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АМБАСАДОРКРАЉЕВИНЕШВЕДСКЕЈАНЛУНДИНУПОСЕТИСТАРОЈПАЗОВИ

Уређењецентраградауз
подршкушведскевладе
РазговаралисмоопројектууређењацентраСтареПазове,којијепомоглашвед

скавлада.Понајсавременијиминајмодернијимметодама,којесекористеуза
паднојЕвропи,бићеуређеницентарСтареПазове.Посебнотребаподвућидаће
тимуређењембитирешенопитањепаркирања,којејеједанодгорућихпроблема
уСтаројПазови,истакаојепредседникОпштинеСтараПазоваЂорђеРадиновић

Његоваекселенција, амбасадор
ШведскеуСрбијиЈанЛундин
боравиоје14.новембраупо

сетиопштиниСтараПазова.Посетаје
уприличенанапозивпредседникаОп
штинеЂорђаРадиновића,превасход
ноуциљуразговораокодаљегразвоја
међусобнесарадње,алииупознавања
амбасадорасадобримрелацијамало
калнесамоуправеиинвеститораком
панијакојепотичуизШведске.Такође,
тема разговора са председником Оп
штине Ђорђем Радиновићем и њего
вимсарадницима,билајепројекатраз
војацентралногБлока4,односноцен
траСтареПазове, причијој изради је
ОпштинаСтараПазоваималаподршку
партнераизШведске.
СтараПазова је једна од 16 локал

них самоуправа, која је добила сред
ствапомеђународномконкурсузапру
жањетехничкеподршкеприизрадиур
банистичких докумената. Председник
Општине јенајавиодаћеудецембру
битиусвојенПландетаљнерегулације,
којим ће се дефинисати правила уре
ђењаиграђења,акаонајважнијисег
менттогаистакаојерешењепроблема
паркирањауцентруместа.
ИзузетномиједрагоштојеОпшти

нуСтараПазова посетила делегација

шведскеамбасадеуСрбији,предвође
наЊ.Е.амбасадоромЈаномЛундином.
Разговарали смо о пројекту уређења
центра Старе Пазове, који је помогла
шведскавлада.Приводисекрајуизра
дапланскедокументацијезапоменути
пројекат,аудецембрућебитиусвојен
план Блока 4. По најсавременијим и
најмодернијимметодама,којесекори
сте у западнојЕвропи, биће уређени
центар Старе Пазове. Посебно треба
подвућидаћетимуређењембитире
шенопитањепаркирања,које је један
одгорућихпроблемауСтаројПазови.
Насастанкујебилоречииоискустви
машведскихкомпанијакојепослујуна
територијинашеОпштинеивеомами
једрагодасмоисањиховестранедо
билипохвалеоусловимаукојимапо
слујуиданисуималиниједанприговор
онашојдосадашњојсарадњизакљу
чиојепредседникРадиновић.
Разменивши неке од кључних ин

формација амбасадор Јан Лундин је
нагласиоследеће:
Мисмоималиизузетноинтересан

танразговорсапредседникомОпшти
не Стара Пазова господиномЂорђем
Радиновићем и његовим сарадници
ма,отомекакоможемонапредоватии
наставитисарадњуизмеђуШведскеи

Србије,односноШведскеиСтареПа
зове.Једнаодтемаразговорабилаје
уређењеБлока4уцентруСтареПазо
ве,гдевећпостојисарадњанапројек
ту,којужелимодапроширимо.Састан
ку су присуствовали и представници
шведских компанија, од којих сам чуо
саморечихвалеоовојсремскојопшти
ни.Веомајемогућедаћесеунаред
ном периоду, овим компанијама при
дружитиидругеуспешнекомпанијеиз
Шведске.Надамседаћуприследећој
посети општини Стара Пазова имати
приликедаобиђемБлок4.

РадномсастанкууКућифудбалау
Старој Пазови присуствовали су
ипредставницишведскихкомпа

нијаВолвоиСканија, којисусеосвр
нули на пословања својих компанија,
будућепланове,пословноокружењеи
предности,којесудобилисмештањем
седишта компанија на територију ста
ропазовачке општине.На самом крају
састанказакљученоједатребарадити
инаинтензивирањумеђусобнесарад
њедвеземљеиуобластиспорта.
Након званичног дела догађаја ам

басадор је, заједно са председником
Општине, испратио утакмицу између
омладинских репрезентација Шведске
иСрбије. Н.С.

РаднисастанакуКућифудбалауСтаројПазови
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УВОДНИК

Вуковар, једна причаPi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Наслов овог текста, заправо је наслов једног филма 
Боре Драшковића о Вуковару и његовом страдању у 
последњем рату. У коме, додуше, по речима бившег 

председника и хашког сужња Слободана Милошевића, 
нисмо ни учествовали. Мада смо у њему гинули и ми и 
Хрвати. Прошлог петка, 18. новембра Хрвати су обележили 
пуних 25 година од страдања Вуковара. На свој начин, без 
Срба. Тог 18. новембра, пре четврт века, овде у Србији 
слављено је ослобађање Вуковара. Они који имају нешто 
година и сећања, тешко да могу заборавити те слике са 
телевизијских екрана и службених државних новина. Тако 
је било у новембру 1991. 

Од тада до данас, за ових 25 година много се тога 
променило. Десиле су нам се санкције, изопштеност из 
светских организација, осуде, Хашки суд. Изгубили смо 
некадашњу велику државу благостања, коју смо, ми 
наивни, бранили у том Вуковару. Добили смо другу, мању с 
Косовом и још мању без Косова, осиромашену и 
дезоријентисану. Са новом заставом и химном, али пре 
свега са новим, другачијим људима који је воде.

Био сам један од оних који су мобилисани на 
вуковарском ратишту. Начин на који смо мобилисани јесте 
био бедан, рекли су нам да „идемо на војну вежбу“, 
односно „на неко гађање“, мада нас до тада нико за такве 
ствари није мобилисао ноћу и уз помоћ војне полиције. 
Ипак, и поред тога, нисам имао разлога да се стидим. Ја и 
слични мени, смо стварно веровали у лаж да идемо у 
Вуковар да бранимо Југославију. Били смо наивни, што 
никако не оправдава нашу глупост. Али свакако немамо 
разлога да преиспитујемо нашу савест. Јер, ја и слични 
мени, нисмо ишли у Вуковар да пљачкамо и убијамо. 
Нисмо се на туђој крви обогатили. 

Мислили смо да ће пљачкаше и убице стићи правда. А 

видимо, да су пљачкаши и убице данас међу угледним 
грађанима. Да их има данас и међу политичарима и међу 
бизнисменима. Слично је и са Хрватима, али ја овде 
говорим у своје име.

Прошлог петка у Инђији сам био на једном скупу, где су 
присутни поздравили вуковарског хероја Веселина 
Шљиванчанина, данас генерала у пензији. Сећате се тог 
кршног официра из ударних информативних телевизијских 
емисија, емитованих „на јавном сервису“ 1991. године? 
Шљиванчанин је своју хашку казну због објективне 
одговорности одслужио. За разлику од оних који нису 
осуђени, иако су били главни инспиратори вуковарске 
кланице.

Војник Шљиванчанин се данас појављује на местима где 
„јавни сервис“ ретко залази, па генерала нема на 
телевизијским емисијама. Зашто? Чега се то Срби и Србија 
стиде? Ко то брани Шљиванчанину и другим часним 
официрима да се појављују у јавности? Док фукара која се 
обогатила док је генерал трунуо у Хагу, не силази са малих 
екрана, од ударног дневника до ријалити програма.

Променило се пуно тога.

Они који су ратовали у Вуковару за Југославију, 
схватили су да су преварени и злоупотребљени. А 
багра која је рат и ратну пљачку договорила са 

својом усташком братијом, схватила je да су и остали то 
схватили.

Зато Србија ћути кад Хрвати обележавају Вуковар. И не 
да онима, који су се поштено тамо борили, да говоре.

Зато Србија нема ни књига, ни филмова, ни те-ве 
емисија о Вуковару, и не само о њему, већ прича 
измишљене бајке о српским изгубљеним биткама и 
вековима и чешља бабу, док живот пролази, а фукара се и 
даље богати.     
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ЗА ТВО РЕ НА ФА БРИ КА ЈУ ВИ ТА НА У ИН ЂИ ЈИ

Отро ви у храни за бебе
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Са ни тар ни ин спек то ри 
Ми ни стар ства здра-
вља на ло жи ли су 

по чет ком но вем бра по вла-
че ње са тр жи шта Ју ви та на 
ка ши ца за бе бе компаније 
„Сви сла јон Та ко во“ јер је, 
ка ко је са оп ште но, у њи ма 
на ђен ве ћи број од ре ђе них 
вр ста пе сти ци да, не го што 
је до зво ље но. Ка ко Блиц 
не зва нич но са зна је у Ми ни-
стар ству здра вља, на осно-
ву до би је них ре зул та та 
ис пи ти ва ња оста та ка пе сти-
ци да у деч јој хра ни од две 
акре ди то ва не и овла шће не 
ла бо ра то ри је, мо же се 
за кљу чи ти да ни је по што ва-
на до бра по љо при вред на 
прак са. Не до зво ље не ко ли-
чи не пе сти ци да на ђе не су у 
18 про из во да ко ји се про из-
во де у фа бри ци „Сви сла јон 
Та ко во“ у Ин ђи ји, због че га 
је 12. но вем бра ова фа бри-
ка об у ста ви ла про из вод њу. 

У ка ши ца ма Ју ви та на 
на ђен је ан ти ок си данс 
ди фе ни ла мин ко ји је за бра-
њен у Европ ској уни ји, те 
опа сни ин сек ти ци ди аце та-
ми прид и ими да кло пид. 
Ка ко са зна је Блиц из Ми ни-
стар ства зда вља у хра ни за 
бе бе про на ђе ни су и фун ги-
цид ци про ди нил, те ин сек-
ти цид про пар гит.

Ди фе ни ла мин, ко ји слу жи 
да што ду же од ло жи тру ље-
ње во ћа, од 2012. го ди не је 
за бра њен у ЕУ бу ду ћи да 
про из во ђач ове хе ми ка ли је 
ни је ус пео до ста ви ти до ку-
мен те ко ји по ка зу ју да је 
си гу ран за људ ско здра-
вље. До ка за но је да је при-
ли ком рас па да ња кан це ро-
ген. С дру ге стра не, у но вом 
из ве шта ју Европ ске аген ци-
је за си гур ност хра не утвр-
ђе но је да су до зво ље ни 
ли ми ти за ни во аце та ми-
при да и ими да кло при да у 
про из во ди ма су ви ше ли бе-
рал ни.

- Ови ин сек ти ци ди оме та-
ју нор ма лан раз вој и функ-
ци ју људ ског нер вног си сте-
ма, мо гу оште ти ти мо зак и 
ути ца ти на ло ши је пам ће-
ње. Мак си ма лан ни во аце-
та ми при да у про из во ди ма 
мо ра да се сма њи за 70 
од сто, а ими кло при да 25 
од сто јер тре нут но пред ста-
вља ју зна чај не здрав стве не 
ри зи ке, ка ко у крат ком та ко 
и дру гом ро ку кон зу ми ра ња 
- са оп шти ли су из Европ ске 
аген ци је за си гур ност хра-
не, а пре но си Блиц.

Из „Сви сла јон Та ко ва“ су 
по во дом об у ста вља ња про-
из вод ње у Ин ђи ји са оп шти-
ли да ће за бра на про из вод-

ње тра ја ти док акре ди то ва-
не ла бо ра то ри је не ис пи та ју 
здрав стве ну ис прав ност 
си ро ви на и го то вих про из-
во да на ла ге ру у фа бри ци. 
У са оп ште њу ком па ни је 
на во ди се да ће, ако на лаз 
Ми ни стар ства здра вља 
бу де та чан, би ти уни ште не 
за ли хе спор них про из во да, 
а фа бри ка у Ин ђи ји би ће 
трај но за тво ре на.

Та ком па ни ја је на гла си ла 
и да не ће до зво ли ти га ше-
ње свог нај ја чег брен да у 
про из вод њи деч је хра не и 
да ће фа бри ка би ти из ме-
ште на та мо где на тр жи шту 
бу ду обез бе ђе не здрав стве-
но ис прав не си ро ви не.

И док се че ка ју су пер а на-
ли зе, рад ни ци ком па ни је 
„Сви сла јон Та ко во“ из Ин ђи-
је, њих че тр де се так, стра ху-
ју за сво је рад но ме сто. 
Ка ко пре но си Блиц, рад ни-
ци ка жу да мо гу, ни кри ви ни 
ду жни, оста ти без по сла 
уко ли ко се до ка же да су 
Ју ви та на ка ши це, ко је су се 
про из во ди ле у њи хо вом 
по го ну, пу не пе сти ци да.

- За бра ни ли су про из вод-
њу док тра ју ис пи ти ва ња. 
По сла ли су нас на при нуд ни 
го ди шњи од мор, а не зна мо 
хо ће мо ли се ика да ви ше 
вра ти ти на по сао. Ни кри ви 
ни ду жни ис па шта ће мо, а 
ми ни ти смо на ба вља ли 
си ро ви не ни ти смо пра ви ли 
ре цеп те. Ра ди ли смо она ко 
ка ко нам је ре че но. Због 
не чи је не мар но сти ми ће мо 
ис па шта ти. Оста ви ће нас 
без хле ба ни кри ве ни ду жне 
- стре пе рад ни ци, ко ји су из 
бо ја зни да не из гу бе по сао 
мо ли ли да оста ну ано ним-
ни, пи ше Блиц.

Ка ко на во ди Жељ ко Ве се-
ли но вић, пред сед ник Удру-
же них син ди ка та Ср би је 
„Сло га“, не би чу ди ло да 
„Сви сла јон“ по гон у Ин ђи ји 
пре ба ци у не ку дру гу зе мљу.

