби ма 
књи жног фон да, бро ја за
по сле них, згра де, име на, 
би ло је до ста про ме на, али 
оно из вор но што је оста ло 
од са мог по чет ка Срп ске 
гра ђан ске чи та о ни це до 
да на да на шњег, то је да је 
Би бли о те ка оста ла ме сто 
где се на ши Ми тров ча ни 
оку пља ју око књи ге и свих 

про гра ма ко је Би бли о те ка 
ре а ли зу је, и још увек је при
сут на иста из вор на ми сао, 
а то је ши ре ње и не го ва ње 
љу ба ви пре ма књи зи и чи
та њу – ис ти че управ ни ца 
ми тро вач ке би бли о те ке. 

По кра јин ски се кре тар за 
кул ту ру и јав но ин фор ми
са ње Сла ви ша Гру јић био 
је гост на све ча но сти по
во дом обе ле жа ва ња 150 
го ди на од осни ва ња Срп
ске гра ђан ске чи та о ни це у 
Срем ској Ми тро ви ци.

– Ју би леј јед не зна чај
не ин сти ту ци је као што је 
Би бли о те ка у Ми тро ви ци 
је по вод да се при се ти мо 
и име на пр вог књи жа ра и 
из да ва ча у Ср би ји Гли го
ри ја Во за ро ви ћа, чи је име 
но си ова би бли о те ка. Ово 

је на чин да уна пре ђу је мо 
би бли о те кар ство, по др
жа ва ју ћи ова кве до га ђа је, 
јер 150 го ди на зна чи да је 
по сто јао ве ли ки раз лог да 
јед на ова ква Би бли о те ка 
оп ста не. На жа лост, тре
ну так је лош, јер сва ова 
штед ња и сма ње ње бу џе
та ути чу на рад би бли о те
ка, па са мим тим ути че и 
на оне ко ји ма је би бли о те
ка на ме ње на. Ма њи от куп 
књи га, ма ње сред ста ва за 
оса вре ме ња ва ње, ма ња 
по др шка про гра ми ма би

бли о те ке се одр жа ва и на 
оп ште ста ње у дру штву, а 
ова Би бли о те ка је сте је дан 
од чи ни ла ца ста ња у дру
штву у Сре му, као ма тич на 
ор га ни за ци ја. Као и свим 
ма тич ним би бли о те ка ма 
ми по ма же мо кроз књи ге, 
кроз про гра ме, ин ве сти
ци је за на бав ку опре ме, а 
он да сход но то ме ко ли ко 
је са ма би бли о те ка ја ка и 
ко ли ко су ажур ни, они из
ла зе са од ре ђе ним зах те
ви ма, ко је ми и у скла ду 
са мо гућ но сти ма по др жа

ва мо. Ова Би бли о те ка је 
јед на од нај сна жни јих би
бли о те ка у Вој во ди ни – на
во ди се кре тар Гру јић.

ЖИВ КА МА ТИЋ: Не го ва ње љу ба ви 
пре ма књи зи и чи та њу СЛА ВИ ША ГРУ ЈИЋ: Ми тро вач ка Би бли о те ка 

јед на од нај сна жни јих у Вој во ди ни

Управ ни ца ми тро вач ке
Би бли о те ке Жив ка Ма тић

По кра јин ски се кре тар
Сла ви ша Гру јић

Ју би леј јед не
зна чај не

ин сти ту ци је
као што је

Би бли о те ка
у Ми тро ви ци

је по вод да
се при се ти мо
 име на пр вог

књи жа ра и
из да ва ча у

Ср би ји
Гли го ри ја

Во за ро ви ћа,
чи је име но си

ова би бли о те ка. 
Ово је на чин

да уна пре ђу је мо
би бли о те кар ство, 

по др жа ва ју ћи
ова кве до га ђа је, 

наводи
покрајински 

секретар
Славиша Грујић

Део ко лек ти ва Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“

Одо ле ва ла
је књи жни ца

ра зним
про бле ми ма,

рат ним
ра за ра њи ма,

те шким
вре ме ни ма,
бес па ри ци,

али се и
об на вља ла.

Се ли ла се,
ме ња ла
на зи ве,

сме њи ва ли су 
се књи жни ча ри, 

би бли о те ка ри, 
ен ту зи ја сти

и кре а тив ци, а
сви на истом 

по слу, на
не го ва њу,
раз ви ја њу
и ши ре њу

љу ба ви пре ма 
пи са ној ре чи

МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА МИТРОВАЧКА БИБЛИОТЕКА

На чел ник Град ске упра
ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или ја Не дић 
че сти тао је ру ко вод ству и 
за по сле ни ма зна ча јан ју
би леј.

 Ју би леј че сти там и 
свим гра ђа ни ма Срем ске 
Ми тро ви це и љу би те љи
ма до бре књи ге и чи та ња, 
ко ји по се ћу ју Би бли о те ку 
у Срем ској Ми тро ви ци и 
до при но се ње ном раз во ју 
и то ме да она бу де пре
по зна тљи ва као јед на од 
нај зна чај ни јих кул тур них 

ин сти ту ци ја не са мо гра да 
не го и др жа ве. Град ап со
лут но по др жа ва рад Би
бли о те ке, на ша је ду жност 
и оба ве за да не гу је мо 
тра ди ци ју чи та ња. Би бли
о те ка ће и ове го ди не ре
а ли зо ва ти не ко ли ко про
је ка та, што са мо стал но, 
што у са рад њи са дру гим 
ин сти ту ци ја ма, а ра ди се и 
на адап та ци ји и по бољ ша
њу усло ва у се о ским сре
ди на ма, где та ко ђе има ју 
под руч на оде ље ња, па 
на ши гра ђа ни ко ји жи ве у 

се ли ма има ју при ли ку да 
до ла зе у би бли о те ку и чи
та ју – из ја вио је на чел ник 
Не дић.

ИЛИ ЈА НЕ ДИЋ: Адап та ци ја
се о ских би бли о те ка

На чел ник Или ја Не дић

Заменик градоначелника
Томислав Јанковић
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Као и на сво јим по че ци ма, и да ље се Ми тров ча
ни оку пља ју у Срп ском до му око књи ге и кул тур
них зби ва ња, а ко јих је у Би бли о те ци на пре тек. 
И да ље смо на истом по слу, ши ри мо исту ми си ју, 
не гу је мо и раз ви ја мо љу бав пре ма књи зи и чи та
њу, на во ди управ ни ца Би бли о те ке Жив ка Ма тић

био је мо рал ни те мељ ње
не ко лек тив не дру штве
но сти, на во ди та да шњи 
пред сед ник др Или ја Ба јић 
– ис та кла је у свом го во ру 
управ ни ца ми тро вач ке Би
бли о те ке Жив ка Ма тић.

Чла но ви чи та о ни це су 
би ли му шкар ци, све до 
фе бру а ра 1913. го ди не, 
ка да је Глав на скуп шти на 
на пред лог чла на Јо ва на 
Удиц ког ре ши ла да се за 
чла но ве чи та о ни це мо гу 
при ма ти и же не. У ве ли
ком по жа ру у Срп ском до
му 1914. го ди не књи жни ца 
је пре тр пе ла ве ли ку ште ту 
и са мо за хва љу ју ћи гим
на зи јал ци ма, ко ји су из ра
сту ћег пла ме на из вла чи ли 
књи ге, са чу ва на је из ди ма 
и пе пе ла. 

 Одо ле ва ла је књи жни
ца ра зним про бле ми ма, 
рат ним ра за ра њи ма, те
шким вре ме ни ма, бес па
ри ци, али се и об на вља ла 
и оса вре ме њи ва ла. Се
ли ла се, ме ња ла на зи ве, 
сме њи ва ли су се књи жни
ча ри, би бли о те ка ри, ен ту
зи ја сти и кре а тив ци, а сви 
на истом по слу, на не го

ва њу, раз ви ја њу и ши ре
њу љу ба ви пре ма пи са ној 
ре чи. Век и по Ми тров ча не 
оку пља књи га и чи та ње, 
од Срп ске гра ђан ске чи
та о ни це, пре ко На род не 
књи жни це и чи та о ни це 
„Про све та“, па до би бли
о те ке са вре ме ног до ба 
Би бли о те ке „Гли го ри је Во
за ро вић“. И ма да Би бли
о те ка да нас бро ји ви ше 
ко ри сни ка и књи га, ма да 
је ауто ма ти зо ва ла сво
је по сло ва ње, услу ге ко је 
пру жа су бр же и ра зно
вр сни је, ни је од сту пи ла 
од иде је за че те у Срп ској 
гра ђан ској чи та о ни ци као 
основ ног усло ва да Чи та о
ни ца тра је. Као и на сво јим 
по че ци ма, и да ље се Ми
тров ча ни оку пља ју у Срп
ском до му око књи ге и кул

тур них зби ва ња, а ко јих је 
у Би бли о те ци на пре тек. И 
да ље смо на истом по слу, 
ши ри мо исту ми си ју, не гу
је мо и раз ви ја мо љу бав 
пре ма књи зи и чи та њу – 
на во ди Жив ка Ма тић.

Да нас Би бли о те ка по 
сво јој раз ви је но сти и 
функ ци ји пред ста вља јед
ну од ре ги о нал них би бли
о те ка у би бли о теч ко  ин
фор ма ци о ном си сте му 
Ре пу бли ке Ср би је. Пре ма 
ре ше њу Ми ни стар ства за 
кул ту ру Би бли о те ка оба
вља ма тич ну функ ци ју за 
би бли о те ке Сре ма. Струч
ни рад Би бли о те ке од ви ја 
се у Оде ље њу за ма тич
не по сло ве, Оде ље њу за 
на бав ку и об ра ду књи га, 
Оде ље њу за по пу ла ри за
ци ју књи ге и чи та ња, За

ви чај ној збир ци, Оде ље
њу за рад са од ра сли ма, 
Чи та о ни ци са струч ном и 
при руч ном ли те ра ту ром, 
Оде ље њу за рад са де цом 
и огран ци ма Би бли о те ке 
у Бо су ту, Јар ку, Ку зми ну, 
Мар тин ци ма, Чал ми и Ша
шин ци ма.

У окви ру кул тур не и јав
не де лат но сти, Би бли о те
ка оства ру је са рад њу са 
број ном чи та лач ком пу
бли ком од пред школ ског 
уз ра ста до зре лог до ба. 
Кроз ње не про сто ре про ђу 
мно ги го сти (књи жев ни ци, 
сли ка ри, на уч ни ци) ко ји 
сво јим го во ром и де лом 
пру жа ју бо гат ство и ле
по ту чо ве ко вог ства ра ла
штва.

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Жељ ко Пе трас

Му зич ко драм ски про грам у част ју би ле ја

Град ап со лут но по др жа ва рад Би бли о те ке, на ша 
је ду жност и оба ве за да не гу је мо тра ди ци ју чи та ња. 
Ра ди се и на адап та ци ји и по бољ ша њу усло ва у се о
ским сре ди на ма, где та ко ђе има ју под руч на оде ље
ња, изјавио је начелник Илија Недић

Покрајински секретар за културу и јавно 
информисање Сла ви ша Гру јић и директорка 
Библиотеке „Глигорије Возаровић“ Жив ка Ма тић
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Ма ње ин ве сти ци ја
Уки да њем

са мо до при но са смо 
оста ли без че ти ри

ми ли о на ди на ра
сред ста ва. Са тим 

нов цем смо у
прет ход ном пе ри о ду 

ра ди ли мно го то га.
Бе то ни ра ли смо

тро то а ре, одр жа ва ли
гро бља, уре ди ли

ка пе лу, ко па ли ка на ле, 
из гра ди ли ћу при је,

ка же пред сед ник
се ла Зо ран Ма шић

У Ер де ви ку је, на кон ду гог 
ни за го ди на, 15. мар та 
про шле го ди не уки нут 

са мо до при нос. Ка ко ис ти че 
пред сед ник Са ве та ме сне за јед-
ни це Ер де вик Зо ран Ма шић, 
нов цем од са мо до при но са 
мо гло је до ста то га да се ура ди 
у се лу и за се ло. 