- „Сви сла јон“ је ком па ни ја 
ко ја је пре ба ци ла ве ћи део 
сво је про из вод ње у Бо сну и 
Хер це го ви ну. Ни је по ен та 
за тво ри ти фа бри ку да љу ди 
оста ну без по сла, јер они 
ко ји ра де ни су ни ма ло кри-
ви – из ја вио је за Блиц 
Ве се ли но вић.

Он до да је да би пре све га 
тре ба ло да се утвр ди од го-
вор ност љу ди ко ји су би ли 
за ду же ни за кон тро лу ква-
ли те та и спро во ђе ње це лог 
по ступ ка про из вод ње.

- Нај лак ше је за тво ри ти 
фа бри ку у Ин ђи ји, отво ри ти 
у Тре би њу и на не ки на чин 

Ин сти тут за јав но здра-
вље „Др Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут“ уста но вио је и про-
шле го ди не да 10 узор ко-
ва них про из во да „Сви сла-
јо на“ за ис хра ну бе ба 
са др жи пе сти ци де, са оп-
шта ва Блиц.

Ми ни стар ство здра вља 
још про шле го ди не из да ло 
је упо зо ре ње „Сви сла јо ну“ 
да обра ти па жњу на ко ли-
чи ну пе сти ци да у хра ни за 
бе бе Ју ви та на. У Ми ни-
стар ству здра вља ка жу за 
Блиц да су узор ци њи хо-
вих ка ши ца би ли на гра-
нич ним вред но сти ма, те 
да због то га у 2015. ни је 

из дат на лог за по вла че-
ње.

- Про из во ђа чу су до ста-
вље ни ре зул та ти ана ли зе 
и из да та је пре по ру ка да 
обра ти па жњу на да љи 
ток про из вод ње. Ме ђу тим, 
ре дов ним мо ни то рин гом 
утвр ђе но је да про из во ђач 
ни је по што вао за ко ном 
про пи са не ме ре, јер су 
ре зул та ти по след њих ана-
ли за по ка за ли да у њи хо-
вим ка ши ца ма има пе сти-
ци да у ко ли чи на ма ве ћим 
од до зво ље них - ка жу у 
Ми ни стар ству и до да ју да 
су од мах по том спор ни 
про из во ди по ву че ни.

Про шле го ди не
опо ме ну ти

Спи сак про из во да за ко ју 
по сто ји осно ва на сум ња у 
без бед ност хра не, ко ја би 
мо гла да пред ста вља 
ри зик по здра вље, об ја-
вљен на сај ту Ми ни стар-
ства здра вља. 

1. Ју ви та на кру шка – 
деч ја ка ши ца са ше ће ром 
(128 г) са ро ком упо тре бе 
до 25.01.2019. го ди не

2. Ју ви та на ја бу ка и кру-
шка – деч ја ка ши ца са 
ше ће ром (128 г) са ро ком 
упо тре бе 26.01.2019. го ди-
не

3. Ју ви та на кај си ја и кру-
шка – деч ја ка ши ца са 
ше ће ром (128 г) са ро ком 
упо тре бе 03.03.2019. го ди-
не

4. Ју ви та на ба на на и 
ја бу ка – деч ја ка ши ца са 
ше ће ром (128 г) са ро ком 
упо тре бе 21.07.2019. го ди-
не

5. Ју ви та на шљи ва – 
деч ји ка ша сти воћ ни са 
ше ће ром (125 мл) са ро ком 
упо тре бе 13.12.2017. го ди-
не

6. Ју ви та на бре сква и 
ја бу ка – деч ји ка ша сти 
воћ ни сок са др жи при род-
не ше ће ре (125 мл) са 
ро ком упо тре бе 07.12.2017. 
го ди не

7. Ју ви та на ја бу ка и 
ба на на – деч ји ка ша сти 
воћ ни са ше ће ром (125 
мл) са ро ком упо тре бе 
17.02.2018. го ди не

8. Ју ви та на ја бу ка и 
ви шња – деч ја ка ши ца са 
ше ће ром, рок упо тре бе 
03.03.2019.

9. Ју ви та на кру шка – 
деч ји воћ ни нек тар са 
ше ће ром, рок упо тре бе 
22.12.2017.

10. Ју ви та на ја бу ка и 
ви шња – деч ји ка ша сти 
воћ ни нек тар са ше ће ром, 
рок упо тре бе 13.12.2017.

11. Ју ви та на ја бу ка, бру-
сни ца и бо ров ни ца – деч ја 
ка ши ца са ше ће ром, рок 
упо тре бе 05.02.2019.

12. Ју ви та на ја бу ка – 
деч ја ка ши ца са ше ће ром, 
рок упо тре бе 07.12.2017.

13. Ју ви та на шљи ва – 
деч ја ка ши ца са ше ће ром, 
рок упо тре бе 08.06.2019.

14. Ју ви та на кај си ја – 
деч ја ка ши ца са ше ће ром, 
рок упо тре бе 15.06.2019.

15. Ју ви та на ја бу ка – 
деч ји би стри сок, рок упо-
тре бе 06.12.2017.

16. Ју ви та на ја бу ка, ди је-
тет ски про из вод -  деч ји 
ка ша сти воћ ни нек тар, 
хра на за одој чад ста ри ју 
од 4 ме се ца и ма лу де цу, 
125 мл, рок упо тре бе 
23.12.2017. 

17. Ју ви та на Ју ни ор бре-
сква и ја бу ка са ин те грал-
ним пи рин чем ди је тет ски 
про из вод - деч ја ка ши ца са 
ше ће ром, хра на за одој чад 
ста ри ју од 4 ме се ца и ма лу 
де цу 190 гр, рок упо тре бе 
14.06.2019. 

18. Ју ви та на ја бу ка и 
мр ква, ди је тет ски про из-
вод - деч ја ка ши ца, са 
ше ће ром, хра на за одој чад 
ста ри ју од 4 ме се ца и ма лу 
де цу, 128 гр, рок упо тре бе 
18.02.2019. го ди не

Спи сак ка ши ца
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по бе ћи од од го вор но сти. Не 
мо же се све сва ли ти на 
рад ни ке, за тво ри ти фа бри-
ка, пре се ли ти на не ко дру го 
ме сто, а од го вор ност не чи ја 
да оста не по стра ни. Јер ће 
тај не ко на ста ви ти да про-
из во ди та кву вр сту про из во-
да у не кој дру гој др жа ви, 
тру ју ћи не ку дру гу де цу - 
на гла ша ва Ве се ли но вић.

У Оп шти ни Ин ђи ја, где се 
по гон „Сви сла јо на“ на ла зи, 
за Блиц су из ја ви ли да пра-
те де ша ва ња и да ће би ти 
ту да по мог ну ко ли ко је у 
њи хо вој мо ћи.

- На да мо се да не ће мо 
до ћи у си ту а ци ју да на ши 
су гра ђа ни оста ну без по сла, 
али са да све то за ви си од 
ин спек ци је - об ја шња ва ју у 
Оп шти ни Ин ђи ја.

На ра фо ви ма мно гих рад-
њи у Ср би ји, још увек се 
мо гу про на ћи Ју ви та на 
ка ши це, ко је су про гла ше не 
опа сним по здра вље де це 
због не до зво ље не ко ли чи не 
пе сти ци да. Ка ко је за М 
но ви не из ја вио на чел ник 
са ни тар не ин спек ци је за 
Срем ски округ Ми лош 
Лу кић, ин спек то ри су на 
те ре ну и кон тро ли шу по 
тр го вин ским лан ци ма и 
ма њим про дав ни ци ма да ли 
су спор не ка ши це укло ње не 
са ра фо ва. Он је још на вео 
да се тренутно врше су пер-
а на ли зе, коју је од Ми ни-
стар ства здра вља затражи-
ла компанија „Свислајон 
Таково“, а чи ји се ре зул та ти 
оче ку ју уско ро. До за кљу че-
ња овог бро ја М но ви на 
(по не де љак, 21. но вем бар) 
ре зул та ти су пер а на ли зе 
ни су стигли.

То ком про шле не де ље, 
јав ност је оста ла збу ње на 
на кон што је ком па ни ја 
„Сви сла јон Та ко во“ 16. 
но вем бра са оп шти ла да су 
сви ње ни про из во ди здрав-
стве но ис прав ни и ура ђе ни 

по нај стро жим европ ским 
стан дар ди ма. Ком па ни ја 
твр ди да су из ве шта ји 
су пер а на ли за, ко је је спро-
ве ла акре ди то ва на ла бо ра-
то ри ја из Бе че ја до ста вље-
ни Ми ни стар ству здра вља 
Ср би је. Су пер а на ли за про-

из во да Ју ви та не спро ве де-
на је у две акре ди то ва не 
ла бо ра то ри је – у СП ла бо-
ра то ри ји Бе чеј и ма ке дон-
ској ла бо ра то ри ји ЈЗС 
Ин сти тут за јав но здра вље 
Ско пље, са оп шта ва ју из 
„Сви сла јо на“. На ве де но је 

да се оче ку ју из ве шта ји 
акре ди то ва них ла бо ра то ри-
ја зе ма ља у ко је из во зе 
Ју ви та ни ни про из во ди. 
До да је се да је су пер а на ли-
за у Ма ке до ни ји по ка за ла 
да воћ не ка ше за де цу 
са др же и до 30 пу та ма ње 
пе сти ци да од ко ли чи на ко је 
је об ја ви ла ин спек ци ја 
Ми ни стар ства здра вља 
Ср би је, а да их у не ким про-
из во ди ма уоп ште и не ма.

Са дру ге стра не, СП 
Ла бо ра то ри ја де ман то ва ла 
је да је ура ди ла су пер а на-
ли зу Ју ви та ни них ка ши ца, 
већ, ка ко твр де, ис пи ти ва-
ње про из во да ко је је у скло-
пу сво је ин тер не кон тро ле 
по слао про из во ђач „Сви-
сла јон Та ко во“.

- Да би се не што зва ло 
„су пер а на ли за“ нео п ход но 
је да се и узо рак за ана ли зу 
и узо рак за „су пер а на ли зу“ 
узор ку ју од стра не слу жбе-

Ка ко пи ше Блиц, Ро до љуб 
Дра шко вић, вла сник „Сви-
сла јо на“ је у жи жу јав но сти 
до спео 2011. го ди не ка да је 
на пу стио Ср би ју не за до во-
љан усло ви ма по сло ва ња. 
По вод за на пу шта ње зе мље 
би ла је пре су да Апе ла ци о-
ног су да да „Та ко во“ пла ти 
дуг Ко мер ци јал ној бан ци од 
12 ми ли о на евра. Реч је о 
не ко ли ко кре ди та ко је је он 
узи мао од Ко мер ци јал не 
бан ке.

У сеп тем бру 2014. го ди не 
по ја ви ле су се спе ку ла ци је 
да је осум њи чен да је 2008. 

го ди не фа бри ку чо ко ла де у 
Си ску „ДРД Сви сла јон“ при-
ли ком ку по ви не оште тио за 
три ми ли о на евра.

Су пру жни ци Дра ган (50) и 
Зо ри ца (44) Не на до вић из 
Гор њег Ми ла нов ца оста ли 
су 2014. го ди не, у истом са ту 
без по сла у ком па ни ји „Сви-
сла јон Та ко во“. Зо ри ци је 
као ал тер на тив но ре ше ње 
по ну ђе но да бу де кућ на 
по моћ ни ца у ку ћи вла сни ка 
ком па ни је Ро до љу ба Дра-
шко ви ћа на Де ди њу, али је 
то од би ла.

Јав ност Ср би је по бу ни ла 

се ка да је са зна ла да је про-
из вод ња еуро кре ма из Та ко-
ва, де ли мич но пре се ље на у 
„Сви сла јон“ у Тре би њу. Еко-
ном ски, то је зна чи ло по ди-
за ње из во за БиХ и по ве ћа-
ње тр го вин ског де фи ци та 
др жа ве, те се прак тич но у 
Ср би ји мо гао ку пи ти еуро-
крем са де кла ра ци јом „уве-
зе но из БиХ“.

Дра шко вић се у ав гу сту 
2015. го ди не по хва лио двор-
цем у бли зи ни Тре би ња иако 
је у том тре нут ку био ду жан 
16,7 ми ли о на кон вер ти бил-
них ма ра ка за по рез у РС.

Све Дра шко ви ће ве афе ре

Из ве штај Европ ске ко ми си је о на прет ку 
Ср би је за 2016. го ди ну упо зо рио је да је 
на ша зе мље и да ље „уме ре но при пре мље-
на” у обла сти без бед но сти хра не. У про те-
клој го ди ни, ка жу, ни је оства рен на пре дак, а 
Ср би ји се на ро чи то пре по ру чу је да раз ви је и 
поч не да при ме њу је европ ску стра те ги ју у 
обла сти без бед но сти хра не. За па же но је и 
да нам и да ље не до ста ју ка па ци те ти ве те ри-
нар ске, фи то са ни тар не и на ци о нал не ре фе-
рент не ла бо ра то ри је, пре но си По ли ти ка. 

Да је овај из ве штај и те ка ко по треб но што 

пре озбиљ но схва ти ти, по ка зу је и су ге сти ја 
ЕК ко ја се од но си на упо тре бу пе сти ци да.

- По треб но је усво ји ти прав ни оквир за одр-
жи ву упо тре бу пе сти ци да, као и на ци о нал ни 
ак ци о ни план за сма ње ње ри зи ка од њи хо ве 
упо тре бе - на во ди се у из ве шта ју ЕК.

По след ње не де ље Ср би ја је има ла у прак-
си очи глед не при ме ре свих ових не до ста та ка 
на ко је ука зу је Европ ске ко ми си ја. Афе ра 
„Ју ви та на“ та ко је опет отво ри ла ста ру при чу 
о не кон тро ли са ној упо тре би пе сти ци да у про-
из вод њи хра не. 

Пољопривредно земљиште 
отровано пестицидима
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ног ли ца у исто вре ме, да 
узор ци бу ду иден тич ни и 
про пи сно обе ле же ни - об ја-
шње но је из ове ла бо ра то-
ри је, ко ја до да је да је „Сви-
сла јон“ сам до ста вио узор ке 
се дам Ју ви та ни них про из-
во да.

СП Ла бо ра то ри ја је по зва-
ла „Сви сла јон Та ко во“ да у 
це ли ни об ја ви из ве шта је 
ис пи ти ва ња ове ла бо ра то-
ри је.

- По зах те ву над ле жних 
др жав них ин сти ту ци ја 
мо же мо ста ви ти на увид 
из ве шта је о ис пи ти ва њу 
ка ши ца Ју ви та на, ко је је 
ре а ли зо ва ла СП Ла бо ра то-
ри ја... СП Ла бо ра то ри ја ни је 
овла шће на да са оп шта ва 
или ко мен та ри ше ре зул та те 
из вр ше них ана ли за у јав но-
сти, по што је тач ка 4.7.1. 
Оп штих зах те ва за ком пе-
тент ност ла бо ра то ри ја за 
ис пи ти ва ње и ла бо ра то ри ја 
за ета ло ни ра ње оба ве зу је 
да ис пи ти ва ња спро во ди на 
на чин ко ји обез бе ђу је пот-
пу ну по вер љи вост пре ма 
ко ри сни ку - на во ди се у 
са оп ште њу ла бо ра то ри је, 
ко је су пре не ли ме ди ји.

До да је се да је пре ма 
Пра вил ни ку о здрав стве ној 
ис прав но сти ди је тет ских 
про из во да мак си мал но 
до зво љен ни во ре зи дуа 
пе сти ци да у хра ни за одој-
чад и ма лу де цу 0,01мг/кг, а 
за не ке од ре ђе не ре зи дуе и 
ни же.

Ми ни стар ство здра вља 
Ср би је са оп шти ло је да 
су пер а на ли за про из во да 
мо же би ти ура ђе на са мо у 
акре ди то ва ним ла бо ра то-
ри ја ма и на истим узор ци ма 
на ко ји ма су ра ђе не пр во-
бит не ана ли зе.

У ка ко фо ни ји са оп ште ња, 
ро ди те љи су збу ње ни - и 
за ни ма их је ди но од го вор 
на пи та ње - да ли је хра на 
за бе бе без бед на? За то 
вре ме, ком па ни ја „Сви сла-
јон Та ко во“ же сто ко оп ту жу-
је др жа ву, по ста вља ју ћи 
пи та ње - да ли је у Ср би ји 
уоп ште мо гу ће уз га ја ти во ће 
ко је ни је пу но пе сти ци да.

- Да ли је кон та ми ни ра но 
- за тро ва но об ра ди во 
зе мљи ште на те ри то ри ји 
Ср би је и да ли се на та квом 
зе мљи шту мо же обез бе ди-
ти здра ва си ро ви на, за 
здрав фи нал ни про из вод, 
за људ ску ис хра ну? - на во-
ди се у са оп ште њу ком па-
ни је „Сви сла јон Та ко во“, а 
пре но си Н1.

При пре ми ла
Б. Се ла ко вић
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СТЕ ВАН КА ЗИ МИ РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИРИГ 

Ириг ће постати  
но во сад ско Де ди ње

Из град ња
ту не ла,

од но сно
Фру шко гор ског 
ко ри до ра ни је 
зна чај на са мо

за Ириг, већ
и за дру ге

гра до ве.
Из град њом 

ту не ла,
скра ти ће се 

по ло ви на пу та 
до Но вог Са да. 

Ириг ће би ти
атрак тив на

ло ка ци ја,
ми ће мо би ти

но во сад ско  
Де ди ње, ка же

за М но ви не
пред сед ник 

Оп шти не Ириг 
Сте ван

Ка зи ми ро вић 
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Оп шти на Ириг ће по све му су-
де ћи врло брзо кре ну ти са 
зна чај ним ин фра струк тур ним 

про јек ти ма. У пла ну је са на ци ја Гре-
бен ског пу та на Фру шког го ри, за вр-
ше так дру ге и тре ће фа зе Ми хи зо ве 
ку ће и тре ће фа зе ра до ва на врд нич-
кој Ка си ни. Ка ко на во ди пред сед ник 
Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић, 
са раз во јем Фру шке го ре, оп шти на 
Ириг ће нај ви ше про спе ри ра ти, јер 
се нај ве ћи део те ри то ри је ове оп-
шти не на ла зи упра во уз На ци о нал ни 
парк Фру шка го ра, од но сно на па ди-
на ма Фру шке го ре. 

- Ми смо ма ла и си ро ма шна оп шти-
на, сто га се до ста осла ња мо на про-
јек те од но сно на по моћ По кра ји не и 
Ре пу бли ке. У са рад њи са По кра јин-
ским се кре та ри ја том за ур ба ни зам и 
за шти ту жи вот не сре ди не, из вр ши-
ће мо са на ци ју де по ни је у Врд ни ку. У 
прет ход ним про јек ти ма смо кон ку ри-
са ли за сред ства за са на ци ју и ре кон-
струк ци ју Гре бен ског пу та на Фру шкој 
го ри, од Ири шког ве на ца до Нор це ва. 
По ку ша ва ли смо и ра ни је да кон ку ри-
ше мо, ме ђу тим, би ла је дру га власт и 
два пу та су од би ли тај про је кат. Ње-
го ва вред ност је 50 ми ли о на ди на ра. 
У дру гој фа зи ра до ва би ће ура ђе но 
још три и по ки ло ме тра пу та, све до 
Бан сто ла. Спе ци фич но је код тог пу-
та што је он гра ни ца из ме ђу оп шти на 
ко је гра ви ти ра ју на Фру шкој го ри. Је-
дан део пу та ко ји смо ми од ра ди ли 
нај ве ћим де лом при па да оп шти ни 
Ириг и за то смо мо гли то да ура ди мо 
- ре као је пред сед ник Оп шти не Ириг 
Сте ван Ка зи ми ро вић. 

Он ис ти че да је одо брен још је дан 
про је кат од стра не Упра ве за ка пи-
тал на ула га ња. У пи та њу је за вр ше-
так ра до ва, од но сно дру га и тре ћа 
фа за ра до ва на ре кон струк ци ји Ми хи-
зо ве ку ће у Ири гу. Пр ва фа за ура ђе на 
је прет ход не го ди не и из но си ла је три 
ми ли о на ди на ра, ко ја су би ла обез бе-
ђе на пре ко по кра јин ског се кре та ри ја-
та. Пр ва фа за ра до ва је об у хва ти ла 
гру бе гра ђе вин ске ра до ве на са на ци-
ји и ре кон струк ци ји кон струк тив них 
еле ме на та објек та и зи до ва. На кон 
пот пу не ре а ли за ци је про јек та, про-
стор род не ку ће Бо ри сла ва Ми хај ло-
ви ћа Ми хи за на мен ски ће се ко ри сти-
ти у ци љу еду ка ци је, по пу ла ри за ци је, 
про мо ци је и пре зен та ци ја кул тур них 
са др жа ја оп шти не и ре ги о на. Аде ква-
тан про стор са свим по треб ним пра-
те ћим са др жа ји ма, ин ста ла ци ја ма, 
озву че њем, са вре ме ним ин тер нет 
ве за ма и мул ти ме ди јал ном опре мом 
пру жи ће усло ве за ква ли те тан рад 
и ши рок спек тар ак тив но сти ко је ће 
овај обје кат мо ћи да обез бе ди.

- Вред ност дру ге и тре ће из но си ће 
15.500 ми ли о на ди на ра. Од Упра ве 
за ка пи тал на ула га ња до би ли смо 11 
ми ли о на ди на ра, а оста ла че ти ри и 
по ми ли о на ће ло ка ла са мо у пра ва 
обез бе ди ти из соп стве них сред ста-

ва. И то је јед на при ча о раз во ју ту-
ри зма и из тог раз ло га је пре по знат 
тај про је кат. У до го во ру са Ми хи зо-
вом ћер ком фор ми ран је и Фонд Бо-
ри слав Ми хај ло вић Ми хиз у Срп ској 
чи та о ни ци. Она је обе ћа ла, да ће ка-
да се на пра ви тај про стор, да ти све 
ње го ве ства ри ка ко би се на нај бо љи 
мо гу ћи на чин опре ми ла ку ћа у ко јој 
је ро ђен. Та ко ђе, ра ди ће се и тре ћа 
фа за ра до ва у врд нич кој Ка си ни ко-
ја под ра зу ме ва адап та ци ју спра та 
и гре ја ње, а вред ност тих ра до ва је 
око шест ми ли о на ди на ра. До са да 
је у Ка си ну уло же но око 25 ми ли о на 
ди на ра. Оно што смо ура ди ли у Врд-
ни ку је лед ра све та. Ве ро ват но ће-
мо исту по ста вља ти и на те ри то ри ји 
це ле оп шти не. Љу ди су за до вољ ни 
ура ђе ним – ре као је пр ви чо век ири-
шке оп шти не. 

Иако се стал но ула же у Врд ник, 
Ка зи ми ро вић је на гла сио да нај ве-
ћи про блем пред ста вља не до ста так 
ка на ли за ци је, ко ју Оп шти на не мо же 
да фи нан си ра са мо стал но. Овај про-
блем по сто ји и у Ири гу. 

Пред сед ник Оп шти не сма тра да 
ће из град њом ту не ла кроз Фру-
шку го ру знат но по бољ ша ти 

си ту а ци ја за це лу те ри то ри ју ири шке 
оп шти не. 

- Из град ња ту не ла, од но сно Фру-
шко гор ског ко ри до ра ни је зна чај на 
са мо за Ириг, већ и за дру ге гра до-
ве. Из град ња ту не ла, скра ти ће нам 
го то во по ло ви ну пу та до Но вог Са да. 
Ириг ће би ти атрак тив на ло ка ци ја, 
ми ће мо би ти но во сад ско  Де ди ње. 
Тај пут би ће гра ђен у ета па ма. Да би 
се не што кре ну ло пр во мо ра да се 
ура ди идеј но ре ше ње и да се ура-
ди екс про при ја ци ја. Да би се ра ди ла 
екс про при ја ци ја мо ра ју се обез бе ди-
ти сред ства. Пла ни ра се да се она 
од ви ја то ком сле де ће го ди не. За све 
тре ба вре ме на – ка же Ка зи ми ро вић. 

Он до да је да је Оп шти на Ириг иза-
шла са пред ло гом По кра јин ском се-
кре та ри ја ту за ур ба ни зам и за шти ту 
жи вот не сре ди не да се на пра ви још 
јед на тра ка пу та ко ја са Ири шког вен-
ца во ди де сно од Лу гар ни це, ка ко би 
се рас те ре тио са о бра ћај. Ра ди се о 
из град њи пу та у ду жи ни од 1.300 ме-
та ра. То би под ра зу ме ва ло из град њу 
две тра ке и про ши ре ње ле ве стра не 
пу та. 

На пи та ње ка ко је за до во љан са 
про те клих де сет ме се ци ра да, Ка зи-
ми ро вић за М но ви не ка же:

- Има ли смо је дан ре ба ланс бу џе-
та, а до кра ја го ди не има ће мо још је-
дан. Мо ра мо би ти за до вољ ни, ушли 
смо у ја ко те жак пе ри од са ве ли ким 
ду го ва њи ма. Је ди но шта мо же мо да 
ура ди мо је сте ре про грам кре ди та. 
Пр во, би ће ма ло ду жи пе ри од вра ћа-
ња кре ди та и би ће спу ште на ка ма та, 
то би нам до ста зна чи ло, ка ко би смо 
ко нач но мо гли ма ло да „ди ше мо“.

С. С.  и В. Ћ. 

На кон пот пу не
ре а ли за ци је про јек та, 

про стор род не
ку ће Бо ри сла ва

Ми хај ло ви ћа Ми хи за 
на мен ски ће се

ко ри сти ти у ци љу
еду ка ци је,

по пу ла ри за ци је,
про мо ци је

и пре зен та ци ја
кул тур них са др жа ја 
Оп шти не и ре ги о на

Иако се стал но
ула же у Врд ник,
Ка зи ми ро вић је

на гла сио да нај ве ћи 
про блем пред ста вља 

не до ста так
ка на ли за ци је, ко ју
Оп шти на не мо же

да фи нан си ра
са мо стал но. Овај
про блем по сто ји

и у Ири гу
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ГРА ДИ СЕ ФА БРИ КА ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ И ПРЕ РА ДУ ПО ВР ЋА У ДО БРИН ЦИ МА

Са ла те из рум ске оп шти не
за европ ско тр жи ште

У овом се лу ће 
се гра ди ти пр ви 

про из вод ни 
по гон у Ср би ји 

по зна те
ита ли јан ске

ком па ни је
„Ла Ли неа

Вер де“ ко ји би 
тре ба ло да се 

за вр ши до ма ја 
на ред не го ди не, 

а у на ред не
три го ди не

упо сли укуп но 
150 рад ни ка

Ка мен те ме љац за но ву фа бри ку у 
рум ској оп шти ни по ло жен је 15. 
но вем бра у До брин ци ма. У овом 

се лу ће се гра ди ти пр ви про из вод ни по гон 
у Ср би ји по зна те ита ли јан ске ком па ни је 
„Ла Ли неа Вер де“ ко ји би тре ба ло да се 
за вр ши до ма ја на ред не го ди не, а у 
на ред не три го ди не упо сли укуп но 150 
рад ни ка. Вред ност ин ве сти ци је из но си 
осам ми ли о на евра, а обје кат ће за у зи ма-
ти око 5.600 ква драт них ме та ра. 

Реч је о грин филд ин ве сти ци ји, из град-
њи фа бри ке за про из вод њу и пре ра ду 
по вр ћа, тач ни је оброк са ла та ма и опра-
ним са ла та ма спрем ним за кон зу ма ци ју. 
На ја вље но је и по ди за ње пла сте ни ка на 
по вр ши ни од око 20 хек та ра у бли зи ни 
ове фа бри ке.