- Уки да њем са мо до при но са 
смо оста ли без че ти ри ми ли о на 
ди на ра сред ста ва. Са тим нов-
цем смо у прет ход ном пе ри о ду 

ра ди ли мно го то га. Бе то ни ра ли 
смо тро то а ре, одр жа ва ли гро-
бља, уре ди ли ка пе лу, ко па ли 
ка на ле, из гра ди ли ћу при је. Из 
са мо до при но са смо мо гли да 
фи нан си ра мо раз не ак тив но сти. 
Ни су то би ле ве ли ке па ре за 
круп не ин ве сти ци је, али би ло је 
до вољ но нов ца за нор мал но 
функ ци о ни са ње се ла – об ја-
шња ва Зо ран Ма шић. 

Упра во из ових раз ло га прет-
ход не го ди не ни је би ло зна чај-

ни јих ин ве сти ци ја у се лу. 
- Прет ход не го ди не ни смо 

има ли ве ли ких ин ве сти ци ја, јер 
је уки нут са мо до при нос, та ко да 
Ме сна за јед ни ца не ма ви ше 
соп стве них сред ста ва. Ура ди ли 
смо сит ни је ства ри, про јек те за 
осве тље ње и уре ђе ње пар ка, 
ја му за уги ну ле жи во ти ње, про-
је кат за ре кон струк ци ју елек-
трич не ин ста ла ци је у До му кул-

Основ ну шко лу „Са ва Шум но-
вић“ У Ер де ви ку по ха ђа 215 уче-
ни ка. Пре ма ре чи ма ди рек тор ке 
На та ли је Пу нош, број ђа ка је у 
кон стант ном опа да њу. 

- У од но су на про шлу го ди ну 
број ђа ка је знат но ма њи и има-
мо кон стан тан пад бро ја уче ни-
ка. У скло пу шко ле се на ла зе и 
два под руч на оде ље ња у Љу би 
и Бин гу ли. У Љу би има мо осам 
уче ни ка и два ком би но ва на оде-
ље ња, а у под руч ном оде ље њу 
у Бин гу ли 20 уче ни ка и два ком-
би но ва на оде ље ња. У пр ви раз-
ред смо ове го ди не упи са ли 16 
уче ни ка, а сле де ће го ди не се 
на да мо истом бро ју. Има мо и 
пр ве раз ре де на сло вач ком је зи-
ку, али се ма ло де це упи су је. Та 
де ца има ју мо гућ ност и при ви-
ле ги ју да се шко лу ју на свом 
ма тер њем је зи ку. Је ди ни и нај-
ве ћи про блем је не до ста так 
де це. Има мо све усло ве за рад, 
шко ла пра ти све трен до ве, 

укљу че ни смо у про јек те ин клу-
зив не на ста ве, про фе си о нал не 
ори јен та ци је, шко ла без на си ља 
– из ја ви ла је за на ше но ви не 
ди рек тор ка Пу нош. 

У шко ли функ ци о ни ше по јед-
но оде ље ње од пр вог до че твр-
тог раз ре да и по два од пе тог до 
осмог раз ре да. 

- Увек смо има ли оде ље ња 
на сло вач ком где се на ста ва 
из у ча ва од пр вог до че твр тог 
раз ре да на сло вач ком је зи ку, а 
они да ље на ста вља ју са из у ча-
ва њем ма тер њег је зи ка, а срп-
ски из у ча ва ју као не ма тер њи. 
Ово је дво је зич на шко ла и то 
функ ци о ни ше вр ло ле по. Има-

ли смо про блем са елек трич ном 
ин ста ла ци јом та ко да смо у 
са рад њи са Ме сном за јед ни цом 
Ер де вик и Оп шти ном Шид 
за ме ни ли елек трич ну ин ста ла-
ци ју на пр вом спра ту. Ово је 
шко ла ко ја мо же да при хва ти и 
хи ља ду уче ни ка – на во ди На та-
ли ја Пу нош. 

Дво је зич на шко ла

Пред сед ник МЗ Ер де ви к
Зо ран Ма шић

Цен тар се ла

Ди рек то ри ца
На та ли ја Пу нош Ђа ци ОШ „Са ва Шу ма но вић“



ту ре, као и ре дов не ак тив но сти, 
ко му нал но одр жа ва ње се ла, 
ко ше ње... Пла ни ра мо ове го ди-
не да уре ди мо атар ске пу те ве, 
за ко је смо ус пе ли да из деј ству-
је мо но вац из бу џе та Оп шти не 
Шид у из но су од пет ми ли о на 
ди на ра, осве тље ње пар ка и 
ре кон струк ци ју стру је у До му 
кул ту ре. За во до то рањ по сто ји 
про је кат, али у оном мо мен ту 
кад је био ура ђен пред ра чун ска 
вред ност би ла је 42 ми ли о на 
ди на ра. То су ве ли ке па ре ко ју 
не мо же да ис фи нан си ра ни 
Оп шти на Шид ни Ме сна за јед ни-
ца. Је ди но је мо гу ће апли ци ра ти 
за сред ства из По кра ји не, па ако 
обез бе ди мо но вац, он да ће се 
ре а ли зо ва ти и ова ин ве сти ци ја 
– из ја вио је Ма шић. 

У Ер де ви ку пре ма по след њем 
по пи су жи ви 2.727 ста нов ни ка. У 
2014. скло пље но је 15, а про-
шле го ди не осам бра ко ва. Од 
тра ди ци о нал них ма ни фе ста ци ја 
у Ер де ви ку се одр жа ва Срем ска 
ку ле ни ја да пр ве су бо те у ју ну, 
као и ма ни фе ста ци ја „У су срет 
Пре о бра же њу“ ко ја ће би ти одр-
жа на 21 пут.

- Ве ћи на ста нов ни ка се ба ви 
по љо при вре дом. Га ји се сто ка, 
ма ло по вр тар ство, сна ла зи се 
ко ка ко зна. Мно го љу ди се 
опре де ли ло за сто чар ство и 
уз гој сви ња, али сад је то ве ли ки 
про блем, јер је це на сви ња 
ни ска. Про блем у се лу је не за-
по сле ност, ма ло је љу ди ко ји 
има ју мно го зе мље па мо гу нор-
мал но да жи ве. И сти му ла ци је 
ко је су би ле око 150 евра по 
хек та ру сад су  три до че ти ри 
хи ља де ди на ра и то са мо до 20 

хек та ра. У по след ње вре ме мно-
ги од ла зе из Ер де ви ка за Сло-
вач ку, по што у Ер де ви ку има 
до ста Сло ва ка ко ји та мо има ју 
род би ну па од ла зе у по тра гу за 
по слом – ка же Ма шић. 

Кул тур но умет нич ко дру штво 
„Бран ко Ра ди че вић“ ове го ди не 
про сла вља 110 го ди на по сто ја-
ња. Ак тив но је и Сло вач ко кул-
тур но про свет но дру штво. 

- У Ер де ви ку по сто ји 16 удру-
же ња гра ђа на. Они су сви ма ње 
ви ше ак тив ни, али функ ци о ни-
шу. Нај ак тив ни ји су из Сло вач-
ког кул тур ног дру штва. Они има-
ју до бре пред ста ве и фол клор, и 
три гру пе ко је на сту па ју. КУД 
„Бран ко Ра ди че вић“ ове го ди не 
сла ви 110 го ди на по сто ја ња, 
та ко да ће мо то ове го ди не обе-
ле жи ти. Кул тур них де ша ва ња и 
уста но ва има мо, али про блем је 
што љу ди све ви ше гу бе во љу 
– до да је пр ви чо век овог се ла. 

Оно што не до ста је овом се лу 
је бан ка. По ред Основ не шко ле, 
по ште, у Ер де ви ку функ ци о ни-
ше По ли циј ска ста ни ца као и 
здрав стве на ам бу лан та. 

- У окви ру До ма здра вља 
не кад смо има ли са ни тет ско 
во зи ло и ла бо ра то ри ју. Сад 
љу ди мо ра ју да пу ту ју у Шид. 
Има мо усло ве за со лид но функ-
ци о ни са ње у се лу, фа ли нам 
бан ка. По ку ша вао сам да раз го-
ва рам са ди рек то ри ма, ме ђу-
тим, сви ма је то ма ли број кли је-
на та, ни ко ни је за ин те ре со ван 
да отво ри ов де бан ку – ка же за 
крај пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Зо ран Ма шић. 

Са ња Ста не тић
Фо то: Жељ ко Пе трас
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Ам бу лан та у Ер де ви ку ра ди 
сва ки рад ни дан. Док то ри 
ра де у две сме не, а па ци јен ти-
ма су до ступ ни и 24 ча са, ка ко 
за ме шта не Ер де ви ка, та ко и 
за ме шта не Љу бе и Бин гу ле.

- Углав ном ра ди мо од 7 до 
20 ча со ва. Утор ком и че тврт-
ком не ма мо дру гу сме ну, јер 
се иде у Љу бу и Бин гу лу на 
те рен. У скло пу ам бу лан те 
смо ра ни је има ли ла бо ра то ри-
ју и са ни тет ско во зи ло, али 

ви ше не ма мо. Днев но има мо 
око 50 па ци је на та, вр ло че сто 
се де си и ви ше. Сад и у Љу би 
има мо 30 до 35 па ци је на та. 
Па ци јен ти се углав ном жа ле 
на ви сок крв ни при ти сак, 
ше ћер у кр ви, бо ле сти ко сти ју 
и згло бо ва. Сва ког дру гог 
утор ка до ла зе ин тер ни ста и 
ги не ко лог. Ја ко је згод но за 
же не и бу де ве о ма по се ће но 
тај дан – ка же др Мир ја на 
Ми тро вић. 

Два пут ме сеч но
по се та спе ци ја ли ста

Др Мир ја на Ми тро вић са пацијенткињом

АН ДРИ ЈА ТОТ, ПРО ИЗ ВО ЂАЧ ВИ НА 

Ви но град тра жи 
слу гу, не га зду

Ан дри ја Тот из Ер де ви ка, 
за јед но са сво ја два си на, 
ба ви се про из вод њом ви-

на. По ро дич ни по сао тра је већ 
три де се так го ди на. 

- Је дан син се ба ви ко мер ци ја-
лом, па та ко успе да про да на ша 
ви на, а дру ги син је био у Бра ти-
сла ви где је ра дио у Ми ни стар-
ству фи нан си ја, ме ђу тим но стал-
ги ја га је ву кла да се вра ти ку ћи и 
да се по све ти по ро дич ном по слу. 
Про из во ди мо ви на још од осам-
де се тих го ди на про шлог ве ка, 
кад је ви на ри ја би ла ре ги стро-
ва на на по љо при вред но га здин-
ство. Он да је до шао за кон да се 
ви на не мо гу про да ва ти пре ко 
га здин ста ва, па смо се ре ги стро-
ва ли као ви на ри ја „Ви нат“. За вр-
шио сам сред њу по љо при вред ну 
шко лу и ра дио сам у ПП Ер де вик 
у ви но гра дар ству и у по дру му. 
Код ку ће смо има ли ви но град 
у ба шти за сво је по тре бе. Де да 
је имао по ла лан ца ви но гра да 
и ја сам са њим ишао та мо као 
деч кић. По чео сам да по ди жем 
сво је ви но гра де, та да смо ис ко-
ри сти ли под сти цај на сред ства за 
по ди за ња ду го го ди шњих за са да 
ко ји су из у мр ли у Вој во ди ни. Ја 
сам на шест ју та ра зе мље по ди-
гао ви но ву ло зу и све ове го ди не 
ни сам те жио да то про дам – при-
ча о сво јим по че ци ма у ви нар-
ству овај Ер де ви ча нин. 