„Ла Ли неа Вер де“ је по зна та по пре ра-
ди во ћа и по вр ћа и про из вод њи го то вих 
обро ка и по то ме је јед на од нај по зна ти јих 
ком па ни ја у Ита ли ји, док је Ди ми ди Си 
је дан од зна чај ни јих брен до ва ове ком па-
ни је са пре ко 270 про из во да. Гру па ци ја 
по се ду је про из вод не по го не у Ита ли ји и 
Шпа ни ји, уз пре ко 1.000 за по сле них и 
тре нут ни днев ни ка па ци тет је ми ли он 
па ко ва ња.

У по го ну ко ји се гра ди у До брин ци ма 
про из вод ња ће се од ви ја ти по нај но ви јим 
стан дар ди ма у Ита ли ји и Европ ској уни ји, 
при ме ном тех но ло ги ја ко је да ју здрав-
стве но без бе дан про из вод.

Оку пље ним го сти ма - пред став ни ци ма 
при вре де и но си о ци ма функ ци ја свих 
ни воа вла сти се пр во обра тио ко мер ци-

јал ни ди рек тор Ђо ко Ђо кић ко ји је ис та-
као да је, по сле пет по го на „Ла Ли неа 
Вер де“ у Ита ли ји и Шпа ни ји, ово њи хов 
ше сти по гон и пр ви у Ср би ји.

- Ово је за нас стра те шки ва жно не 
са мо због тр жи шта Ср би је, већ ће мо се 
одав де ши ри ти на но ва тр жи шта ис точ не 
Евро пе. Спе ци фич ност на ших по го на је 
што смо ми јед ном но гом у по љо при вре-
ди, а јед ном у ин ду стри ји. На ма су по треб-
ни и ко о пе ран ти, да кле по тен ци јал но сва-
ко га здин ство мо же би ти наш парт нер, 
га ран ту је мо це не и от куп, али ула же мо и 
у еду ка ци ју и тран сфер зна ња. За то при-

пре ма мо и из град њу јед ног мо дер ног еду-
ка тив ног цен тра ко ји ће би ти на рас по ла-
га њу свим на шим бу ду ћим ко о пе ран ти ма. 
Пра ви бе не фит за све нас је по ди за ње 
по љо при вред не про из вод ње на је дан 
ви ши ни во. Ми ће мо би ти пре те жно из во-
зно ори јен ти са на фа бри ка, а кон цепт се 
за сни ва на ап со лут но до ма ћој про из вод-
њи, да кле сва ки наш про из вод ће би ти 
„Мејд ин Ср би ја“. Та ко ће мо и ми да ти 
свој до при нос по ве ћа њу до ма ћег БДП као 
и кон ку рент но сти до ма ћих про из во да на 
стра ним тр жи шти ма - ре као је Ђо ко 
Ђо кић и из ра зио за до вољ ство са рад њом 

По ла га ње ка ме на те мељ ца у До брин ци ма

Из глед но ве фа бри ке



1123. NOVEMBAR 2016.  M NOVINE

ка ко са ло кал ном са мо у пра вом, та ко и на 
ре пу блич ком ни воу.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник Оп шти не 
Ру ма је ис та као да се ло кал на власт тру-
ди да свим гра ђа ни ма омо гу ћи да ра де и 
да ра дом обез бе де сво јим по ро ди ца ма 
бо љи жи вот.

- У том ци љу је и по че так град ње ове 
но ве фа бри ке у До брин ци ма. Ва жно је 
што ће ов де по сао до би ти 150 рад ни ка из 
До бри на ца и окол них се ла и то нас ве о ма 
ра ду је. Ме ђу тим, зна чај ове ин ве сти ци је 
се огле да и у то ме што ће она омо гу ћи ти 
ма лим по љо при вред ним га здин стви ма да 
по ста ну ко о пе ран ти oве ком па ни је и 
оства ре при ход кроз пла сте нич ку и дру гу 
про из вод њу. Ово је озбиљ на ин ве сти ци ја 
на озбиљ ном ме сту, јер је рум ска оп шти-
на по љо при вред ни крај. Ру ма је у овом 
тре нут ку јед но ве ли ко гра ди ли ште. По ред 
ове фа бри ке у по од ма клој фа зи је из град-
ња још че ти ри про из вод на по го на. То зна-
чи да се ства ра по вољ на кли ма да се 
сма њу је не за по сле ност у на шој оп шти ни 
и ми смо у про те кле три го ди не упо сли ли 
око 2.000 љу ди. Же ли мо да рав но мер но 
раз ви ја мо ка ко град, та ко и се ла рум ске 
оп шти не и ово је пра ви при мер за то - 
ре као је Сла ђан Ман чић.

Дра ган Сте ва но вић, др жав ни се кре тар 
у Ми ни стар ству при вре де из ра зио је 
за до вољ ство ка ко се по ве ћа ва број ин ве-
сти ци ја у рум ској оп шти ни и отва ра ју но ва 
рад на ме ста, као и да рум ска оп шти на 
мо же и да ље ра чу на ти на по др шку Вла де 
Ср би је за та кав рад.

- Рум ска оп шти на у ман да ту ове ло кал-
не са мо у пра ве пре ми је ра Ву чи ћа по ста ла 
нај а трак тив ни ја ин ве сти ци о на зо на у 
Ср би ји. Сва ки мој до ла зак у Ру ми у прет-
ход не три го ди не је био или због по ла га-
ња ка ме на те мељ ца или пре се ца ња врп-
ци и по чет ка ра да но вих фа бри ка и на 
то ме тре ба че сти та ти чел ни ци ма ло кал не 
са мо у пра ве. Ако го во ри мо у број ка ма, у 
Ру му је од 2013. го ди не ин ве сти ра но око 
35 ми ли о на евра. У тих 35 ми ли о на евра 
удео Ми ни стар ства при вре де је де вет 
ми ли о на евра, чи ме смо до при не ли отва-
ра њу око 1.100 рад них ме ста - ре као је 
Сте ва но вић и на по ме нуо да ће Ми ни-
стар ство на ста ви ти са фи нан сиј ском 
по др шком ин фра струк тур ном опре ма њу 
рад них зо на у Ру ми у ко је је и до са да 
до ста ула га ло.

Не над Ка та нић, по моћ ник ми ни стра 
по љо при вре де и жи вот не сре ди не је 
ис та као зна чај ове ве ли ке ин ве сти ци је у 
по љо при вре ди ко ја је ве о ма зна чај на не 
са мо за Ру му, већ и це лу Ср би ју. 

- Са мо удру же ни на ши по љо при вред-
ни ци мо гу би ти кон ку рент ни на до ма ћем, 
европ ском и свет ском тр жи шту. Ве зу ју ћи 
на ше љу де у ко о пе ра тив ни од нос, са 
га ран то ва ном це ном, са си гур ним уго во-
ри ма, као и от ку пом ово је ин ве сти ци ја са 
ду го роч ним по зи тив ним ефек том за по вр-
тар ство - ре као је Не над Ка та нић.

Ка мен те ме љац су, у при су ству број них 
го сти ју, при вред ни ка и функ ци о не ра са 
свих ни воа вла сти, по ло жи ли Дра ган Сте-
ва но вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству при вре де, ге не рал ни ди рек тор „Ла 
Ли неа Вер де“ у Ср би ји Бра ни слав Иг ња-
то вић и Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум-
ске оп шти не. 

Сми ља Џа ку ла

Рум ски Дом здра вља је добио реше ње 
из Мини стар ства здра вља, Одсе ка за 
здрав стве ну инспек ци ју да је испу-

нио про пи са не усло ве у погле ду кадр о ва, 
опре ме, про сто ри ја и леко ва за оба вља-
ње одре ђе них здрав стве них делат но сти, 
саоп шти ла је др Сне жа на Боја нић Сто јић, 
дирек тор ка ове здрав стве не уста но ве на 
кон фе рен ци ји за нови на ре која је одр жа на 
18. новем бра.

То зна чи да су све рани је здрав стве не 
услу ге које је Дом здра вља пру жао оста ле, 
одно сно да гра ђа ни рум ске општи не неће 
бити ускра ће ни ни за јед ну услу гу коју су 
и рани је има ли, а што се могло деси ти да 
усло ви нису испу ње ни има ју ћи у виду да 
неке услу ге (нпр ОРЛ, офталмолoгија и сл) 
нису оба ве зне.

- Ово сма трам успе хом нашег Дома здра-
вља, као и мене лич но, има ју ћи у виду да 
смо све услу ге задр жа ли, али исто тако и 
свих 16 амбу лан ти у сели ма, апо те ке, као и 
сто ма то ло шке услу ге у чети ри села: Клен-
ку, Пла ти че ву, Хрт ков ци ма и Путин ци ма. 
Доби ја њем овог реше ња зна чи да испу ња-
ва мо све усло ве за ква ли те тан рад и то је 
вео ма добра вест - иста кла је др Боја нић 
Сто јић.

Тако ће се и убу ду ће, у објек ту Дома 
здра вља у гра ду пру жа ти услу ге из пре вен-
тив не здрав стве не зашти те за сво ста нов-
ни штво, опште меди ци не са кућ ним лече-
њем, хитнe службe, здрав стве не зашти та 
деце и школ ске деце, жена, поливалентнe 
патронажнe службe, лабораторијскe 
дијагностикe, радиологијe, здравственe 
заш титe рад ни ка, дер ма то ве не ро ло ги је, 

ОРЛ, интер не меди ци не, офтал мо ло ги је, 
неу роп си хи ја три је и пне у моф ти зи о ло ги је. 

Ово реше ње је сва ка ко добро и за све 
паци јен те буду ћи да и убу ду ће неће мора-
ти да иду за неку од поме ну тих здрав стве-
них услу га код при ват них лека ра или ван 
Руме.

На овој кон фе рен ци ји за нови на ре др 
Сне жа на Боја нић Сто јић је иста кла и да је 
зате чен дуг доба вља чи ма, везан за комер-
ци јал не леко ве сма њен и све ден на шести-
ну прет ход ног дуга, одно сно да сада изно-
си око пет мили о на дина ра.

С. Џ.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Задр жа не све 
здрав стве не услу ге

Др Сне жа на Боја нић Сто јић

Пре ма пла ну актив но сти, после Град-
ског трга у Руми, јав но гла са ње за 
про је кат пар ти ци па тив но буџе ти ра-

ње, је реа ли зо ва но и по сели ма рум ске 
општи не, а прво је било у Жар ков цу. 

Међу пону ђе ним про јек ти ма на листи је 
упра во један везан за ово село, а то је про-
је кат пешач ко - бици кли стич ке ста зе изме-
ђу Жар ков ца и Пути на ца. Нарав но, већ сам 
тај пода так је резул ти рао да се вели ки број 
жите ља овог села укљу чи у гла са ње које је 
орга ни зо ва но испред Дома кул ту ре у Жар-
ков цу.

Бог дан Мила но вић, после гла са ња је 
рекао да је он гла сао за пешач ко - бици кли-
стич ку ста зу изме ђу Жар ков ца и Пути на ца.

- Тре ба да буде лепо уре ђе на, да се 
поста ве клу пе, да могу сести да се мало 
одмо рим кад шетам. Тре ба мало испо што-
ва ти и нас гра ђа не, да се види шта и ми 
мисли мо, зато је ово гла са ње добро - рекао 
је Мила но вић.

Дра ган Коса но вић, шеф Кан це ла ри је за 
локал ни еко ном ски раз вој је ука зао да је 

кам па ња директ ног раз го во ра са гра ђа ни-
ма упра во поче ла у Жар ков цу.

- Вели ко је инте ре со ва ње гра ђа на, јер 
има ју свој про је кат и пози тив но оце њу-
ју цео тај про цес пар ти ци па тив ног буџе-
ти ра ња. Тако смо ради ли и у Путин ци ма, 
Добрин ци ма, Никин ци ма и Хрт ков ци ма и на 
кра ју, про цес смо зао кру жи ли у Руми. Ово 
је била при ли ка да у директ ном раз го во ру 
види мо како гра ђа ни реа гу ју на цео тај про-
цес, саслу ша мо њихо ве при мед бе и све то 
узме мо у обзир за сле де ћи круг пар ти ци па-
тив ног буџе ти ра ња наред не годи не. Задо-
во љан сам ком плет ним одзи вом гра ђа на 
- како елек трон ским путем тако и стан дард-
ним гла са њем. Види се да су људи доста 
упо зна ти са начи ном гла са ња који је завр-
шен 21. новем бра. После тога ана ли зи ра мо 
резул та те, обја вљу је мо број гла со ва који је 
добио сва ки од пону ђе них про је ка та као и 
оне про јек те који су доби ли нај ви ше гла со-
ва и који ће од њих ући у буџет и тако бити 
реа ли зо ва ни наред не годи не - каже Коса-
но вић. С. Џ.

ГРА ЂА НИ БИРА ЈУ ПРО ЈЕК ТЕ

Гла са ње по сели ма
рум ске општи не
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Скуп шти на општи не Ста ра Пазо ва 15. 
новем бра на осмој сед ни ци вели ком 
већи ном гла со ва при хва ти ла је сва 

доку мен та из днев ног реда. Уме сто доса-
да шњег врши о ца дужно сти дирек то ра 
Цен тра за соци јал ни рад Мила на Субо ти-
ћа, на ту функ ци ју име но ва на је Рада 
Жугић, која је до сада била одбор ни ца 
Покре та соци ја ли ста, са избор не листе 
„Алек сан дар Вучић – Срби ја побе ђу је“. У 
Скуп шти ни општи не Ста ра Пазо ва од ове 
сед ни це делу је нова шесто чла на одбор-
нич ка гру па „Зеле на стран ка – Демо крат-
ска стран ка – Покрет за Општи ну Нова 

Пазо ва“, оба ве стио је одбор ни ке на почет-
ку засе да ња Горан Јовић, пред сед ник 
Скуп шти не.

Дра ган Рок сан дић, одбор ник СРС се 
одре као новем бар ске одбор нич ке накна де 
у корист Библи о те ке за купо ви ну књи га, а 
одбор ни ци опо зи ци је поста вља ли су пита-
ња о функ ци о ни са њу јав ног друм ског сао-
бра ћа ја, функ ци о ни са њу пре во зни ка 
Ласта, затим о дово ђе њу БГ воза у Пазо ву, 
а било је пита ња и о јав ној расве ти, леже-
ћим поли цај ци ма и град њи спорт ске хале у 
Новој Пазо ви.

М. М.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ 

Про ме не на челу Цен тра 
за соци јал ни рад

У зим ској слу жби ЈКП Чисто ћа Ста ра 
Пазо ва, од утор ка 15. новем бра су 
орга ни зо ва на два де сет че тво ро ча сов-

на дежур ства у слу ча ју сне жних пада ви на, 
пошто је и зва нич но поче ла зим ска сезо на. 

Ово пред у зе ће је завр ши ло ремонт 
посто је ће меха ни за ци је. У при прав но сти је 
пет ками о на са рали ца ма и поси па чи ма 
соли, као и још јед но вози ло са поси па чем 
за спу сто ве и над во жња ке, јер је ком плет но 
одр жа ва ње око 140 кило ме та ра локал них 
путе ва пове ре но ЈКП Чисто ћа. 

Наба вље но је око хиља ду тона соли и 
ризле, а одре ђе не коли чи не соли ће се по 
при о ри те ти ма поде ли ти врти ћи ма, шко ла-
ма и домо ви ма здра вља. Дирек тор ЈКП 
Чисто ћа Јови ца Гагри ца је нагла сио да су у 
слу ча ју сне га, спрем ни за изла зак на терен 
у року од пола сата и да ће и у зим ским 
усло ви ма омо гу ћи ти свим гра ђа ни ма да 
нор мал но функ ци о ни шу у сао бра ћа ју.   

З. К

ЈКП ЧИСТО ЋА

Све је спрем но
за зим ску сезо ну

Са седнице

Дирек тор ЈКП Чисто ћа Јован Гагри ца

Дан толе ран ци је 

У Основ ној шко ли „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“  у Ста рој Пазо ви, кроз еду ка тив не 
фил мо ве, раз ли чи те ради о ни це и изра ду 
пла ка та обе ле жен је у сре ду, 16. новем бра, 
Међу на род ни дан толе ран ци је, с циљем да 
се ука же на зна чај пошто ва ња пра ва и 
досто јан ства сва ког поје дин ца. Важност 
толе ран ци је ника да није више исти ца на, 
пре све га због све сно сти да нето ле ран ци ја 
иза зи ва суко бе на свим ниво и ма. Толе ран-
ци ја је пошто ва ње, при хва та ње и ува жа ва-
ње богат ства раз ли чи то сти у нашим и 
свет ским кул ту ра ма, наша фор ма изра жа-
ва ња и начин да буде мо људи. Она је 
засно ва на на зна њу, отво ре но сти, кому ни-
ка ци ји, начи ну мишље ња и уве ре њу. Толе-
ран ци ја је хар мо ни ја у раз ли чи то сти ма, 
дослед но пошто ва ње људ ских пра ва. Бити 
толе ран тан, не зна чи толе ри са ње соци јал-
них неправ ди, одба ци ва ње или сла бље ње 
туђих уве ре ња. То зна чи бити сло бо дан, 
чвр сто се држа ти сво јих уве ре ња и при хва-
та ти уве ре ња дру гих, раз ли чи тих. Међу на-
род ни дан толе ран ци је се обе ле жа ва 
широм све та и тре ба да под се ти на то да 
сви има ју пра во да живе и да буду то што 
јесу. К. Л.

Игра о ни це 

Игра о ни це као но ви об лик ра да са де цом 
по че ле су са ра дом и у Пред школ ској уста-
но ви „По ле та рац“ у Ста рој Па зо ви. Про-
грам је на ме њен де ци од три и по  до пет и 
по го ди на, ко ја ни су ре дов но упи са на у 
пред школ ску уста но ву са ци љем из ла же ња 
у су срет по тре ба ма по ро ди це и ло кал не 
за јед ни це, али и про ши ри ва ња со ци јал ног 
ис ку ства де це ко ја ни су у мо гућ но сти да 
по ха ђа ју вр тић и што ра ни јег укљу чи ва ња у 
обра зов ни си стем. Вас пи та чи сва ке сре де 
у по сле по днев ним са ти ма ра де са де цом и 
ка ко ка жу ра до су при хва ти ли ова кав вид 
ра да, по себ но са ма ли ша ни ма ко ји ни су у 
мо гућ но сти да ре дов но по ха ђа ју вр тић. 
Игра о ни це се ре а ли зу ју у окви ру пи лот 
про јек та „Отво ре ни вр тић“ и „Ра до зна ли 
по ле тар ци“ са ци љем што ра ни јег укљу чи-
ва ња у обра зов ни си стем на че му по тен ци-
ра ју УНИ ЦЕФ и Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја. Игра о ни це у 
вр ти ћу „По ле та рац“ на ста ви ће се у фе бру-
а ру ме се цу по уста ље ном рас по ре ду, сва ке 
сре де од 15:30 до 16:30 ча со ва у објек ти ма 
„Бу ба ма ра“ и „Сун це“. С. С.

ОМЛА ДИ НА
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Посао неће доћи 
сам од себе

Уме сто што чека ју запо сле ње и нада ју се 
запо сле њу у држав ним или при ват ним 
фир ма ма или пак раз ми шља ју о одла ску у 
ино стран ство, мла ди људи након шко ло ва-
ња рет ко се одлу чу ју за покре та ње соп стве-
ног бизни са. Ивор Мајор ски при мер је мла-
ди ћа који је себе про на шао у про фе си ји, 
добио подр шку поро ди це и дру штва и упу-
стио се у соп стве ни бизнис. Након што је 
завр шио Тех нич ку шко лу у Ста рој Пазо ви, 
смер ауто ме ха ни чар и при ват но се уса вр-
ша вао, два де се то го ди шњи Ивор Мајор ски 
из Ста ре Пазо ве у дво ри шту куће отво рио 
је ауто сер вис за одр жа ва ње и поправ ку 
мотор них вози ла у окви ру кога ради и ауто-
пе ри о ни ца. Сле де ћи нешто ста ри јег бра та 
који је тако ђе успе шан у соп стве ном бизни-
су, Ивор каже да га ауто ме ха ни чар ски занат 
испу ња ва у пот пу но сти. Мла дог пред у зет-
ни ка Иво ра је у покре та њу соп стве ног 
бизни са подр жа ла и Наци о нал на слу жба за 
запо шља ва ње по кон кур су за само за по-
шља ва ње са 180.000 дина ра, али и поро-
ди ца. Ивор тек почи ње да раз ви ја соп стве-
ни бизнис, а сво јим вршња ци ма пору чу је 
да буду хра бри и вред ни и да се оку ша ју у 
само за по шља ва њу, јер посао сам од себе 
неће доћи. С. С.

Немар ни гра ђа ни

Са про бле мом дивљих депо ни ја суо ча-
ва ју се мно ге општи не, па и општи на Ста ра 
Пазо ва. Неса ве сни гра ђа ни изба цу ју свој 
отпад поред путе ва, њива, на оба ли Дуна ва 
и Будо ва ра, а недав но је при ме ће на дивља 
депо ни ја у Ста рим Банов ци ма у бли зи ни 
фуд бал ског игра ли шта. Иако ЈКП Чисто ћа 
Ста ра Пазо ва редов но пра зни кон теј не ре и 
одно си сме ће из свих насе ља ста ро па зо-
вач ке општи не, а више пута у току годи не 
орга ни зу је и одно ше ње каба стог отпа да, 
опет има гра ђа на који по свом нахо ђе њу 
бира ју места где ће баци ти шут, пла сти ку, 
ста ри наме штај и дру ги отпад. 

Како би се спре чи ло наста ја ње дивљих 
депо ни ја, ЈКП Чисто ћа већ неко ли ко месе-
ци ради реви зи ју свих пла ти ша, одно сно 

гра ђа на и прав них лица, да би се виде ло ко 
је у систе му пла ћа ња сме ћа, а ко није, јер 
што буде више гра ђа на у систе му пла ћа ња, 
тре ба ло би да буде и мање депо ни ја.

Дивље депо ни је нису у над ле жно сти ЈКП 
Чисто ћа, али по нало гу кому нал не инспек-
ци је они врше њихо во укла ња ње, и то нај-
че шће на терет општин ског буџе та, уко ли ко 
се не про на ђе почи ни лац. Вео ма је зна чај-
на помоћ саве сних сугра ђа на који при ја-
вљу ју када виде поје дин це да изба цу ју 
сме ће ван кон теј не ра и пред ви ђе них места.

К. Л.

Озе ле ња ва ње
Га ји ће ве ба ре

На кон ни за ак ци ја у ко ји ма је про стор око 
Га ји ће ве ба ре очи шћен 18. но вем бра је 
ор га ни зо ва но озе ле ња ва ње. Удру же ње 
спорт ских ри бо ло ва ца „Еко ри бо лов“ је 
по кре тач ак ци је, ко ју је по др жа ла ло кал на 
са мо у пра ва, Ме сна за јед ни ца Ста ра Па зо-
ва, ЈКП Чи сто ћа, а сад њу сто ста ба ла су 
по мо гли и уче ни ци ста ро па зо вач ких основ-
них шко ла „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ и 
„Ха рој Јан ко Чме лик“, као и еко ло шко – ге о-
граф ске сек ци је Еко ном ско тр го вин ске шко-
ле. У Удру же њу спорт ских ри бо ло ва ца 
ка жу да се оку пља ју на Га јић ки сва ке не де-
ље, јер увек има не што да се ра ди, а ра ду-
је их од зив уче ни ка, ко ји же ле да по мог ну, 
јер за јед нич ка же ља им је да улеп ша ју 
сво ју око ли ну и овај про стор, ко ји мо же да 
се ко ри сти за пе ца ње и из ле те.

З. К.

По ста вље ни
ле же ћи по ли цај ци

За ви кенд 19. и 20. но вем бра, у Ули ци 
Ди ми три ја Ту цо ви ћа у Ста рим Ба нов ци ма 
по ста вље но је ви ше „ле же ћих по ли ца ја ца“. 
Ова ули ца је ве о ма про мет на, а због уског 
ко ло во за пред ста вља ла је ри зич ну де о ни-
цу за во за че мо тор них во зи ла, али и за 
пе ша ке. Ве о ма је те шко ми мо и ла же ње два 
пут нич ка во зи ла без си ла же ња на бан ки ну, 
а до са да је би ло ри зич но кре та ње и пе ша-
ка. По ста вља њем „ле же ћих по ли ца ја ца“ и 
аде кват не сиг на ли за ци је, бр зи на кре та ње 
во зи ла је огра ни че на па се већ мо гло ви де-
ти да во за чи во зе опре зни је. Ина че ова 
ули ца је ве о ма оп те ре ће на с об зи ром да 
по ве зу је На се ље Ба нов ци Ду нав и пут ко ји 
по ве зу је Ста ре Ба нов це и Вој ку, а во ди до 
су пер мар ке та Ме ди ус и пи ја це у овом на се-
љу.

М. М.

Годишњица 
удружења жена 

Удру же ње же на ко је ра ди при СКУД „Хе-
рој Јан ко Чме лик“ у Ста рој  Па зо ви у не де-
љу, 20. но вем бра је про сла ви ло 95 го ди на 
по сто ја ња. Дав не 1921. го ди не Удру же ње 
је осно ва ла Људ ми ла Хур бан, по кре тач 
кул тур ног жи во та, али и ини ци ја тор оку-
пља ња же на са ци љем да се дру же, али 
при то ме и уче, а ко ја је за јед но са бра том 

Вла ди ми ром Хур ба ном ра ди ла на очу ва њу 
на род ног иден ти те та Сло ва ка на овим про-
сто ри ма. Ову све ча ност па зо вач ких же на, 
уве ли ча ле су го шће из Ко ва чи це, Вој ло ви-
це, Гло жа на, Пив ни ца и Бач ке Па лан ке. У 
кра ћем му зич ко – по ет ском про гра му, же не 
су по ка за ле да по ред оста лог зна ју да 
ре ци ту ју и пе ва ју и да чу ва ју тра ди ци ју. На 
ју би ле ју им је че сти та ла пред сед ни ца Дру-
штва „Чме лик“ Љи бу шка Ла ка тош, а пред-
сед ни ца Удру же ња же на Ана Хор ват, је 
под се ти ла на исто ри јат удру же ња и број не 
ак тив но сти. 

З. К.

Про мо ци ја ЦД-а
Кру на тро и по го ди шњег ра да Омла дин-

ског там бу ра шког ор ке стра ХКПД „То ми-
слав“ из Го лу би на ца је сте из да ва ње пр вог 
ЦД-а, чу ло се у не де љу, 20. но вем бра на 
про мо ци ји истог у по зо ри шној са ли у Ста-
рој Па зо ви. Од са мог осни ва ње шко ле 
там бу ре, овај је ор ке стар осва јао злат на 
при зна ња на број ним так ми че њи ма, ис та-
као је у свом обра ћа њу Влат ко Ћа ћић, 
пред сед ник Дру штва. Умет нич ки ру ко во ди-
лац осам на е сто чла ног ор ке стра је Ла за 
Јо ва но вић Ша њи ка, а умет нич ки ру ко во ди-
лац пе вач ке гру пе и ди ри гент Ду брав ка 
Ћа ћић. Они се сла жу да су сви ус пе си, као 
и овај ал бум, ре зул та ти трај ног ра да. На 
кон цер ту по во дом про мо ци је ЦД-а под 
на зи вом „На ма ле ном бре гу“, а ко ји са др-
жи 16 пе са ма, што на род них, та ко и са вре-
ме них ауто ра, на сту пи ли су и во кал ни 
со ли сти Ду брав ка Ћа ћић, Дар ко Ћа ћић, 
Мир ко Пер шић и Ири на Ар се ни је вић, док 
је сво је сти хо ве о Сре му го во ри ла Кри сти-
на Ар се ни је вић. Је дан део је из ве ден ужи-
во, док је дру ги део пе са ма ве ли ки број 
пу бли ке мо гао да слу ша кроз ви део пре-
зен та ци ју.