Иако око ви но гра да има мно го 
по сла и про да ја ни је нај сјај ни ја, 
овај про из во ђач не од у ста је, већ 
раз ми шља о то ме да про ши ри 
сво је ка па ци те те. 

- Кад до ђе те ују тру у ви но град 
и уве че кад иде те ку ћи, по кло-
ни те се га зди ви но гра ду. Има мо 
до ста по сла, ма да је про да ја ви-
на опа ла у од но су на прет ход не 
го ди не. Ре зид бе су кре ну ле по-
чет ком фе бру а ра. За оре зи ва ње 
јед ног де ла ви но гра да сам ан га-
жо вао се зон це, а дру ги део оре-
зу је мо син и ја. Про шле го ди не 
био је со ли дан род. Ра ни је сор те 
сам брао сре ди ном сеп тем бра. 
Чак сам имао ки ло грам и по, до 
два ки ло гра ма по чо ко ту. По сле 

ре зид бе се ра ди ве зи ва ње лу ко-
ва, по пу ња ва ње пра зних ме ста, 
за ме на сту бо ва... Од сор ти мен-
та има мо Ита ли јан ски ри злинг, 
Тра ми нац, Шар до не, Со ви њон 
бланк, а од цр ве них сор ти Фран-
ков ка, Мер лот, Ка бар нет су ви-
њон – до да је Тот. 

Ста ре др ве не ба чве овој про-
из во ђач за ме нио је но вим, мо-
дер ни јим, што не зна чи, ка ко 
ка же, да не ће ви ше про из во ди ти 
ба рик на ви на. 

- Не ка жем да ако сам из ба цио 
др ве не ба чве из упо тре бе, да се 
не ћу ба ви ти про из вод њом ба-
рик них ви на. Мо жда ће мо и про-
ши ри ва ти и ка па ци тет са ме ви-
на ри је. Про блем је си ро ма штво. 
Сад је та кво ста ње код нас, не ма 
за по сле них, не ма по тро ша ча. 
Кад се и узи ма не што, узи ма се 
оно шта је нај јеф ти ни је по про-
дав ни ца ма. Ја се тру дим да ви на 
ко ја про из ве дем бу ду мак си мал-
но ква ли тет на и та ви на мо ра ју 
има ти сво ју ја чу це ну. Ма да, не 
сме мо би ти не за до вољ ни, си ту-
а ци ја је та ква ка ква је око нас и 
ми се ту мо ра мо ука па ти – ис ти-
че Ан дри ја. 

Ви но ва ло за ни је та ко от пор-
на као што мно ги сма тра-
ју. Ви но град Ан дри је То та 

над гле да ју и оби ла зе струч ња ци 
из По љо при вред не струч не слу-
жбе Срем ска Ми тро ви ца, од ко-
јих до би ја ко ри сне са ве те. 

- Ви но град на па да ју раз не 
бо ле сти, али има мо за шти та ре 
ко ји нас пра те на ни воу окру га. 
Стручњаци из По љо при вред не 
струч не слу жбе из ла зе на те рен, 
пра те и да ју ин фор ма ци је кад 
тре ба да се тре ти ра ју ин сек ти ко-
је пре но се бо ле сти. Ако смо опа-
зи ли то ком ве ге та ци је да су не ки 
чо ко ти из у мр ли, они се у је сен 
мо ра ју скла ња ти, јер се та бо-
лест пре но си и ма ка за ма. Ло за 
нам је здра ва, ле по је пре зи ми-
ла, оче ку јем ако све оста не ка ко 
тре ба да ће би ти со ли дан при нос 
и ове го ди не – ис при чао је за М 
НОВИНЕ Ан дри ја Тот. 

С. Ста не тић

Ан дри ја Тот у сво јој ви на ри ји 
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СР ЂАН МА ЛЕ ШЕ ВИЋ, НО ВИ ДИ РЕК ТОР КУЛ ТУР НО ОБРА ЗОВ НОГ ЦЕН ТРА ШИД

Кул тур ни про гра ми
за све уз ра сте

Ка ко ис ти че но во и ме но ва ни ди рек тор Културно образовног центра Шид Срђан 
Малешевић, и по ред сма ње ног бу џе та за кул ту ру, Ши ђа ни мо гу оче ки ва ти бо га те кул-
тур не са др жа је ко ји не ће би ти ис под ни воа у од но су на про те кле го ди не, а згра да ове 
кул тур не уста но ве у Ши ду, уско ро ће за си ја ти но вим сја јем

На по след њем за се да њу ло кал ног 
пар ла мен та у Ши ду за ди рек то ра 
Кул тур но обра зов ног цен тра име-

но ван је Ср ђан Ма ле ше вић, са ко јим 
смо раз го ва ра ли о кул тур ним де ша ва-
њи ма на шид ској сце ни у овој го ди ни, 
адап та ци ји по сто је ће згра де Кул тур но 
обра зов ног цен тра и мо гућ но сти ма 
ко нач ног за вр шет ка ра до ва на згра ди 
До ма мла дих и Му зич ке шко ле. 

Ка ко је Ма ле ше вић то ком раз го во ра 
ис та као, с об зи ром на то да се тре ћи 
пут на ла зи на че лу КОЦ-а, на овом рад-
ном ме сту се нај бо ље осе ћа и ту је нај-
и спу ње ни ји. 

- Је дан од глав них раз ло га што сам 
са да ов де је и тај што на згра ди Кул тур-
но обра зов ног цен тра пред сто је обим ни 
ра до ви ко ји тре ба да из ме не и сли ку 
Кул тур но обра зов ног цен тра и де ла гра-
да у ко јем се он на ла зи. Ра до ви су по че-
ли пре го ди ну и по да на, ка да је уста но-
вље но да се ис под згра де на ла зи ве ли-
ка пу ко ти на. Хит но се мо ра ло ин тер ве-
ни са ти, да се згра да не би сру ши ла. 
Про шле го ди не је за вр шен је дан део 
ра до ва, а са да се на ста вља дру га фа за 
и ра до ви би тре ба ли би ти го то ви у 
на ред них два де се так да на. Но вац ко ји 
смо до би ли про шле го ди не од По кра јин-
ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње за енер гет ску ефи ка-
сност у из но су од че ти ри ми ли о на ди на-
ра, ће мо ис ко ри сти ти да се кре не у тај 
про је кат. У пла ну нам је да ура ди мо 
изо ла ци ју, но ву фа са ду, про зо ре, из ло-
ге. Пре о ста ће још са мо да се пре тре се 
кров и са ла, ко ја је у сво је вре ме би ла 
чу до тех ни ке. У пла ну нам је да се сре-
де сце на и би на, про ме не сто ли це 
на кон че га би има ли ком плет но сре ђе ну 
згра ду, ко ја би мо гла да се ко ри сти за 
раз не кул тур не са др жа је - ис та као је 
Ма ле ше вић.

С об зи ром да је Кул тур но обра зов ни 
цен тар ин ве сти тор у из град њи Му зич ке 
шко ле, тач ни је про јек та из град ње До ма 
мла дих и Му зич ке шко ле, ко ји сти ца јем 
окол но сти од 2008. го ди не до да нас 
ни је за вр шен, пи та ли смо га да ли гра-
ђа ни Ши да мо гу уско ро оче ки ва ти 
по нов ни по че так ра до ва на овом објек-
ту.

- Ни сам ни са њао у вре ме ка да сам 
2008. го ди не био ди рек тор Кул тур но 
обра зов ног цен тра, да ће осам го ди на 
про ћи а да овај обје кат не ће би ти за вр-
шен. Тај обје кат је по себ но пу но зна чио 

Кул тур но умет нич ком дру штву „Све ти 
Са ва“, там бу ра шком и на род ном ор ке-
стру, јер је у ње му по сто ја ла са ла ко ја је 
би ла функ ци о нал на и по год на за одр-
жа ва ње про ба, кул тур них ве че ри и 
ма њих три би на. На жа лост оста ли смо 
без те згра де. Због све га то га де ца из 
кул тур но умет нич ког дру штва са да одр-
жа ју сво је про бе по ра зним ло ка ли ма, 
где пла ћа мо из најм љи ва ње и стру ју. Ми 
се на да мо да ће се ства ри по кре ну ти са 
мр тве тач ке. Кра јем про шле го ди не одр-
жан је са ста нак ко ме су при су ство ва ли 
пред став ни ци Кул тур но обра зов ног 
цен тра, оп штин ски јав ни пра во бра ни-
лац, пред став ни ци Фон да за ка пи тал на 
ула га ња, Су да и фир ме „Гар ди“, ко ја је 
и узрок свих про бле ма. Од стра не Су да 
усво јен је план из ла ска из сте ча ја фир-
ме „Гар ди“, ко ја је те ра до ве за по че ла, 
до би ла од ре ђен но вац из Фон да, али 
им је био за тво рен ра чун и ни су би ли у 
мо гућ но сти да на ста ве ра до ве. Тај слу-
чај је пре дат Апе ла ци о ном су ду ко ји 
тре ба да до не се од лу ку, а вр ло је ва жно 
да се ка же да ће фир ма „Гар ди“ згра ду 
Му зич ке шко ле за вр ши ти о свом тро-
шку. На да мо се да ће суд што пре до не-
ти од лу ку и уко ли ко се то за вр ши, вр ло 
бр зо би мо гли по че ти ра до ви на гра ди-
ли шту. Не ки љу ди су због те згра де 
би ли и у при тво ру и у ис тра зи, а ми из 
ло кал не са мо у пра ве ни смо го спо да ри 
суд би не у це лој тој при чи, јер ни смо 

би ли укљу че ни у би ло шта, та ко да 
че ка мо да Суд да сво ју ко нач ну реч - 
ка же Ма ле ше вић.

А о то ме да ли Ши ђа ни мо гу оче ки-
ва ти бо га ти је кул тур не са др жа је 
ове го ди не, Ма ле ше вић ка же:

- Кул тур но обра зов ни цен тар је и до 
са да со лид но ра дио. Ов де се пу но де це 
оку пља и у кул тур но умет нич ком дру-
штву и у ама тер ском по зо ри шту, там бу-
ра шком, на род ном ор ке стру, шко ли 
там бу ре и дру гим са др жа ји ма. Ми 
мо ра мо би ти сер вис свих тих ак тив но-
сти и то иде до ста ухо да но и до бра је 
еки па љу ди ко ја је до ста струч на, та ко 
да ту не ма мо ни ка квих про бле ма. Кон-
цепт кул тур них са др жа ја оста ће исти 
као и до са да. Удар но ће као и свих 
ових го ди на, би ти Шид ско кул тур но 
ле то, а сред ства ће би ти на ни воу про-
шло го ди шњих. С вре ме на на вре ме 
ће мо ор га ни зо ва ти скром ни је кон цер те, 
књи жев не ве че ри, по зо ри шне пред ста-
ве и то ће би ти сва ко днев ни жи вот Кул-
тур но обра зов ног цен тра - ис ти че 
Ма ле ше вић. 

Ка ко на кра ју ис ти че но во и ме но ва ни 
ди рек тор КОЦ-а Шид, и по ред сма ње ног 
бу џе та за кул ту ру, Ши ђа ни мо гу оче ки-
ва ти бо га те кул тур не са др жа је ко ји не ће 
би ти ис под ни воа у од но су на про те кле 
го ди не, а згра да ове кул тур не уста но ве 
у Ши ду, уско ро ће за си ја ти но вим сја јем.

М. Н.