З. К.

Кон церт
Звон ка Бог да на

Кон церт Звон ка Бог да на иза звао је ве ли-
ко ин те ре со ва ње пу бли ке из Ста ре Па зо ве 
и око ли не 18. но вем бра у ста ро па зо вач кој 
по зо ри шној са ли. Сво јим пе сма ма, ка ко је 
ре као на по чет ку кон цер та, Звон ко Бог дан 
је вра тио пу бли ку у про шла вре ме на, ко ја 
се ви ше по но ви ти не ће. Пе сме ко је го во ре 
о љу ба ви и чед но сти, о же ља ма и пат ња-
ма, али и о ужи ва њу и ра до сти у жи во ту, 
је су за сва вре ме на и за то их слу ша ју све 
ге не ра ци је. По ре чи ма Вла ди ми ра Кер ке за, 
ди рек то ра Цен тра за кул ту ру, Звон ко Бог-
дан, не на сту па јав но че сто и не при хва та 
све по зи ве, али је на оп ште за до вољ ство 
при хва тио по зив за го сто ва ње у Па зо ви, где 
пу бли ка во ли ква ли тет ну на род ну му зи ку, а 
што се мо гло ви де ти и по за ин те ре со ва но-
сти. 

З. К.

ЕКОЛОГИЈА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

КУЛТУРА
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ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА СТИ ПЕН ДИ РА 109 СТУ ДЕ НА ТА

Награ ђе ни за свој успех 
Уго во ри о сти пен ди ја ма и суб вен ци о-

ни са ном пре во зу уру че ни су про шле 
субо те, 19. новем бра у митро вач кој 

Град ској кући сту ден ти ма са тери то ри је 
Гра да Срем ска Митро ви ца. Сти пен ди ја ма 
је награ ђе но 109 нај у спе шни јих сту де на та, 
док ће 13 сту де на та кори сти ти суб вен ци о-
ни сан пре воз на рела ци ји Срем ска Митро-
ви ца – уни вер зи тет ски цен тар.

Ово је већ једа на е ста годи на заредом 
како митро вач ка локал на само у пра ва 
сти пен ди ра нај бо ље сту ден те. Сту ден ти 
на основ ним и мастер сту ди ја ма који су 
у доса да шњем шко ло ва њу има ли про-
сек девет при ма ће сти пен ди ју у изно су од 
10.500 дина ра, док ће сту ден ти са основ-
них стру ков них и спе ци ја ли стич ких сту ди-

ја висо ких тех нич ких и машин ских шко ла, 
чија је про сеч на оце на током сту ди ра ња 
9,5 доби ја ти сти пен ди ју у изно су од 7.000 
дина ра. 

Уго во ре о сти пен ди ја ма и пре во зу на 
све ча но сти у Град ској кући су уру чи ли 
начел ни ца Град ске упра ве за обра зо ва ње 
Мир ја на Пје вац и гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир Сана дер. 

Како је том при ли ком иста као митро-
вач ки гра до на чел ник, Град је смо гао сна ге 
да обез бе ди скром на нов ча на сред ства за 
потре бе нај бо љих сту де на та.

- Надам се да ће вам сти пен ди је помо ћи 
током сту ди ра ња и да ћете се тру ди ти као 
и до сада да буде те што бољи сту ден ти, 
да са факул те та поне се те што више зна-

ња, а наш посао овде биће да вам омо гу-
ћи мо да оста не те у свом гра ду и да овде 
нађе те сво је запо сле ње, јер то је оно због 
чега ми жели мо да што више вас сту ди ра 
и има висо ко обра зо ва ње. Инте рес сва-
ке локал не само у пра ве је да ваше зна ње 
пре то чи мо у корист и за добро бит свих 
гра ђа на – нагла сио је Вла ди мир Сана дер.

Међу ово го ди шњим сти пен ди сти ма Гра-
да Срем ска Митро ви ца су сту ден ти меди-
ци не Сне жа на Уби па рип и Сте фан Љуби-
чић. 

Сте фан при ма митро вач ку сти пен ди-
ју од дру ге годи не сту ди ја, а тре нут но је 
на петој годи ни Меди цин ског факул те та 
у Новом Саду и њего ва про сеч на оце на 
током сту ди ја је 9,93.

- Пуно ми зна чи сти пен ди ја, јер ми пома-
же око под ми ри ва ња додат них тро шко ва, 
као што је струч на лите ра ту ра – рекао је 
Сте фан Љуби чић из Срем ске Митро ви це.

Сне жа на Уби па рип из Лаћар ка, је сту-
дент ки ња шесте годи не Меди цин ског 
факул те та у Бео гра ду.

- Моја про сеч на оце на током сту ди ра ња 
је 9,60, а ово је први пут да сам сти пен-
ди ста Гра да Срем ска Митро ви ца, до сада 
сам доби ја ла бео град ску сти пен ди ју. Сти-
пен ди ја ми тако ђе зна чи мно го, посеб но у 
послед њој годи ни. Сада сам на кра ју сту-
ди ра ња, има пуно изда та ка и уз помоћ ње 
ћу то успе ти да исфи нан си рам. План ми је 
да оста нем у Срби ји и да овде поку шам да 
се запо слим – изја ви ла је Сне жа на.

Нај бо љих 109 сту де на та наред них 
десет месе ци ће при ма ти сти пен ди ју као 
награ ду за висок про сек током сту ди ра ња.

Б. Села ко вић
Фото: Ж. Петрас

Награ ђе ни сту ден ти са пред став ни ци ма локал не само у пра ве

Стефан Љубичић Снежана Убипарип

Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску подршку
Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети у подржаном

медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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ЧЕТВРТ ВЕКА ВУКОВАРСКЕ ПРИЧЕ

Демони којима не треба предах
У новијој историографији 

„балканских ратова“, као једна 
од првих најважнијих 

дестинација „братоубилачког“ сукоба 
у Југославији, гравитира град 
Вуковар, који на популарности није 
изгубио ни до данашњег дана, 25 
година од „ослобађања“ истог од 
стране ЈНА, започетог у јесен 1991. 
године.

У петак 18. новембра, као 
централна манифестација у Вуковару 
обележен је Дан сећања на жртве, 
али без учешћа представника српског 
народа, који чини трећину тамошњег 
живља. Истина, нису само Хрвати 
губили животе на том фронту, па су 
неки политиканти то одмах 
искористили да још једном затегну 
односе између ова два народа. И то 
отприлике овако, парафразирам, 
пошто је Вуковар један од градова у 
којим је настала хрватска држава, 
такав потез хрватских власти ни мало 
не чуди; ако Срби не учествују зато 
што су представљени као агресори, а 
Хрвати у одбрамбеном рату као 
жртве, онда то значи да са таквим 
ставом још дуго неће бити мира. 
Према писању неких хрватских 
медија у Вуковару је тог дана 
жртвама одало почаст око 100.000 
људи из целе Хрватске.

Но, вратио бих се на јесен 1991. 
године. Септембар је ђацима 
првацима, у које сам спадао и ја, 
прошао брзо. Међутим, октобар је 
већ био критичан месец за свако 
седмогодишње дете које је очеве 
или/и рођаке испратило у тај 
фамозни Вуковар, иако смо ми деца 
већ на самом почетку свог основачког 
школовања осећала да се дешава 
нешто што ни мало није било здраво 
за наше одрастање. Пре него што је 
мој отац мобилисан и послат на 
фронт, испитивао сам и мајку и њега 
какав ли је то рат, зар Хрвати нису 
Југословени као и ми, зар не живе у 
истој земљи у којој ми живимо и због 
чега идемо тамо да ратујемо и ако је 
већ рат у целој Југославији, како 
онда није и у нашој земљи у којој 
живимо.

И спустило се једно од кишних 
октобарских вечери те године, кад 
сам са врата нашег стана испратио 
оца на фронт, одевеног у официрску 
униформу. Нисам осећао бојазан за 
њега, он је за мене био најјачи човек 
на свету којем ништа лоше не може 
да се догоди. Дакле, он на ратишту, а 
ја у школи, тог октобра када нам је 
учитељица затражила да нацртамо 
своју породицу онако како је 
доживљавамо. Кунем се да је већини 
деце на цртежима стајала фигура 

оца обученог у маскирну униформу, 
са беретком на глави, наоружана 
пиштољем и калашњиковом. Забога, 
који је то заправо био извор и 
активног и пасивног стреса за 
најмлађе основце, јер слушајући и 
приче својих дедова о протеривању 
непријатеља из Другог светског рата, 
од малих ногу били смо приморани 
да сазнамо да је на нашим 
просторима рат неминовност која 
кулминира с времена на време. Био 
сам уверен да и нас чека тако нешто 
кад одрастемо и постанемо довољно 
зрели да гинемо у некаквом будућем 
сулудом рату. 

Отац ми се вратио из Вуковара. 
Неко време је избегавао да једе 
свињско месо. Гледали смо на 
главном телевизијском медију те 
ужасне снимке на којима се видело 
како свиње стрвинаре погинуле 
војника, те је ствар била логична. 
Осетио сам се много растерећеније 
после његовог повратка, јер је све до 
тог момента изгледало као 
непотребна крвава авантура 
усмерена против некаквог тамо нама 
сродног народа, да је живот јефтин и 
да може тако лако да се изгуби, ни 
због чега заправо.

Током свог одрастања нисам мрзео 
Хрвате нити било кога другог. Не, 
нисам веровао у шовинизам ни тада, 
као ни сада, кад ти исти вршњаци 
који су превалили тридесету годину 
живота и даље причају такве приче. 
Наравно, онај ко нема свој лични 
идентитет, па га успоставља на 
стубовима шовинизма (кад већ као 
човек није ништа осим што је Србин 
и православац), први прича и о 
неопходном новом рату, не само 
против Хрвата, већ против свих 
других „антисрпских непријатеља“. 
Дакако да је то само последица 
менталне нехигијене, услед 
чињенице да су рат видели само на 

видео игрицама, ти збуњени 
латентни насилници. На страну то 
што у њиховим фамилијама има и 
Хрвата, сулудо. Индоктринација од 
малих ногу, где су главни „јунаци“ 
ратни профитери, довела је до тога 
да је таквим људима довољан 
наслов из Информера: „НАТО и 
Хрватска спремају рат против 
Србије“. Ух, које незнање је у питању, 
незнање које буде такви намерно 
тупаво постављени наслови (јер 
Хрватска је чланица НАТО-а). Таквим 
новинама је у циљу да што више 
пробуде зле духове који су притајени 
у умовима тих људи који то читају, не 
би ли лако ложили затуцане 
шовинисте и терали их на агресију, 
додуше само пасивну, што понекад 
може да изазове и извесни облик 
шизофреније и непредвидивости 
реакције.

Сада, након 25 година од војних 
активности у Вуковару, од 
стране ЈНА, волео бих да 

верујем да је већини Срба и Хрвата 
дозлогрдило распаљивање 
међусобне мржње, као што је и мени 
дозлогрдило да слушам такве приче, 
наслове у разним дневним новинама 
који подгревају наставак мржње. 
Невероватно, још се споре око 
ћириличног писма у Вуковару. Хоћеш 
писмо, а запоставио си народ чије је 
то писмо, хоћеш рат, а први би 
побегао, а све и да не би провео би 
се као бос по трњу, хоћеш срећну 
Србију, али још једном крваву до 
колена или лаката, хоћеш да будеш 
патриота, али не знаш ни српску 
историју нити обичаје, хоћеш већи 
хаос од онога у којем живиш, зар не? 
Па придужи се човече армији неке 
владе коју обожаваш, иди ратуј негде 
где рат још траје, не видим шта 
чекаш.  

Александар Ћосић
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ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА У ЂЕВ ЂЕ ЛИ ЈИ

Про из во ди из Ин ђи је 
у Ма ке до ни ји

Оп шти не Ин ђи ја и Ђев ђе ли ја не-
гу ју брат ске од но се ви ше од 40 
го ди на. И ове го ди не, де ле га-

ци ја Оп шти не Ин ђи ја при су ство ва ла 
је обе ле жа ва њу Да на осло бо ђе ња оп-
шти не Ђев ђе ли ја у Дру гом свет ском 
ра ту. По сле по ла га ња ве на ца на спо-
ме ник па лим бор ци ма, упри ли чен је 
кок тел ко јем су по ред пред став ни ка 
оп шти не - до ма ћи на при су ство ва ли и 
пред став ни ци брат ских оп шти на Па-
зин, Ја бла ни ца и Ин ђи ја. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла-
ди мир Гак ис та као је да су за хвал ни 
на го сто љу би во сти и да ће ову по се-
ту пам ти ти до кра ја жи во та. Пр ви чо-
век ин ђиј ске оп шти не то ком бо рав ка 
у Ђев ђе ли ји имао је при ли ку да ви-
ди град ску пи ја цу ко ја се про сти ре на 
6.000 ме та ра ква драт них. 

- Ве о ма смо по зи тив но из не на ђе ни 
из гле дом град ске пи ја це у Ђев ђе ли ји 
и во лео бих да „пре сли ка мо“ тај про је-
кат, на че му ће мо ра ди ти у на ред ном 

пе ри о ду. Мо рам овом при ли ком да по-
ме нем пред из бор но обе ћа ње ДС ко је 
се од но си ло на уре ђе ње град ске пи ја-
це, јер ме је мно го гра ђа на за то пи та-
ло. Ту не по сто ји ни ка кав про је кат сем 
оне јед не сли ке ко ја сто ји на ула зу у 
пи ја цу, али то ни је био озби љан про је-
кат, ни ти су би ла обез бе ђе на сред ства 
за ту на ме ну. Ми ће мо у на ред ном пе-
ри о ду обез бе ди ти фи нан си је за уре-
ђе ње Град ске пи ја це - ис та као је Гак и 
до дао да ће већ у бу џе ту за на ред ну 
го ди ну би ти пла ни ра на сред ства за ре-
кон струк ци ју пи ја це у Ин ђи ји.

Де ле га ци ја Оп шти не Ин ђи ја има ла 
је при ли ку и да раз го ва ра са пред став-
ни ци ма Оп шти не Ђев ђе ли ја о по бољ-
ша њу при вред не са рад ње  два гра да. 
Ка ко је Гак ис та као, од ре ђен број ин-
ђиј ских про из во да би ће пла си ран у 
Ма ке до ни ју, али и у Грч ку јер се Ђев-
ђе ли ја на ла зи у бли зи ни гра ни це са 
том др жа вом.

 М. Ђ.

Де ле га ци ја оп шти не Ин ђи ја у Ђев ђе ли ји

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА 
ОП ШТИ НЕ ТР БО ВЉЕ 

Пре ко гра нич на 
са рад ња 

Де ле га ци ја Oпш тине Тр бо вље 14. 
но вем бра бо ра ви ла је у сту диј ској 
по се ти оп шти ни Ин ђи ја. Пред став ни ци 
сло ве нач ке оп шти не, на че лу са пред-
сед ни цом Ја сном Га брић, има ли су 
при ли ку, нај пре, да по се те три ком па-
ни је ко је по слу ју у Ин ђи ји, а ме ђу њи ма 
би ла је и сло ве нач ка „Ме тал цин ка ра“ у 
се ве ро и сточ ној рад ној зо ни. На кон то га 
ор га ни зо ван је са ста нак са пред сед ни-
ком Оп шти не Вла ди ми ром Га ком.

Пред сед ни ца Оп шти не Тр бо вље 
ис та кла је да су же ле ли да по се те 
Ин ђи ју јер су чу ли да се у тој срем ској 
оп шти ни ра де до бри про јек ти.

- Хте ли смо да до ђе мо и раз го ва ра-
мо са пред сед ни ком Oпш тине ка ко би 
ви де ли ка ко ло кал на са мо у пра ва 
функ ци о ни ше. Мо рам ре ћи да има те 
до бре про јек те и про гра ме, као и да 
смо при јат но из не на ђе ни ин ду стриј-
ским зо на ма и пла но ви ма ко је ва ша 
ло кал на са мо у пра ва има ка да је у 
пи та њу да љи раз вој при вре де. Та ко ђе 
нам се до па да и Ге о граф ско - ин фор-
ма ци о ни си стем и на чин на ко ји пред-
став ни ци оп шти не ко му ни ци ра ју са 
гра ђа ни ма. На дам се уско ро по се ти 
де ле га ци је Оп шти не Ин ђи ја ка ко би смо 
мо гли да при ча мо о да љој са рад њи - 
ис та кла је Ја сна Га брић.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја на во ди да су то ком са стан ка са 
чла но ви ма сло ве нач ке де ле га ци је раз-
го ва ра ли о не ко ли ко те ма, као и да су 
се освр ну ли на ста ње на кон про па да-
ња те шке ин ду стри је у Тр бо вљу и при-
вред них ги га на та у Ин ђи ји. Ка ко је 
ре као, то је за јед нич ко за ова два гра-
да, као и про блем ко ји се ти че за по-
шља ва ња ли ца из ме ђу 45 и 60 го ди на 
ста ро сти.

- Нео п ход на је са рад ња ко ју упра во 
фор си ра Европ ска уни ја, а ко ја се 
од но си на ме ђу оп штин ску са рад њу. 
Ми слим да би ло ко ја оп шти на из Сло-
ве ни је мо же на ћи са на ма ме ђу соб ни 
ин те рес, без об зи ра што ми ту мо же мо 
има ти ма ло ви ше ко ри сти не го они од 
нас, али тру ди ће мо се да до при не се мо 
тој на шој са рад њи на не ки дру ги на чин. 
На дам се искре но да ће мо вр ло бр зо и 
ми по се ти ти Тр бо вље ка ко би се на 
ли цу ме ста уве ри ли у рад ло кал не 
са мо у пра ве, по себ но у де лу ко ји се 
ти че ко му ни ка ци је са гра ђа ни ма - ис та-
као је на кра ју са стан ка Вла ди мир Гак. 

М. Ђ.

Де ле га ци ја Оп шти не Ин ђи ја има ла је при ли ку и да раз-
го ва ра са пред став ни ци ма Оп шти не Ђев ђе ли ја о по бољ-
ша њу при вред не са рад ње  два гра да. Ка ко је Владимир 
Гак ис та као, од ре ђен број ин ђиј ских про из во да би ће 
пла си ран у Ма ке до ни ју, али и у Грч ку јер се Ђев ђе ли ја 
на ла зи у бли зи ни гра ни це са том др жа вом
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На по след њем са стан ку Си сте ма 48 у 
Ин ђи ји одр жа ном у пе так, 18. но вем-
бра на шли су се дво не дељ ни из ве-

шта ји ЈКП „Ко му на лац“, ЈКП „Во до вод и 
ка на ли за ци ја“, ЈП „Ин гас“ и До ма здра вља 
„Ми ло рад Ми ка Па вло вић“.

Ка ко су из ве сти ли пред став ни ци ЈП „Ин-
гас“, 15. ок то бра зва нич но је по че ла греј-
на се зо на у оп шти ни Ин ђи ја ко ја се од ви ја 
без ика квих про бле ма у ди стри бу ци ји га са. 
Ка ко је ис та као Ду шан Ле ма ић, вршилац 
дужности ди рек то ра ЈП „Ин гас“, гра ђа ни 
тре ба да зна ју да су ра чу ни пре ма њи хо вом 
до ба вља чу са да ве ћи и да ће рад ни ци че-
шће ићи у кон тро лу и вр ши ти по ја ча ну на-
пла ту утро ше ног енер ген та. 

Ка ко је греј на се зо на по че ла за до ма ћин-
ства, та ко је и за шко ле и вр ти ће, где су из-
вр ше не нео п ход не кон тро ле. Са да, ка ко на-
ја вљу је Ле ма ић, у до го во ру са ди рек то ри ма 
обра зов них уста но ва кон тро ли са ће на ко ји 
на чин се енер гент тро ши.

- Уко ли ко бу де нео п ход но угра ди ће мо и 
тер мо вен ти ле, ка ко би са си гур но шћу зна-
ли да се гас у шко ла ма и вр ти ћи ма тро ши 
ра ци о нал но. Има мо слу ча је ве да, ка да је 
то пло у учи о ни ца ма, уме сто да се сма њи 
гре ја ње отва ра ју се про зо ри. На ста вља мо 
и са про це сом кон тро ле уну тра шњих га сних 

ин ста ла ци ја по до ма ћин стви ма на те ри то-
ри ји оп шти не Ин ђи ја и до кра ја го ди не оче-
ку је мо да ће мо до ћи до ци фре од 4.000 из-
вр ше них кон тро ла, до са да смо об и шли око 
3.700 до ма ћин ста ва. Та ко ђе, на ши рад ни ци 
су кре ну ли и у кон тро лу нео вла шће ног тро-
ше ња га са, ко је ће се са да вр ши ти, јед ном 
не дељ но уме сто јед ном у то ку ме се ца – ре-
као је Ле ма ић.

ЈП „Ин гас“ иза шао је у су срет по тро ша чи-
ма и ка да су у пи та њу ис кљу че ња јер, ка ко 
ка жу, то ком зи ме их не ће би ти али, с дру ге 
стра не, по ја ча ће на пла ту на те ре ну.

На по след њем са стан ку Си сте ма 48, 
вршилац дужности ди рек то ра Цен тра за со-
ци јал ни рад „Ду нав“ Жељ ка Го дић Авра мо-
вић оба ве сти ла је при сут не да је 19. но вем-
бра по че ла ди стри бу ци ја огрев ног др ве та за 
со ци јал но угро же не по ро ди це на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја као и за ста ра и бо ле сна 
ли ца, по ро ди це са ви ше де це. Ка ко је ис та-
кла, ове го ди не Оп шти на Ин ђи ја обез бе ди ла 
је око три ми ли о на ди на ра за те на ме не, а 
огрев ће у то ку на ред них не ко ли ко да на би-
ти по де љен за 450 ко ри сни ка. Огрев је пр во 
сти гао у до мо ве 51 ко ри сни ка у Но вим Кар-
лов ци ма, а за ви сно од вре мен ских при ли ка 
би ће ди стри бу и ран ко ри сни ци ма и у оста-
лим на се љи ма ин ђиј ске оп шти не. М. Ђ.

СА СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48

По де ла огре ва за
со ци јал но угро же не

Са ста нак Си сте ма 48 

РЕ ГИ О НАЛ НИ
МЕ ДИЈ СКИ
ЦЕН ТАР СРЕМ

Но ва ме диј ска 
сна га

У пе так, 18. но вем бра све-
ча но је отво ре но пред став ни-
штво Ре ги о нал ног ме диј ског 
цен тра Срем у Ин ђи ји на 
адре си Југ Бог да на 7-9. Том 
при ли ком при сут ни ма су се 
обра ти ли до ма ћи ни, ис та кав-
ши да ће са по ме ну те адре се, 
пу тем нај мо дер ни је тех но ло-
ги је би ти пла си ра не ак ту ел не 
ин фор ма ци је из овог срем-
ског гра да кроз про гра ме 
Ра ди ја Срем, Ра ди ја Фру шка 
го ра, Те ле ви зи је Фру шка го ра 
и Пор та ла Цен тар Срем. 

Ина че, сим бо лич но на дан 
отва ра ња пред став ни штва у 
Ин ђи ји пу штен је и сиг нал 
Те ле ви зи је Фру шка го ра пре-
ко ка блов ског опе ра те ра 
Ра ди јус век тор, а ка ко су 
на ја ви ли пред став ни ци ове 
ме диј ске ку ће, њи хов про-
грам би ће уско ро еми то ван и 
пре ко ИПТВ-а. 

У све ча ном про гра му уче-
ство ва ли су КУД „Со ко“, ОКУД 
„Ин ђи ја“ и уче ни ци Сред ње 
шко ле „Др Ђор ђе На то ше-
вић“ из Ин ђи је. При сут ни ма 
се обра тио пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак, по же лев ши по ме ну тим 
ме диј ских ку ћа ма пу но сре ће 
у бу ду ћем ра ду као и да, 
по ред већ успе шне са рад ње, 
оче ку је да ће она би ти по диг-
ну та на ви ши ни во за хва љу ју-
ћи про сто ру из ко јег ће се 
пла си ра ти ин фор ма ци је из 
ин ђиј ске оп шти не. 

По ред пр вог чо ве ка оп шти-
не Ин ђи ја, све ча ном отва ра-
њу Ре ги о нал ног ме диј ског 
цен тра Срем при су ство ва ли 
су Алек сан дар Ђе до вац, 
по кра јин ски по сла ник и 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо-
тич ки, пред сед ни ца Оп шти не 
Пе ћин ци, као и број ни ди рек-
то ри јав них пред у зе ћа и уста-
но ва, по моћ ни ци пред сед ни-
ка Оп шти не Ин ђи ја и ве ли ки 
број су гра ђа на.

Ове го ди не Оп шти на Ин ђи ја обез бе ди ла је око три ми ли о на 
ди на ра за те на ме не, а огрев ће у то ку на ред них не ко ли ко да на 
би ти по де љен за 450 ко ри сни ка. Огрев је пр во сти гао у до мо ве 
51 ко ри сни ка у Но вим Кар лов ци ма, а за ви сно од вре мен ских 
при ли ка би ће ди стри бу и ран ко ри сни ци ма и у оста лим на се љи-
ма ин ђиј ске оп шти не
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ У ШИДУ

Ула га ња у шид ски Водо вод

Чла но ви Општин ског већа у Шиду су 
на сед ни ци одр жа ној про шле сре-
де, 16. новем бра усво ји ли изме ну 

одлу ке о ускла ђи ва њу посло ва ња Јав ног 
пред у зе ћа за стам бе не услу ге и гра ђе вин-
ско земљи ште Општи не Шид са Зако ном о 
јав ним пред у зе ћи ма. Пре ма речи ма првог 
чове ка шид ске општи не Пре дра га Вуко ви-
ћа, до 1. децем бра доћи ће до реор га ни за-
ци је овог јав ног пред у зе ћа.

- Све инге рен ци је које је ово јав но пред-
у зе ће до сада има ло пре не ће се на Општи-
ну, тако да ће све посло ве које је до сада 
оба вља ло то пред у зе ће, ради ти оде ље-
ња Општин ске упра ве, а ново фор ми ра-
но пред у зе ће бави ће се јав ном расве том. 
Посто ји могућ ност да ће део посло ва оба-
вља ти и ЈКП Стан дард, али то оста је још 
да види мо у наред ном пери о ду. Нај ва жни је 
је да гаше ње Јав ног пред у зе ћа за стам бе-
не услу ге и гра ђе вин ско земљи ште неће 
ути ца ти на наше гра ђа не - иста као је Вуко-
вић.

Јед на од тача ка днев ног реда, одно си ла 
се и на раз ма тра ње про це не угро же но сти 
општи не Шид од еле мен тар них непо го да 
и дру гих несре ћа. Овај доку мент, поред 
тога што ће се наћи пред одбор ни ци ма на 
наред ној сед ни ци локал ног пар ла мен та, 
мора да доби је и сагла сност Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва.

Чла но ви Већа су усво ји ли и одлу ке о 
при сту па њу реа ли за ци ји про јек та ауто-
ма ти за ци ји изво ри шта Батров ци, уград-
њи фре квент них регу ла то ра по буна ри ма 
и опре ме за даљин ско упра вља ње, као и 
рекон струк ци ју постро је ња за дез ин фек ци-
ју воде.