Но ви ди рек тор шид ског КОЦ-а Ср ђан Ма ле ше вић
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „ИВО ЛО ЛА РИ БАР“ РУ МА

Днев ни бо ра вак за ром ску де цу
Днев ни бо ра вак за ром ску, 

де цу са смет ња ма у раз во-
ју и де цу из со ци јал но 

угро же них по ро ди ца у рум ској 
Основ ној шко ли „Иво Ло ла 
Ри бар“ све ча но је отво рен 5. 
фе бру а ра.

Овај днев ни бо ра вак је адап-
ти ран у окви ру про гра ма по др-
шке је ди ни ци ма ло кал не са мо у-
пра ве, као део про јек та „Тех нич-
ка по др шка Кан це ла ри ји за 
људ ска и ма њин ска пра ва за 
спро во ђе ње Стра те ги је за уна-
пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у 
Ср би ји“. У овој шко ли на ста ву 
по ха ђа 62 ром ска уче ни ка, од 
укуп но 350 уче ни ка.

Та ко је рум ска оп шти на ушла 
у ред 13 ло кал них са мо у пра ва 
ко је су по др жа не у окви ру по ме-
ну тог про гра ма ко ји фи нан си ра 
Швед ска аген ци ја за ме ђу на-
род ни раз вој и са рад њу (СИ ДА), 
а им пле мен ти ра је Ми си ја 
ОЕБС-а у Ср би ји.

Рум ска оп шти на је осми сли ла 
про је кат „Да за јед но учи мо у 
днев ном бо рав ку“ и је ди на је 
оп шти на ко ја је по др жа на у 
овом про јек ту. За ком плет но 
опре ма ње днев ног бо рав ка, 
ко ји има сто ква драт них ме та ра, 
утро ше но је 55.000 евра, а 
ко ри сте га де ца у две сме не.

Ди рек то ри ца ОШ „Иво Ло ла 
Ри бар“ Дра га на Пе тро вић је 
ис та кла да тре ба да ула же мо у 
на шу де цу, њи ма да се ба ви мо и 
да за јед но учи мо.

– Де ца ов де бо ра ве већ 
ме сец да на, ра ду ју се ка да до ђу 
ов де где има ју све усло ве да 
бо ра ве у јед ној чи стој и здра вој 
сре ди ни. Ов де до ла зе и дру га 
де ца, да ко ри сте ТВ са лу и та ко 
упра во и ре а ли зу је мо ин клу зи ју 
– ис та кла је Дра га на Пе тро вић.

Ово је јед на од ни за ак тив но-
сти ко је Вла да Ср би је спро во ди 
уз по моћ до на то ра, а ко је су 
усме ре не за уна пре ђе ње по ло-
жа ја Ро ма и њи хо ве ин клу зи је.

- До бра са рад ња са до на то-

ри ма и ло кал ном са мо у пра вом 
до при не ла је бр зој ре а ли за ци ји 
про јек та од ко га ће нај ве ће 
ко ри сти има ти упра во де ца ко ја 
ов де бо ра ве сва ко днев но. Још 
12 оп шти на је до би ло до на тор-
ска сред ства, од укуп но 56 
ло кал них са мо у пра ва ко је су 
апли ци ра ле. По што се у овој 
шко ли спро во ди и на ста ва за 
од ра сле, мно ги ро ди те љи ове 
де це же ле да кроз шко ло ва ње 
до ђу до бо ље бу дућ но сти и 
искре но ве ру јем да је овај обје-
кат дра го цен за ђа ке „Ло ли не“ 
шко ле – ис та кла је при ли ком 
све ча ног отва ра ња овог објек та 
Су за на Па у но вић, ди рек тор ка 
Кан це ла ри је за људ ска и 
ма њин ска пра ва и до да ла да су 
ови про јек ти тек део ак тив но-
сти ко је Вла да Ср би је са до на-
то ри ма спро во ди у ци љу 
по бољ ша ња по ло жа ја Ро ма и 
њи хо ве ин клу зи је, уз за хвал-
ност до на то ри ма.

Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца 
пред сед ни ка рум ске оп шти не је 
ука за ла да је ло кал на са мо у-
пра ва из оп штин ског бу џе та 
из дво ји ла зна чај на сред ства и 
за об на вља ње школ ске ку хи ње 

у „Ло ли ној“ шко ли, као и да је 
са адап ти ра ним Днев ним 
бо рав ком за о кру же на јед на 
це ли на. 

- Уче ни ци ко ји бо ра ве у 
Днев ном бо рав ку има ће у 
но вим про сто ри ја ма пу ну по др-
шку за не сме тан и ква ли тет ни ји 
раз вој, мно го бо ље усло ве за 
уче ње, а са мим тим и за укљу-
чи ва ње у вр шњач ку и дру штве-
ну за јед ни цу –ис та кла је Ма ри-
ја Стој че вић.

Торг ни Све нунг сон, са вет-
ник у ам ба са ди Швед ске 
је на ја вио да ће се ње го ва 

др жа ва и да ље укљу чи ва ти у 
по др шку про је ка та од зна ча ја 
за гра ђа не Ср би је и да ће и 
убу ду ће би ти парт нер Ср би је 
на ова квим про јек ти ма. 

- Спрем ни смо да по др жи мо 
ова кве и слич не про јек те. Ру ма 
је за и ста је дан до бар при мер 
ка ко се по ку ша ва обез бе ди ти 
што бо ља ин те гра ци ја Ро ма у 
дру штво и за шти ту њи хо вих 
пра ва и на то ме че сти там 
ло кал ној са мо у пра ви - по ру чио 
је Све нунг сон.

Он је у свом обра ћа њу на 
отва ра њу ис та као и да Швед-

ска по др жа ва Ср би ју на ње ном 
пу ту у ЕУ.

За ме ник ше фа Ми си је 
ОЕБС-а у Ср би ји Мајк Ује ха ра 
је ис та као да је ин те гра ци ја 
Ро ма ве о ма ва жна за ОЕБС 
ко ји ће се овом про бле ма ти ком 
ба ви ти и у на ред ном пе ри о ду.

- Пре по зна је мо на по ре 
оп шти на и гра до ва по пут Ру ме 
да на што бо љи на чин ин те гри-
шу Ро ме и де ци ром ске на ци о-
нал не за јед ни це ство ре под јед-
на ке усло ве за шко ло ва ње - 
ка зао је Ује ха ра.

Он је под се тио да сва де ца 
има ју пра ва на бес плат но и ква-
ли тет но обра зо ва ње у др жав-
ним основ ним шко ла ма.

Ме ђу тим, не упи су ју се сва 
ром ска де ца, не го је то 85 про-
це на та у од но су на дру гу де цу, 
а са мо њих 64 про цен та за вр ши 
ком плет но основ но обра зо ва-
ње. То ме нај ви ше до при но си 
си ро ма штво, друш твенa ис кљу-
че ност и дискриминацијa. Ипак 
су про цен ти знат но бо љи не го 
пре де се так го ди на ка да је би ло 
све га 28 про це на та ром ске 
де це са ком плет но за вр ше ним 
основ ним обра зо ва њем.

- Упра во за то је ва жан овај 
днев ни бо ра вак, јер ће де ца из 
окол них не фор мал них ром ских 
на се ља мо ћи да про во де вре ме 
по сле шко ле, до би ју по моћ при 
из ра ди до ма ћих за да та ка, да 
уче ству ју у спорт ским и кул тур-
ним ак тив но сти ма и обе ду ју у 
ре но ви ра ној ку хи њи. Ми слим 
да ће ово по ста ти до бар мо дел 
за ин клу зив но обра зо ва ње 
Ро ма и на ста ви ће мо и да ље да 
по др жа ва мо ова кве про јек те – 
по ру чио је Мајкл Ује ха ра.

По сле зва нич ног де ла, де ца 
из Днев ног бо рав ка су за сво је 
го сте из ве ли и кра ћи му зич ко - 
ре ци та тор ски про грам ко ји су 
го сти на гра ди ли ср дач ним 
апла у зом.

С. Џа ку ла

Про грам ко ри сни ка Днев ног бо рав ка

Гости у ОШ „Иво Лола Рибар“
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По во дом обе ле жа ва ња ки-
не ске Но ве го ди не у За-
ви чај ном  му зе ју у Ру ми 

отво ре на је 4. фе бру а ра из ло-
жба „Успо ме не НР Ки не“, ко ја 
је на ста ла у са рад њи За ви чај-
ног му зе ја и ам ба са де НР Ки не 
у Бе о гра ду.

Из ло жба хро но ло шки до ку-
мен ту је 66 на вр ше них го ди-
на од осни ва ња Но ве Ки не 1. 
ок то бра 1949. Од исто риј ског 
обра ћа ња пред сед ни ка Мао 
Це дун га на Тје нан ме ну – про-
гла ше ња НР Ки не до исто риј-
ске по се те и го во ра пред сед-
ни ка Сји Ђин пин га у се ди шту 
УНЕ СКА у Па ри зу, ни жу се 
до ку мен тар не фо то гра фи је 
ва жних мо ме на та са но ви јег 
исто риј ског пу та ове ве ли ке 
зе мље. Пред ста вље ни су пре-
лом ни до га ђа ји из раз ли чи тих 
обла сти дру штве ног жи во та: 
по ли ти ке, еко но ми је, при мар-
них при вред них гра на, обра-
зо ва ња, кул ту ре, ме ди ци не, 
спор та...

Дра го мир Јан ко вић, ви ши 
са вет ник у За ви чај ном му зе ју 
је под се тио да је рум ска пу бли-
ка има ла при ли ку да про шле 

го ди не по гле да из ло жбу ко ја је 
упра во ве за на за ки не ску тра-
ди ци ју и оби ча је око до че ка 
Но ве го ди не ко ју Ки не зи до че-
ку ју 8. фе бру а ра у 22 са та и 40 
ми ну та. Ово је 4713. го ди на, а 
по ки не ском хо ро ско пу ово је 
го ди на мај му на.

На отва ра њу из ло жбе го во-
рио је и Ченг Кај, ата ше за кул-

ту ру у ки не ској ам ба са ди. 
– У Ки ни по сто ји оби чај да 

се око Но ве го ди не пу но пу ту-
је, јер сви они ко ји ни су са по-
ро ди цом, же ле да Но ву го ди ну 
до че ка ју са сво јим нај бли жим. 
За то мно ги до ла зе ку ћи, а бе-
ле жи мо да та да пу ту је око 
ми ли јар ду Ки не за. Кроз ову 
из ло жбу же ли мо да вам при-

бли жи мо на шу при ја тељ ску зе-
мљу, ње ну кул ту ру, исто ри ју и 
тра ди ци ју, а на дам се да ће се 
ова успе шна са рад ња на ста-
ви ти – ре као је Ченг Кај.

За ин те ре со ва ни из ло жбу 
ко јом се при бли жа ва део са-
вре ме не ки не ске исто ри је мо гу 
по гле да ти до кра ја фе бру а ра.

С. Џ.

ЗА ВИ ЧАЈ НИ МУ ЗЕЈ РУ МА

Из ло жба фотографија о Ки ни

Отва ра ње из ло жбе о Ки ни

У Срп ској чи та о ни ци у 
Ири гу про шлог пет ка, 5. 
фе бру а ра, пу бли ци су 

пред ста вље не  две књи ге, под 
на зи вом „Мар ги на ли је“ и „Вре-
ме ник“ аутор ке Жељ ке Аврић 
из Срем ске Ми тро ви це. Ка ко је 
ис та кла Ве ра Нов ко вић, ди рек-
тор ка ове кул тур не уста но ве, 
да ни је чуд но, што су се у то ку 
ве че ри на шле две збир ке по е-
зи је, јер Жељ ка је пе сни ки ња о 
ко јој ће се тек чу ти, а то по твр-
ђу је и њен  ула зак у Дру штво 
књи жев ни ка Вој во ди не и Клуб 
књи жев ни ка Ср би је.

- Аутор ка ових књи га је по-
е те са о ко јој ће се тек чу ти и 
слу ша ти. Ка да је реч о же на-
ма по е те са ма, у срп ској књи-
жев но сти се, по сле не срећ не 
и ре ла тив но ра но пре ми ну ле 
Да рин ке Је врић, ни је по ја ви-
ла сна жни ја, ори ги нал ни ја и 
све жи ја пе сни ки ња од Жељ ке 
Аврић, са фор ми ра ним, чвр сто 
из ба лан си ра ним и ум но ко ри-
шће ним ма тер њим је зи ком. Је-
зи ком за ра зум ник, а то ће ре-
ћи и је зи ком за на шу бу дућ ност 
- ис та као је у свом при ка зу о 
овој пе сни ки њи То дор Бјел кић, 
књи жев ник и до дао да збир ка 
пе са ма „Мар ги на ли је“ су све 
оно што жи вот зна чи, у овом 
слу ча ју, оно што по е ти ка зна-

чи. Оме ђе не сво јим тра го ви ма 
и озна че не си гур ним, соп стве-
ним тра го ви ма.

- „Вре ме ник“ је тре зор дра го-
це них по ру ка, мол би, мо ли тви 
и за вет них ис по ве ди упу ће них 
Све ви шњем. Због то га су не ке 
од пе са ма, за и ста „пра ве мо ли-
тве“, али и сво је вр сни „ра порт“ 

пред го спо дом о то ме - шта 
се до га ђа са ње го вом тво ре-
ви ном, и ка кве су про ме не на-
ста ле у ње го вом нај ва жни јем 
де лу - чо ве ку, ко ји је по о дав-
но оп хр ван бо ле шћу, а што се 
пре по зна је по бу ја њу ње го вих 
на го на, и по ње го вој озве ре-
ној при ро ди - пре до чио је сво-

је ви ђе ње књи жев ник Мо мир 
Ва си ље вић, о збир ци пе са ма 
„Вре ме ник“, ко ју је об ја вио но-
во сад ски „Про ме теј“.

Где на ла зи вре ме и ин спи-
ра ци ју, по ред ве о ма зах тев ног 
по сла у МУП-у, аутор ка, ка же 
кад је не што са став ни део ње-
га, он да се на ђе вре ме, на чин 
и по тре ба, још не зна да ли 
ин спи ра ци ја на ђе њу, или она 
ин спи ра ци ју, али о сво јим збир-
ка ма пе са ма, до да је:

- Пи шем о све ту око се бе и 
о све ту у се би. О за ви ча ју, љу-
ба ви у свим ње ним ви до ви ма, 
чо ве ку и  ње го вим сно ви ма, 
ли ци ма, че жња ма, из бо ри ма 
и суд би на ма. Пе сма са зре ва 
у пе сни ку и тај про цес је увек 
дру га чи ји од прет ход ног, не-
ка да ду жи, не ка да кра ћи. Мо-
ја по е зи ја је мо је кре а тив но и 
кри тич ко ми шље ње. Мој став 
пре ма дру штве ним по ја ва ма и 
про ме на ма. Мо ја кон ста та ци ја, 
мо ја по бу на, мој на чин од бра-
не. Мо је дру го, а у ства ри мо-
жда и мо је пр во ја - ре кла је на 
про мо ци ји Жељ ка Аврић.

Про мо ци ју у му зич ком де лу 
про гра ма, про пра ти ла је Ири на 
Су бо тић, уче ни ца осмог раз ре-
да ОШ „До си теј Об ра до вић“ у 
Ири гу, на фла у ти.

 С. Ко стић

СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

Поезија Жељ ке Аврић

Жељка Аврић потписује књиге
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МЛА ДЕН СТОЈ ЧЕ ВИЋ, БУ НАР ЏИ ЈА ИЗ ПРИ ВИ НЕ ГЛА ВЕ

Опа сан и не до вољ но
це њен по сао

По сао бу нар џи је ни је ни ма ло лак. Ри зи-
чан је и увек је при та квом по слу чо ве ку 
гла ва у тор би. Мно ги тај по сао по ре де са 
по сло ви ма ру да ра, али би се мо гло ре ћи 
да је по сао бу нар џи је мо жда још и ри зич-
ни ји, с об зи ром на то да у слу ча ју по ја ве 
отров ног га са, ни је та ко јед но став но иза-
ћи из бу на ра чи ја ду би на не ка да мо же 
из но си ти чак и до 30 ме та ра

Го то во сва ко се о ско до ма-
ћин ство у Сре му не мо же 
се за ми сли ти без бу на ра. 

Не ки од њих ста ри су пре ко 
сто ти ну го ди на и слу же са мо 
као леп украс у дво ри шту. 
Ипак ни је рет ко да не ким 
Срем ци ма, по го то во у фру-
шко гор ским се ли ма шид ске 
оп шти не где још увек не по сто-
ји во до вод, бу нар пред ста вља 
је ди но ме сто ода кле се снаб-
де ва ју во дом за сва ко днев ну 
упо тре бу, а че сто је слу чај да 
ста нов ни ци ових се ла ту во ду 
ко ри сте и за пи ће. 

Да нас се бу на ри ко па ју 
са вре ме ним ме то да ма, про-
фе си о нал ним бу ши ли ца ма, 
ди за ли ца ма уз по моћ ко јих се 
из но си зе мљи ште из но во от-
кри ве них бу на ра. Ме ђу тим 
има и оних ко ји тај по сао још 
увек ра де руч но. Тра гом јед ног 
од да нас рет ких бу нар џи ја у 
шид ској оп шти ни, упу ти ли смо 
се пут При ви не Гла ве где смо 
по се ти ли Мла де на Стој че ви-
ћа, бу нар џи ју ко ји се тим 
по слом ба ви око 20 го ди на. 

Ка ко ка же, по сао бу нар џи је 
ни је ни ма ло лак. Ри зи чан је и 
увек је при та квом по слу чо ве-
ку гла ва у тор би. Мно ги тај 
по сао по ре де са по сло ви ма 
ру да ра, али би се мо гло ре ћи 
да је по сао бу нар џи је мо жда 
још и ри зич ни ји, с об зи ром на 
то да у слу ча ју по ја ве отров ног 
га са, ни је та ко јед но став но 
иза ћи из бу на ра чи ја ду би на 
не ка да мо же из но си ти чак и до 
30 ме та ра.

- Овај по сао ра дим већ два-
де сет го ди на, од ка ко сам се 
до се лио у Срем. До са да сам 
ис ко пао 13 бу на ра, а очи стио 
око 20. Бу нар углав ном ко пам 
сам али увек са со бом по ве-
дем још два чо ве ка. Ко пам 
бу на ре, зи дам их и чи стим. 
Пре ко па ња бу на ра мо рам 
про на ћи ме сто где се на ла зи 

во да. То углав ном ра дим уз 
по моћ две ба кар не жи це ко је 
др жим у пр сти ма и ка да се оне 
поч ну по ме ра ти, си гу ран сам 
да је во да на том ме сту и ту 
по чи њем да ко пам. До са да 
ни јед ном ни сам по гре шио. 
Не ка да се во да про на ла зи ла 
уз по моћ вр би них гран чи ца, 
јер се сма тра ло да та мо где 
ра сту вр бе, да се та мо на ла зи 
и во да. Ка да поч нем ко па ти, 
про мер мо ра би ти 1,25 ка ко 
при вр ху, та ко и при дну. За 
бу нар од де сет ме та ра ду би не, 
по треб но ми је 5-6 да на ра да. 
Би ло је слу ча је ва да про на ђем 
во ду при ко па њу од два ме тра, 
али и та да се мо ра ко па ти 
да ље 7-8 ме та ра ка ко би се 
на пра вио ре зер во ар. Ка да 
за вр шим по сао ко па ња, та да 
по чи њем зи да ти бу нар на по ла 
ци гле, на кон че га је нео п ход но 
окре чи ти га. Ка мен пла вац 
мо ра се по ста ви ти на дно 
бу на ра, ка ко би се ту са ку-
пљао ка ме нац - при ча Стој че-
вић.

Ка ко ис ти че, на по ран је и 
те жак по сао бу нар џи је али се 
наш са го вор ник вре ме ном 
на ви као и увек на сто ји да 
му ште ри ја бу де за до вољ на. А 
ко пао је Мла ден бу на ре у Ада-
шев ци ма, Ши ду, Бер ка со ву, 
чи стио их на ви ше ло ка ци ја 
ка ко по се ли ма та ко и на из ле-
ти шти ма по ред ви кен ди ца. 
Би ло је до ста ри зич них си ту а-
ци ја, а се ћа се ка ко је при ли-
ком чи шће ња јед ног бу на ра 
ду бо ког чак 23 ме тра на и шао 
на про ва ли ју.

- То је био бу нар без ка пи 
во де у ње му. Ка да сам до шао 
до дна, на и шао сам на про ва-
ли ју, пра ву под зем ну ре ку. С 
об зи ром да се бу нар на ла зио у 
не по сред ној бли зи ни стам бе-
ног објек та, по са ве то вао сам 
до ма ћи не да га од мах за тр па-
ју. На жа лост има до ста на пу-

ште них ста рих бу на ра, где су 
при сут ни опа сни га со ви, па 
чак и му ни ци ја и бом бе. 
Мо раш би ти ја ко опре зан - 
ка же Мла ден, на во де ћи да 
љу ди да нас не зна ју до вољ но 
да це не бу на ре и да их че сто 
ко ри сте као ме сто за од ла га-
ње сме ћа што је ве ли ка ште та.

Ка ко на во ди, са мо у Ши ду 
по сто ји 30 од сто на пу ште-
них бу на ра ко је љу ди 

ко ри сте као сеп тич ке ја ме. 
Твр ди да, ако је бу нар отво рен 
ка ко би мо гао да цир ку ли ше 
ва здух и ако се во да че сто 
ко ри сти, во да у ње му се не ће 
усмр де ти. Че сто пу та љу ди то 
не зна ју или их не ин те ре су је, 
па за тво ре бу на ре. Ка ко ис ти-
че, га ран ту је да је во да у бу на-
ри ма ба рем у овом де лу Сре-
ма ква ли тет на и до бра за 
пи ће, са мо под усло вом да се 
бу на ри до бро одр жа ва ју.

- Да би во да у бу на ру би ла 
ква ли тет на, бу нар се мо ра 
окре чи ти и уба ци ти гру мен 
кре ча у вре ћи ко ји се спу шта 
на по вр ши ну во де. Мо ра се 
ре дов но чи сти ти и ко ри сти ти. 
Што се во да ви ше ко ри сти, 
бо ља је за упо тре бу. Ја у свом 

дво ри шту имам свој бу нар. 
Мо ја по ро ди ца и ја ко ри сти мо 
во ду са бу на ра за пи ће. И ка да 
у на шем се лу бу де за вр шен 
во до вод, ја се не ћу при кљу чи-
ти. Ра ди је ћу ис ко па ти још 
је дан бу нар, јер га ран ту јем да 
је во да из бу на ра ква ли тет ни ја 
за пи ће не го во да из во до во да 
- ка же нам Мла ден.

И ка ко нам на кра ју раз го во-
ра на во ди, по сао бу нар џи је 
ба рем у овом де лу Сре му је 
тра жен али на жа лост те шко 
на пла тив. При ста не Мла ден 
свој по сао да од ра ди и на 
ра те, јер раз у ме да љу ди 
не ма ју нов ца. Али ди нар ко ји 
за ра ди од тог те шког и ри зич-
ног по сла, је је ди ни и њи ме 
из др жа ва сво ју по ро ди цу, та ко 
да је сва ки по зив за ко па ње 
бу на ра увек до бро до шао. 
Ка же, био би пре сре ћан ка да 
би го ди шње ис ко пао ба рем 
че ти ри бу на ра, то би му би ло 
до вољ но да из др жа ва сво ју 
по ро ди цу и да му оста не не ки 
ди нар ка ко би за вр шио сво ју 
ку ћу у При ви ној Гла ви, где 
да нас жи ви са сво јом по ро ди-
цом. 

М. Н.

Бу нар џи ја Мла ден Стој че вић из При ви не Гла ве
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Ак ци ја са о бра ћај не 
по ли ци је

У ак ци ји по ја ча не кон тро ле са о бра-
ћа ја на под руч ју По ли циј ске упра ве у 
Срем ској Ми тро ви ци, от кри ве но је и 
санк ци о ни са но 112 са о бра ћај них пре-
кр ша ја. Кон тр о ла је би ла усме ре на на 
от кри ва ње пре кр ша ја не ве зи ва ња 
си гур но сног по ја са. У ак ци ји ко ја је 
спро ве де на 3. фе бру а ра и ко ја је тра-
ја ла од 8 до 15 ча со ва, от кри ве но је и 
санк ци о ни са но 87 во за ча и пут ни ка 
ко ји за вре ме во жње ни су упо тре би ли 
си гур но сни по јас.  

Ла бо ра то ри ја
ма ри ху а не

У ефи ка сној ак ци ји при пад ни ка 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 
Срем ској Ми тро ви ци, у ку ћи И. В. (30) 
от кри ве на је ла бо ра то ри ја за уз гој 
ма ри ху а не у кон тро ли са ним усло ви-
ма, са свом пра те ћом опре мом и осам 
сак си ја са тек за са ђе ним биљ ка ма. У 
да љем пре тре су су про на ђе не се мен-
ке и биљ на ма те ри ја сум њи ви на 
ма ри ху а ну, укуп не те жи не 73,2 гра ма. 
Та ко ђе, по ли ци ја је про на шла око 
152.000,00 ди на ра за ко је се сум ња 
да по ти чу од про да је опој не дро ге. По 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, осум њи-
че ном је од ре ђе но за др жа ва ње до 48 
ча со ва. Он ће уз кри вич ну при ја ву за 
кри вич но де ло нео вла шће на про из-
вод ња и ста вља ње у про мет опој них 
дро га, у за кон ском ро ку би ти до ве ден 
на са слу ша ње у Ви ше јав но ту жи ла-
штво у Срем ској Ми тро ви ци.

Ра све тље не
кра ђе би ци ка ла

Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 

у Ру ми, ра све тље но је 19 кра ђа и 
те шких кра ђа би ци ка ла у на се љи ма 
Де те ли на, Игра ли ште и Ти вол, из вр-
ше них у прет ход ном пе ри о ду. Про-
тив 32-го ди шњег му шкар ца под не та 
је кри вич на при ја ва над ле жном 
ту жи ла штву, у ре дов ном по ступ ку. 
Он се те ре ти да је крао би ци кле из 
ход ни ка згра да, у бли зи ни До ма 
здра вља и дво ри шта и про да вао их 
на ва ша ру. Не ко ли ко би ци ка ла је 
пре про да но у Шап цу и Но вом Са ду, 
а ма њи број је про на ђен и вра ћен 
вла сни ци ма. 

Мо то ром
на по ли цај ца

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Ру ми су про на шли Д. 
Ј. (22), ко ји се те ре ти да је у Же ле-
знич кој ули ци мо то ци клом уда рио 
по ли циј ског слу жбе ни ка при ли ком 
оба вља ња ре дов не кон тро ле са о бра-
ћа ја, а за тим по бе гао са ли ца ме ста. 
По ли циј ски слу жбе ник је за до био 
те ле сне по вре де ко је су кон ста то ва ли 
де жур ни ле ка ри. По на ло гу над ле-
жног ту жи о ца, осум њи че ном је од ре-
ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва. Он је 
у за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву 
за кри вич но де ло на пад на слу жбе но 
ли це у вр ше њу слу жбе не ду жно сти 
до ве ден на са слу ша ње у Основ но јав-
но ту жи ла штво, на кон че га му је од ре-
ђен при твор до 30 да на. 

У при твор
због на си ља

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Ру ми су, по на ло гу 
над ле жног ту жи о ца, од ре ди ли за др-
жа ва ње до 48 ча со ва за Ж. М. (36), 
због по сто ја ња осно ва не сум ње да је 
у ал ко хо ли са ном ста њу пси хич ки и 
фи зич ки мал тре ти рао мај ку. Осум њи-

че ни је уз кри вич ну при ја ву за на си ље 
у по ро ди ци са слу шан у Основ ном јав-
ном ту жи ла штву у Ру ми, на кон че га 
му је од ре ђен при твор до 30 да на. 

По ку шај уби ства
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка 

Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 
Ру ми и Срем ској Ми тро ви ци је про на-
ђен Д. К. (30), ко ји се те ре ти да је 
не ко ли ко ча со ва пре то га из вр шио 
кри вич но де ло уби ство у по ку ша ју. Д. 
К. се те ре ти да је 7. фе бру а ра у ка фи-
ћу у Ру ми, на кон вер бал ног и фи зич-
ког су ко ба, но жем на нео те шке те ле-
сне по вре де опа сне по жи вот 25-го ди-
шњем мла ди ћу ко ји је хо спи та ли зо-
ван у Ме ди цин ском цен тру у Срем ској 
Ми тро ви ци. Осум њи че ни ће у за кон-
ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву би ти 
до ве ден на са слу ша ње у Ви ше јав но 
ту жи ла штво у Срем ској Ми тро ви ци. 

Ухва ћен
са хе ро и ном

У ак ци ји су зби ја ња тр го ви не нар ко-
ти ци ма, при пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Срем ској 
Ми тро ви ци су за пле ни ли 24,4 гра ма 
суп стан це сум њи ве на хе ро ин, три 
мо бил на те ле фо на са кар ти ца ма и 
из ве сну су му нов ца. Дро га, те ле фо ни 
и но вац су про на ђе ни код Д. Н. (31), 
ко ји је у тре нут ку ка да је угле дао 
по ли ци ју, по ку шао да од ба ци хе ро ин 
од се бе. Због по сто ја ња осно ва не 
сум ње да је из вр шио кри вич но де ло 
нео вла шће на про из вод ња и ста вља-
ње у про мет опој них дро га, по на ло гу 
над ле жног ту жи о ца, осум њи че ном је 
од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва. 
Он ће уз кри вич ну при ја ву, у за кон-
ском ро ку би ти до ве ден на са слу ша-
ње у Ви ше јав но ту жи ла штво у Срем-
ској Ми тро ви ци. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА РУ МА

На па ди од стра не ла жних мо ра ли ста
Оп штин ски од бор Срп ске на пред не 

стран ке Ру ма из дао је 5. фе бру а-
ра са оп ште ње за јав ност, по во дом 

ка ко они на во де ла жних оп ту жби и из ми-
шље них афе ра ко је при пи су ју чла но ви ма 
стран ке.

- По след њих не ко ли ко да на све до ци 
смо ла ви не ла жних оп ту жби и из ми шље-
них афе ра ко је се при пи су ју Срп ској на-
пред ној стран ци и ње ним функ ци о не ри ма 
у оп шти ни Ру ма. По след њу у ни зу из нео 
је пред сед ник ОО СДС Ру ма Влат ко Рат-
ко вић ко ји се у из ја ви за Блиц при дру жу је 
ор ке стри ра ним на па ди ма на на шу стран ку 
оп ту жу ју ћи оп штин ско ру ко вод ство у Ру ми 
због ку по ви не пут нич ког во зи ла Шко да. На 
стра ну то што је во зи ло ку пље но ап со лут-

но по за ко ну и у скла ду са по тре ба ма оп-
штин ских слу жби же ли мо да ис так не мо да 
је, у нај ма њу ру ку, не у ме сно да при мед бе 
на на бав ку слу жбе ног во зи ла из но си не ко 
ко је у вре ме док је био на род ни по сла ник 
ко ри стио ис кљу чи во во зи ло у вла сни штву 
су пру ге Ду ша на Бо ро ви це, вој во ђан ског 
тај ку на про тив ко јег се во де мно ги суд ски 
по ступ ци због уче шћа у по сло ви ма ко ји ма 
је на не та ви ше ми ли он ска ште та, ме ре на 
у еври ма, бу џе ти ма Вој во ди не и мно гих 
ло кал них са мо у пра ва, фон ду за раз вој 
Вој во ди не и дру гим из во ри ма ко је је кон-
тро ли са ла стран ка го спо ди на Рат ко ви ћа. 
Та ко ђе чу ди бу ђе ње осе ћа ја за по тре бе 
ло кал не за јед ни це у Ру ми осо бе ко ја је, 
као на род ни по сла ник исто вре ме но био 

и адво кат ски слу га тог истог Бо ро ви це са 
џе по ви ма пу ним па ра од по ха ра них по кра-
јин ских фон до ва.

Го спо дин Рат ко вић, као адво кат ски по-
трч ко Ду ша на Бо ро ви це и де сна ру ка Не-
на да Бо ро ви ћа, оста ће у Ру ми упам ћен 
и по то ме што је ди рект но уче ство вао у 
га ше њу Основ ног су да у Ру ми, та ко да 
је ње го ва бри га за гра ђа не оп шти не Ру-
ма гра ђа ни ма ап со лут но по зна та. И би ће 
аде кват но и „на гра ђе на“ на из бо ри ма због 
ко јих се сва ова го ми ла ла жних мо ра ли ста 
и ли це ме ра без по ли тич ких иде ја и мо ра-
ла од јед ном про бу ди ла и због ко јих се и 
так ми чи ко ће ви ше сла га ти, јер им је то 
је ди но оста ло – сто ји у са оп ште њу СНС 
Ру ма.
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НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА

Ла бу дов плес на Са ви
То ком ове „про лећ не“ зи ме, 

Ми тров ча ни иако ни су има ли при ли-
ку да на ро чи то ужи ва ју у сне жним 
ча ро ли ја ма, атрак ци ју су про на шли 
на сав ском ке ју. Ни је снег, али су 
ла бу до ви. У ни кад ве ћем бро ју сја ти-
ли су се на Са ву и у овом тре нут ку 
из ме ђу На се ља Ста ри мост и Тре ће 
здрав стве не ста ни це при са мој оба ли 
на ла зи се 22 ла бу да. Са да је шет ња 

ми тро вач ким ке јом при јат ни ја не го 
ика да, љу ди за ста ју, ужи ва ју у по гле-
ду, хра не их и фо то гра фи шу.

Ме ђу сто ти на ма фо то гра фи ја 
на ших су гра ђа на, из два ја се јед на, 
Ми тров ча ни на Си ни ше Ни ко ли ћа. Он 
је за бе ле жио и ове ко ве чио је дан 
на ро чит тре ну так, фо то гра фи јом му 
по да рив ши веч ност.

На и ме, ње го ва фо то гра фи ја „Ла бу-

дов плес на Са ви“ об ја вље на је 
не дав но на сај ту Na ti o nal Ge o grap hic 
Sr bi ja, а иста је сти гла и на адре су 
Srem press por ta la.

Ина че, већ 25 го ди на Си ни ша Ни ко-
лић се ба ви фо то гра фи јом, а ова је 
са мо још јед на из ње го ве бо га те 
ри зни це. Ни ко ли ће ве фо то гра фи је су 
об ја вљи ва не и у ча со пи си ма као што 
су Re fo to и Ani mal Pla net. А. Ћ.

Пред став ни ци Ру рал ног цен тра 
Со ва у са рад њи са По кре том го ра-
на Срем ска Ми тро ви ца и Ин клу-
зив но еду ка тив ним цен тром Ин уз 
ко ор ди на ци ју Дру штва за за шти ту 
и про у ча ва ње пти ца Ср би је ор га-
ни зо ва ло је у окви ру IWC ме ђу на-
род ног по пи са пти ца мо чва ри ца 
мо ни то ринг и по пис пти ца на ре ка-
ма Са ва, Бо сут, Сту два и За са ви-
ца, за тим ка на ли ма Чи кас, Бо газ, 
ге не рал ни ка нал код Ла ћар ка, 
мо ро вић ки ка нал, риб њак код 
Мо ро ви ћа у спа чван ским шу ма ма, 
Ти ца но ва ба ра и на дру гим во де-
ним по вр ши на ма. 

Укуп но је за бе ле же но око 1.600 
пти ца, ме ђу ко ји ма су цр ве но кљу-
ни ла буд, ве ли ки вра нац, мал кор-
ма ран, пат ке глу ва ре, бар ске ко ки-

це, во до ма ри, бар ске се ни це, га ле-
бо ви, си ве ча пље, ве ли ке бе ле 
ча пље и дру го. По себ но је ин те ре-
сант но при су ство ве ли ке по пу ла-
ци је ла бу до ва, у Срем ској Ми тро-
ви ци на Са ви пе де се так је дин ки, у 
За са ви ци 25-30, на ре ци Бо сут 65. 

- Ме ђу овим ла бу до ви ма, у 
Срем ској Ми тро ви ци за бе ле жи ли 
смо при су ство јед ног пр сте но ва ног. 
Кон так ти ра њем Цен тра за пр сте-
но ва ње са зна ли смо да је ла буд 
пр ви пут пр сте но ван у Бу дим пе шти 
2012. го ди не. Од гра бљи ви ца за бе-
ле же не су по пу ла ци је Ми ша ра, 
за тим не ко ли ко Ве тру шки и ор ло ви 
Бе ло ре па ни – на во ди Мар ко Цви ја-
но вић, пред сед ник Удру же ња 
Ру рал ни цен тар со ва.

М. Ц.

РУ РАЛ НИ ЦЕН ТАР СО ВА

Про у ча ва ње пти ца

Орао Мишар
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Ка ја ка шки клуб „Вал“ из 
Срем ске Ми тро ви це по-
стао је бо га ти ји за но вог 

чла на, Мар ка То ми ће ви ћа, ко-
ји је ка ри је ру за по чео у Бе че ју, 
а до са да је ве слао за клу бо ве 
из Зе му на и Шап ца. То ми ће-
вић је 2. фе бру а ра у ми тро вач-
кој Град ској ку ћи у при су ству 
гра до на чел ни ка Бра ни сла ва 
Не ди мо ви ћа, на чел ни ка Град-
ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или је Не ди ћа, ди-
рек то ра ка ја ка шке ре пре зен та-
ци је Ср би је Ми ро сла ва Алек-
си ћа и пред став ни ка КК „Вал“ 
пот пи сао при ступ ни цу за овај 
клуб. 

Мар ко То ми ће вић је члан се-
ни ор ске ре пре зен та ци је Ср би-
је и ве сла ће на ово го ди шњим 
Олим пиј ским игра ма у Бра зи-
лу.

- Ка ја ка шки клуб „Вал“ ми се 
сви ђа, има ду гу тра ди ци ју и ре-
зул та те иза се бе, те је за ме не 
од го вор ност али и част да се 
так ми чим за овај клуб. Шест 
олим пи ја ца је ве сла ло за овај 
клуб, ја сам сед ми и ве ру јем 
да ћу би ти пр ви олим пи јац ко ји 
је до нео ме да љу. До го во ре но 
је да ће се клуб ре но ви ра ти и 
да ће до би ти је дан но ви сјај, 
па се на дам да ће се ве ли ки 
број де це од лу чи ти да се ба ви 
овим спор том – ис та као је То-
ми ће вић, 

Из Ка ја ка шког са ве за Ср би-
је по ру чу ју да је пот пи си ва ње 
Мар ко ве при ступ ни це за КК 
„Вал“ од ли чан по тез и да оче-

ку ју да Срем ска Ми тро ви ца 
по ста не цен тар овог спор та у 
Ср би ји. 

- Као спорт ски ди рек тор по-
ста вио сам се би не ке ци ље ве, 
а то је да у ка ја ка шком спор ту 
на пра ви мо не ко ли ко ка ја ка-
шких цен та ра. По ред Бач ке 
План ке, Но вог Са да, Шап ца, 
на ве ли ка вра та се Срем ска 
Ми тро ви ца вра ћа на на шу ка-
ја ка шку сце ну. Они има ју мла-
де, пер спек тив не ка ја ка ше, 
али уз по моћ Гра да овај клуб 
ће уско ро има ти и се ни ор ске 
ре пре зен та тив це, уз Мар ка ко-
ји је до шао да по ја ча се ни ор-
ску еки пу. Мар ко је на прет ход-
на два пр вен ства све та осва јао 
брон за не ме да ље. Ми слим да 
ће ње гов до ла зак у овај клуб 
пред ста вља ти под стрек за 
мла де Ми тров ча не и Ми тров-

чан ке да се ба ве ка ја ком, да се 
ка јак клуб ома со ви. За хва љу-
ју ћи сред стви ма ко је ће Град 
уло жи ти у клуб, ство ри ће се 
усло ви да се клуб ома со ви и 

да се још бо ље ра ди са де цом 
- из ја вио је Ми ро слав Алек сић, 
спорт ски ди рек тор ка ја ка шке 
ре пре зен та ци је. 

 С. С. 

МАР КО ТО МИ ЋЕ ВИЋ НО ВИ ЧЛАН КА ЈА КА ШКОГ КЛУ БА „ВАЛ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Из Ми тро ви це у Рио

Гра до на чел ник Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца до ла зак Мар ка 
То ми ће ви ћа ви ди као шан су за 
оства ре ње бо љих ре зул та та 
КК „Вал“. Не ди мо вић је на ја вио 
и да ће ове го ди не Град Срем-
ска Ми тро ви ца уло жи ти зна чај-
на сред ства у „Вал“. 

- Као што у при вре ди по ку-
ша ва мо и успе ва мо да ожи ви-
мо не ка да шње сим бо ле гра да, 
по пут Ми тро са и бро до гра ди-
ли шта, та ко нам је иде ја да и у 

спор ту ожи ви мо је дан од нај ве-
ћих сим бо ла, а то је КК „Вал“ и 
да уло жи мо у ге не ра ци је ко је 
до ла зе. Наш град мо ра би ти 
пре по зна тљив по успе шним 
спор ти сти ма и за то не ће мо 
ште де ти сред ства. Ми ће мо 
ове го ди не до ста нов ца уло жи-
ти у „Вал“. Ме ни је дра го што је 
Мар ко по стао део Ми тро ви це, 
та ко да са да има мо два пред-
став ни ка у Бра зи лу – ре као је 
гра до на чел ник Недимoвић.

Град ула же у КК „Вал“
Ми ро слав Алек сић, Мар ко То ми ће вић и Бра ни слав Не ди мо вић

И овог ви кен да у спорт ској ха ли у До њем 
То вар ни ку одр жан је школ ски тур нир у 
ма лом фуд ба лу. Ово га пу та, по но во у 

ор га ни за ци ји Спорт ског са ве за „Раз вој спор то-
ва“, сна ге су од ме ри ле уче ни це осмо го ди шњих 
шко ла са те ри то ри је пе ћи нач ке оп шти не. Ме-
ђу се дам еки па (шко ле из Де ча и Кар лов чи ћа 
су има ле за јед нич ку еки пу) нај бо ље су би ле 
де вој чи це из Ши ма но ва ца, ко је су у фи на лу 
над ма ши ле вр шња ки ње из Де ча и Кар лов чи ћа 
ре зул та том 3:1.

Ре зул та ти: пр ви круг, Пе ћин ци - До њи То вар-
ник 1:1, пе на ли ма 0:2, Обреж - Кар лов чић/Деч 
0:1 и Ши ма нов ци - Ку пи но во 2:1, док је Аша ња 
би ла сло бод на. По лу фи на ле: До њи То вар ник 
– Деч/Кар лов чић 1:2 и Ши ма нов ци - Аша ња 
2:1.

Нај бо љи стре лац тур ни ра је Хе ле на Хост, 
а нај бо ји гол ман Ка та ри на Пер лић, обе из по-
бед нич ке еки пе, док је за нај бо љу игра чи цу 
про гла ше на Ди ја на Мла де но вић из ме шо ви те 
еки пе Деч/Кар лов чић.

Д. С. 

Атле ти ча ри ми тро-
вач ког Сир ми ју ма 
успе шно су стар то-

ва ли на отва ра њу ово го-
ди шње атлет ске се зо не, 
на Др жав ном пр вен ству 
ко је је одр жа но 6. фе бру а-
ра у Но вом Са ду. Ис та као 
се ре пре зен та ти вац Ср-
би је Ог њен Сто ја но вић, 
са но вим лич ним ре кор-
дом у тр ци на 60 ме та ра - 
7,15 се кун ди, што је вр ло 
вре дан ре зул тат. Сто ја но-
вић је осво јио сре бр ну ме-
да љу и за са мо че ти ри сто тин ке из ма кло 
му је зла то на Пр вен ству др жа ве за мла ђе 
ју ни о ре. Под се ти мо да се овај мла ди ми-
тро вач ки атле ти чар спре ма за Шам пи о нат 
Евро пе за мла ђе ју ни о ре, ко је ће се у ју лу 
одр жа ти у гру зиј ском гра ду Тби ли си ју. 

У Но вом Са ду је и Не ма ња Јор гић из бо-
рио ме сто у фи нал ној тр ци на 60 ме та ра, 
што је за ње га успех, а за па жен је био и 
Алек сан дар Се ку лић у свом пр вом на сту-
пу у ка ри је ри. 

Тро је атле ти ча ра АК „Срем“ осво ји ло је 
три ме да ље на овом пр вен ству. Ми лош 
Ми тро вић у ди сци пли ни скок у вис ре зул-
та том 1,90 ме та ра за у зео је дру го ме сто. 
У ди сци пли ни скок са мот ком за мла ђе 
ју ни ор ке так ми чар ке „Сре ма“ осво ји ле су 
две ме да ље, Са ња Ве се ли но вић сре бр ну, 
а Ма ја Др ља ча брон за ну. Сво тро је так-
ми ча ра су уче ни ци тре не ра Ми ро сла ва 
Ера ка.

М. Н.

ДР ЖАВ НО ПР ВЕН СТВО У АТЛЕ ТИ ЦИ

Ме да ље за Ми тров ча не
ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ 

Ши ма нов чан ке
нај бо ље

Так ми ча ри Сир ми ју ма са тре не ром 
Го ра ном Па вло ви ћем
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ОВАН: На жа лост, 
пре ви ше се упли ће те 
у јед ну нео бич ну 
си ту а ци ју или у ства-

ри ко је не по зна је те до вољ но. 
Сво јим ис хи тре ним по ступ ци ма 
ин ди рект но ири ти ра те са рад ни-
ке, по слов на си ту а ци ја мо же да 
ис ком пли ку је ми мо ва ше во ље 
или ути ца ја. Не ма по тре бе да 
ис ку ша ва те не чи ју емо тив ну 
на кло ност. Аван ту ри стич ки по ри-
ви мо гу да вас на ве ду на ло ше 
ре ше ње.  

БИК: У су сре ту са 
са рад ни ци ма ин си-
сти ра те на сво јим 
на ме ра ма и има те 

до бру по слов ну про це ну. Ва жно 
је да ве ру је те у сво је спо соб но-
сти и да оправ да те не чи је по ве-
ре ње. По ка жи те до вољ но слу ха 
за но ве по слов не иде је. Ра ду је 
вас не чи ја емо тив на па жња, осе-
ћа те се пре див но ка да вас пра ти 
љу бав ни под сти цај. На ла зи те се 
у сјај ној пси хо – фи зич кој фор ми. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не 
до па да вам се не чи ја 
уло га у по слов ним 
су сре ти ма, али не 

тре ба да се оп те ре ћу је те про це-
ном ту ђих спо соб но сти и вред но-
сти. Бу ди те про ми шље ни и са че-
кај те да исти на ис пли ва на по вр-
ши ну. Са чу вај те по зи ти ван став о 
по слов ној са рад њи. Ва ма не до-
ста је стр пље ње, а ва шем парт не-
ру хра брост да се су о чи са за јед-
нич ким про бле мом. 

РАК: Де лу је те за бри-
ну то у оче ки ва њу да 
не ко од го во ри на ваш 
по зив и по слов ну 

по ну ду. На слу ћу је те не га ти ван 
од го вор или ма њи гу би так. Тра-
жи те за о би ла зно ре ше ње ка ко 
би сте са чу ва ли сво ју по слов ну 
по зи ци ју. Парт нер се су ви ше 
осла ња на ва шу до бру во љу, 
што вас до дат но оп те ре ће ње. 
Ни шта не мо же да се при ве де 
кра ју на до бар на чин без ва шег 
уче шћа.   

ЛАВ: По слов ни про-
пуст ко ји сте учи ни ли 
не пред ста вља пре-
се дан, да би сте због 

то га при хва ти ли не чи је ка зне не 
ме ре и оштру но ту. По тру ди те се 
да ва ши са рад ни ци при хва те 
ре ал не об ја шње ња и по сто је ће 
окол но сти ко је ути чу на за јед нич-
ки успех. По ку ша ва те да од ло жи-
те је дан су срет, али то је са мо 
при вре ме но ре ше ње. 

ДЕ ВИ ЦА: При хва ти те 
ми шље ње ве ћи не о 
не ким спор ним до га-
ђа ји ма. Не ма по тре бе 

да оспо ра ва те не чи ји ути цај или 
да се из два ја те из гру пе са рад ни-
ка. Кре а тив ни ји усло ви пру жа ју 
мо гућ ност за бо ље по слов но 
из ра жа ва ње. Парт нер има за мер-
ку на ва ше по на ша ње. Обра ти те 
па жњу на из го во ре не ре чи, 
по себ но на по ру ку ко ја се кри је 
из ме ђу ре до ва.   

ВА ГА: Су ви ше сте 
по но сни да про го во-
ри те о сво јим про-
бле ми ма, не же ли те 

да се су о чи те са по слов ним 
не у спе хом. Ипак, сва ка си ту а-
ци ја де лу је ко ри сно. Осло бо ди-
те се по гре шних на ви ка и при-
хва ти те не чи је ре чи као до бар 
пу то каз. Су ви ше тем пе ра мент-
но ре а гу је те у си ту а ци ја ма за 
ко је ва ша око ли на или во ље на 
осо ба има дру га чи је ви ђе ње и 
ре ше ње.   

ШКОР ПИ ЈА: Де лу је-
те не смо тре но и 
до зво ља ва те не ком 
да раз от кри је ва ше 

по слов не на ме ре. Сва ком се 
де ша ва ома шка. Због ло ших 
про це на, осе ћа те из ве сну по мет-
њу и по ја ча ну тен зи ју у су сре ту 
са по слов ним парт не ри ма. Сре-
ћа је по тен ци јал но на ва шој стра-
ни, по сто ји осо ба ко ја вам по кла-
ња искре на осе ћа ња. Ва жно је 
да на пра ви те до бар из бор. 

СТРЕ ЛАЦ: Уз не ми-
ре ни сте због но вих 
по слов них до га ђа ја и 
де лу је те кон фу зно, 

та ко да ва ша об ја шње ња пред 
са рад ни ци ма сву че не у бе дљи-
во. Не ма раз ло га да ри зи ку је те, 
при хва ти те не ку скром ни ју по ну-
ду. По треб но је да по ми ри те 
сво је ми сли и осе ћа ња, али и да 
са чу ва те лич но до сто јан ство 
пред осо бом ко ја вас до бро 
по зна је. 

ЈА РАЦ: Ве ли ке 
ам би ци је или по тре-
ба за при ку пља њем 
ма те ри јал них ре зул-

та та не тре ба да вас на ве ду на 
по гре шно по на ша ње у дру штву 
по слов них парт не ра. Па жљи ви-
је ана ли зи рај те сво је са рад ни ке 
и по ру ке ко је до би ја те. Ва жно је 
да са чу ва те емо тив ну бли скост 
са јед ном дра гом осо бом. 
За шти ти те оне ко је во ли те од 
не по сред них уз бу ђе ња. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Има те 
ути сак да тр пи те 
ло ше ути ца је и не 
же ли те да при хва ти-

те раз ли чи та пра ви ла ко ја вас 
огра ни ча ва ју у по слов ном из ра-
жа ва њу. Не ма по тре бе да тро-
ши те сво ју енер ги ју на спо ред не 
си ту а ци је или у рас пра ви са 
са рад ни ци ма, но во ис ку ство 
де лу је по уч но. При кри ва њем 
исти не оста вља те лош ути сак 
на во ље ну осо бу. 

РИ БЕ: Им про ви за ци-
ја у по слов ним пре го-
во ри ма пред ста вља 
по тен ци јал ни ри зик и 

отва ра но ва пи та ња од за јед-
нич ког ин те ре са. Не чи је иде је 
зву че вр ло ин те ре сант но док се 
слу ша ју, ме ђу тим у прак си је 
те же оства ри ти све што се за ми-
сли. Про ме ни те сво ју так ти ку 
пред во ље ном осо бом, уза луд 
при кри ва те не за до вољ ство. 

VREMEPLOV
10. фе бру ар

1635. Кар ди нал Ри ше ље осно-
вао је Фран цу ску ака де ми ју. 
1890. Ро ђен је Бо рис Па стер-
нак, ру ски књи жев ник. Пи сао је 
пе сме, но ве ле и ро ма не. За 
ро ман „Док тор Жи ва го“ до био 
је 1958. го ди не Но бе ло ву 
на гра ду. 

11. фе бру ар
1752. Отво ре на је пр ва бол ни-
ца у Аме ри ци, у Пен сил ва ни ји.
1826. Отво рен је Лон дон ски 
уни вер зи тет. 
1993. Ири на При ва ло ва оба ра 
ре корд за же не у тр ци на 60 
ме та ра (6,92 се кун де). 

12. фе бру ар
1809. Ро ђен је Чарлс Дар вин, 
слав ни ен гле ски при род њак и 
фи зи о лог, тво рац ма те ри ја ли-
стич ке те о ри је ко ја раз ја шња-
ва про цес на стан ка жи вог све-
та и по сле ди це тог про це са.
1877. Пр ва вест пре не се на је 
те ле фо ном из Бо сто на у 
Са лем. 
1967. Кит Ри чардс и Мик Џе гер 
ухап ше ни су због дро ге.

13. фе бру ар
1633. Ита ли јан ски астро ном 
Га ли лео Га ли леј сти гао је у 
Рим за су ђе ње пред Ин кви зи-
ци јом због тврд ње да се 
Зе мља окре ће око Сун ца. Осу-
ђен је на кућ ни при твор на 
свом ма лом има њу не да ле ко 
од Фи рен це. Умро је у 77. го ди-
ни жи во та из не мо гао и слеп, 8. 
ја ну а ра 1642. Ва ти кан је тек 
359 го ди на ка сни је (1992) при-
знао свој по раз. 
1832.  У Лон до ну се пр ви пут 
по ја ви ла ко ле ра. 
1959.  Бар би ка је пу ште на у 
про да ју. 

14. фе бру ар
1804. Збор углед них Ср ба 
до нео је у Ора шцу код Аран ђе-
лов ца од лу ку о ди за њу устан ка 
про тив Ту ра ка и за во жда иза-
брао Ђор ђа Пе тро ви ћа, на зва-
ног Ка ра ђор ђе. 
1971. Ри чард Ник сон ин ста ли-
рао је си стем за при слу шки ва-
ње у Бе лој ку ћи. 

15. фе бру ар
1835. До не сен је ли бе рал ни 
Сре тењ ски устав Ср би је, ко ји је 
по узо ру на фран цу ски и бел гиј-
ски устав из ра дио Ди ми три је 
Да ви до вић. То је пр ви устав на 
Бал ка ну. По том уста ву је за ко-
но дав на и из вр шна власт при-
па да ла кне зу и Са ве ту, што је 
зна чи ло огра ни че ње Ми ло ше-
ве до та да ап со лут не вла сти. 

16. фе бру ар
1871. Ро ђен је срп ски пи сац 
Ра до је До ма но вић, нај ве ћи 
срп ски са ти ри чар, ко ји је сар-
ка стич но и ду хо ви то сли као 
власт огре злу у ко руп ци ју и 
на си ље, ла жно ро до љу бље и 
до сер вил но сти по слу шно гра-
ђан ство. 
1959. Фи дел Ка стро про гла сио 
је се бе пре ми је ром Ку бе. 

HOROSKOP

Сре да, 10. фе бру ар
(28. ја ну ар) 

Пре по доб ни Је фрем Си рин; 
Пре по доб ни Исак Си рин

Че твр так, 11. фе бру ар 
(29. ја ну ар) 

Пре нос мо шти ју Све тог Иг ња ти-
ја Бо го но сца

Пе так, 12. фе бру ар (30. ја ну ар) 
Све та Три Је рар ха

Су бо та, 13. фе бру ар
(31. ја ну ар) 

Све ти бе сре бре ни ци Кир и 
Јо ван

Не де ља, 14. (1) фе бру ар 
Све ти му че ник Три фун (Прет пр.
Сре те ња) 

По не де љак, 15. (2) фе бру ар 
Сре те ње Го спод ње

Уто рак, 16. (3) фе бру ар 
Све ти Си ме он и Ана; Све ти 
Ја ков, Ар хи е пи скоп срп ски

Crkveni
kalendar

• Бра ни ће мо наш ус пра-
ван став! Ако тре ба и 
за ле ћи ће мо!
• Му ћак је по ли тич ки 
ак тив но ја је.
• Да би био ви ђен чо век 
ни ко не сме да те ви ди 
док ра диш оно што 
ра диш.

Фран цу ска 
пи та са 
ви шња ма

Са стој ци: ко ре 1/2 кг,  3 ја ја, 2,5 
ча ше ше ће ра, 1 ча ша уља,  1 
ча ша јо гур та, 1 пра шак за пе ци во, 
4 ка ши ке гри за, ви шње очи шћене 
1 кг, во да 2 ча ше, 1 ли мун.

По сту пак: Уму ти ти ја ја, 1.5 
ча шу ше ће ра, уље, јо гурт, пра шак 
за пе ци во и гриз Ко ре по де ли ти 
на 3 де ла. У на у љен плех ре ђа ти 
1/3 ко ра и сва ку пре ма за ти уму ће-
ним фи лом па рас по ре ди ти на 1/2 
ви ша ња. За тим по ре ђа ти дру гу 
тре ћи ну ко ра, ви шње и 3 део 
ко ра. Пи ту исе ћи на коц ке и пе ћи 
на 200 Ц око 30 ми ну та док не 
по ру ме ни. Док се пи та пе че ску ва-
ти 2 ча ше ше ће ра, 2 ча ше во де са 
ли му ном, и кад се пи та из ва ди 
пре ли ти је.