- Реч је о кон кур су Покра јин ског секре-
та ри ја та за при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство који је наме њен за суфи нан си-
ра ње изград ње и рекон струк ци ју обје ка та у 
држав ној сво ји ни, као и обје ка та фекал не 
кана ли за ци је. Оно што је сушти на овог кон-
кур са јесте то да пра во уче шћа на кон кур су 
има ју општи не и гра до ви за потре бе сво-
јих месних зајед ни ца и јав них пред у зе ћа. 
Тако да је Општи на Шид доне ла одлу ку да 
апли ци ра за два про јек та за потре бе ЈКП 
Водо вод. Први про је кат је ауто ма ти за ци ја 
изво ри шта Батров ци, уград ња фре квент-
них регу ла то ра на буна ри ма и опре ме за 
даљин ско упра вља ње. Вред ност про јек та 
без ПДВ-а је 12 мили о на дина ра, а буду ћи 
да је оба ве зно уче шће Општи не, Општи на 
Шид би уче ство ва ла са 20 одсто соп стве-
них сред ста ва. Када је реч о дру гом кон кур-
су, ради се о рекон струк ци ји постро је ња за 
дез ин фек ци ју воде. Вред ност овог про јек та 
без ПДВ-а је 3.960.400 дина ра, с тим да би 
Општи на Шид уче ство ва ла са око 792.000 
дина ра. Свр ха ових про је ка та је уна пре-

ђе ње ква ли те та воде, уште да елек трич не 
енер ги је и очу ва ња изво ри шта одно сно 
буна ра, који ма би се угра ди ла ова опре ма. 
Циљ про јек та је да се обез бе ди сани тар-
но исправ на вода за дома ћин ства - рекла 
је шефи ца Кан це ла ри је за локал ни еко-
ном ски раз вој Општи не Шид Бра ни мир ка 
Риђо шић.

Чла но ви Већа су усво ји ли и Локал ни 
акци о ни план за уна пре ђе ње поло жа ја 
мигра на та у Општи ни Шид за пери од од 
2016. до 2020. годи не.

- Овим смо само про ши ри ли посто је ћи 
Локал ни акци о ни план који је дефи ни сао 
потре бе одно сно посту па ња за реша ва ње 
про бле ма избе гли ца, интер но расе ље них 
лица, и сада је тај доку мент про ши рен и 
на кате го ри ју мигра на та. Ми сад има мо 
доку мент на осно ву којег може мо да кон-
ку ри ше мо за сред ства код Коме са ри ја та 
за избе гли це као и свих дона то ра који се 
поја ве, а нарав но да ће то на неки начин да 
поја ча и капа ци те те наше локал не само у-
пра ве и да осна жи како наша јав на пред-
у зе ћа, тако и нашу инфра струк ту ру. То је 
доку мент који ће сви тра жи ти при ли ком 
кон ку ри са ња за сред ства и наша је оба ве-
за била да га изра ди мо - иста као је пред-
сед ник Саве та за мигра ци је Општи не Шид 
Иви ца Јовић. 

М. Н. 

Са сед ни це Општин ског већа

Савет за мигра ци је Општи не Шид у сре-
ду, 16. новем бра раз ма трао је ситу а ци ју у 
при хват ним цен три ма на под руч ју шид ске 
општи не. У при хват ним цен три ма тре нут но 
је сме ште но бли зу две хиља де мигра на та, 
који су пре ма речи ма над ле жних, аде кват но 
збри ну ти. 

- Раз ма тра ли смо после ди це ново на ста-
ле ситу а ци је и на осно ву изве шта ја поли-
ци је, шид ског Дома здра вља и Црве ног 
крста, напи са ли смо писмо које ћемо упу-
ти ти рад ној гру пи Вла де Репу бли ке Срби је, 
како би их упо зна ли са тре нут ном ситу а ци-
јом на под руч ју наше општи не. Пред ло же на 
су и нека реше ња како би се сма њио број 

мигра на та на под руч ју шид ске општи не, као 
и мере које се пре ма пре по ру ци Заво да за 
јав но здра вље Срем ска Митро ви ца спро-
во де како би се сузби ле теле сне ваши код 
мигра на та и како би откло ни ли евен ту ал ну 
опа сност по локал но ста нов ни штво - иста-
као је пред сед ник Саве та за упра вља ње 
мигра ци ја ма Општи не Шид Иви ца Јовић.

Црве ни крст Шид који врши дистри бу-
ци ју хра не, како је истак ну то на Саве ту, са 
мигран ти ма ће ради ти до 31. децем бра. Од 
сле де ће годи не дистри бу ци ја хра не биће 
реше на на дру ги начин.

- Посто је наја ве да ће се у јед ном од при-
хват них цен та ра оспо со би ти кухи ња где би 

се при пре ма ли топли обро ци за мигран те 
у сва три при хват на цен тра. Оно што је за 
сада изве сно јесте то да ће Црве ни крст 
Шид ради ти са мигран ти ма до 31. децем-
бра, а да ће од иду ће годи не, те сво је актив-
но сти сма њи ти или ће оне пот пу но да изо-
ста ну - рекла је секре тар ка Црве ног крста 
Шид Души ца Поле тан.

Пре ма речи ма пред став ни ка Коме са-
ри ја та за избе гли це, ситу а ци ја у при хват-
ним цен три ма је под кон тро лом. У току је 
обез бе ђи ва ње енер ге на та за гре ја ње при-
хват них цен та ра. Део огре ва је обез бе ђен, 
а оче ку је се да ће у пот пу но сти све бити 
реше но до 10. децем бра.

САВЕТ ЗА МИГРАЦИЈЕ

При пре ма при хват них цен та ра за зиму
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СЛА ВИ ЦА СРЕ МАЦ, ВР ШИ ЛАЦ ДУ ЖНО СТИ ДИ РЕК ТО РА ЈКП СТАН ДАРД ШИД

Све пла ни ра но и оства ре но
Крај по слов не го ди не при ли ка је да се 

су ми ра ју ре зул та ти ра да јед ног пред-
у зе ћа. Ка ква је оце на ра да по сло ва-

ња ЈКП Стан дард Шид, по ку ша ли смо да 
са зна мо у раз го во ру са Сла ви цом Сре-
мац, вр ши о цем ду жно сти ди рек то ра. Из 
Стан дар да ову го ди ну оце њу ју као ве о ма 
успе шну и ис ти чу да су све ин ве сти ци је 
ко је су пла ни ра не по чет ком го ди не и ре а-
ли зо ва не. У овом пред у зе ћу на ја вљу ју и 
зна чај не ин ве сти ци је у иду ћој го ди ни, а 
све у ци љу ка ко би гра ђа ни ма шид ске 
оп шти не омо гу ћи ли ква ли тет ни је услу ге.

М НО ВИ НЕ: Ко је су све зна чај не 
ин ве сти ци је ре а ли зо ва не у овој го ди-
ни?

СЛА ВИ ЦА СРЕ МАЦ: Већ у мар ту смо 
ку пи ли ка ми он сме ћар. Уз по моћ до на ци-
ја ус пе ли смо да на ба ви мо још два ка ми-
о на сме ћа ра, од ко јих је је дан за од воз 
кон теј нер ског сме ћа. То је ве о ма зна чај на 
ин ве сти ци ја, јер без тих до на тор ских 
сред ста ва не би смо ус пе ли ис пу ни ти све 
оба ве зе ко је има мо због по ве ћа ног бро ја 
ми гра на та. Због ми грант ске кри зе ко ли-
чи на сме ћа знат но се по ве ћа ла, а ми из 
при хват них цен та ра од во зи мо сме ће сва-
ки дан. На бав ком ка ми о на сме ћа ра смо 
опре ми ли наш во зни парк, сва во зи ла су 
но ва, а са мим тим су и тро шко ви сма ње-
ни.

ЈКП Стан дард за ду же но је и за одр-
жа ва ње гро ба ља. И у тој рад ној је ди-
ни ци ура ђе ни су зна чај ни по сло ви.

Про ши ри ли смо број гроб них по ља на 
но вом гро бљу. Про шле го ди не смо до би-
ли од осни ва ча но ве пар це ле, јер су прет-
ход не пар це ле су већ би ле по пу ње не. 
Мо ра ли смо из гра ди ти и ста зе на гро бљу, 
ка ко би обе ле жи ли гроб на ме ста, а ура-
ди ли смо и ре кон струк ци ју ка пе ле на 
ру син ском гро бљу. Ка пе ле на гро бљи ма 
су на пра вље не пре 30 го ди на и у њих 
го ди на ма ни је ни шта зна чај но ула га но 
осим тех нич ког одр жа ва ња. По че ли смо 
са ре кон струк ци јом и адап та ци јом ка пе ле 
на ру син ском гро бљу, јер је ту био ма њи 
обим по сло ва. Ура ди ли смо ком плет ну 
ре кон струк ци ју кро ва, но ве елек трич не 
ин ста ла ци је, опре ми ли је и при ве ли 
на ме ни. У скла ду са по тре ба ма ста нов ни-
штва, с об зи ром да се у по след ње вре ме 
све ви ше по кој ни ка до во зи у ка пе лу, и 
ка ко би ус пе ли ис по што ва ти по тре бе чла-
но ва по ро ди це, на пра ви ли смо у ка пе ли 
но ви са ни тар ни чвор, ми ни чај ну ку хи њу 
и јед ну про сто ри ју где мо гу да се оку пе 
чла но ви по ро ди це по кој ни ка.

До ста по сла је ура ђе но и то углав-
ном из соп стве них и до на тор ских 
сред ста ва. Мо же ли се ре ћи да ЈКП 
Стан дард да нас сто ји на здра вим но га-
ма?

До ста то га смо ин ве сти ра ли у овој 
го ди ни и то углав ном из соп стве них и 
до на тор ских сред ста ва и ни је нам у ин те-
ре су да се кре дит но за ду жу је мо. Ус пе ли 
смо ре дов но да ис пла ћу је мо пла те рад-
ни ци ма као и све оста ле оба ве зе пре ма 
њи ма, та ко да мо гу да ка жем да нам је 
ова го ди на би ла до ста до бра. По ред то га, 

на ше пред у зе ће је тре нут но у по ступ ку 
на бав ке и но вог по греб ног во зи ла, а би ће 
ку пљен и но ви пут нич ки ауто мо бил. Што 
се ти че рад не је ди ни це зе ле ни ла, при ба-
ви ли смо мо тор не те сте ре, ко са чи це и 
све оно што нам је нео п ход но за те ку ће 
по сло ве. Адап ти ра ли смо и на шу управ ну 
згра ду, што је би ло нео п ход но с об зи ром 
да смо има ли оште ће ња на њој на кон 
ки шног пе ри о да у ју ну. Тру ди ли смо да 
сред ства рав но мер но и ко ри сно упо тре-
би мо.

Ово јав но пред у зе ће до би ло је и 
из ве сне до на ци је од ја пан ске ам ба са-
де. На го ве ште на је и њи хо ва по моћ у 
са на ци ји ди вље де по ни је, ко ја је ду го-
го ди шњи про блем шид ске оп шти не.

Ја пан ска ам ба са да је до ни ра ла ка ми он 
ауто-сме ћар. Њи хо ви пред став ни ци су 
кон ста то ва ли да би нам ве ли ка по моћ 
би ла са на ци ја де по ни је. То је огро ман 
про је кат и по треб но га је ре а ли зо ва ти. Ми 
смо 2007. го ди не има ли про је кат, ко ји је 
због про ме не за ко на не у по тре бљив. Из 
тог раз ло га смо у пре го во ри ма са ја пан-
ском ам ба са дом да они ис фи нан си ра ју 
про је кат са на ци је де по ни је, а ка сни је да у 
за ви сно сти од вред но сти тих ра до ва, тра-
жи мо до на тор ска сред ства да се де по ни-
ја и ура ди. Искре но се на дам да ће мо 
до би ти та сред ства.

Да ли гра ђа ни шид ске оп шти не мо гу 
да оче ку ју по ску пље ње услу га у на ред-
ној го ди ни?

Це ну од во же ња сме ћа ће мо не што 
ма ло по ди ћи у на ред ној го ди ни. Гра ђа ни 
мо ра ју да схва те да су тро шко ви на шег 
по сло ва ња из у зет но ви со ки, по себ но тро-
шко ви одр жа ва ња де по ни је. Та ко да ти 
тро шко ви мо ра ју би ти угра ђе ни и у це ну 
на ших услу га и одр жа ва ња. Ко ли чи не 
сме ћа ко је ми од во зи мо су огром не. И 
гра ђа ни мо гу да при ме те да ми од ве зе мо 
сву ко ли чи ну сме ћа ко ју они из не су и да 
се не огра ни ча ва мо са мо на јед ну кан ту. 
Ми слим да би би ло у ин те ре су свих нас 

да се са тим ма њим по ве ћа њем по кри ју 
сви тро шко ви. Ми смо из тог раз ло га и 
уве ли јед ну но ви ну од овог ме се ца, а то је 
да сва ке пр ве су бо те у ме се цу од во зи мо 
ка ба сти от пад. До са да је та прак са би ла 
са мо два пу та го ди шње и ми смо сма тра-
ли да је то не до вољ но и же ле ли смо да 
иза ђе мо у су срет гра ђа ни ма. Ми ће мо све 
те ко ли чи не ка ба стог от па да од не ти, 
по треб но је са мо да нам се гра ђа ни ја ве, 
та ко да тај ма ли по мак це не тре ба да 
по кри је и те тро шко ве, а по ве ћа ње не ће 
би ти ве ли ко, у скла ду са сто пом ин фла-
ци је.

Пла ни ра те ли не ке круп не ин ве сти-
ци је и у на ред ној го ди ни?

Има мо ам би ци о зне пла но ве, али све 
за ви си од рас по ло жи вих сред ста ва. Пла-
ни ра мо да ра ди мо ре кон струк ци ју ка пе ле 
на ста ром пра во слав ном гро бљу и с 
об зи ром да је то ве ћа ин ве сти ци ја, оста-
ви ли смо је за сле де ћу го ди ну, ка ко би 
мо гли да при пре ми мо нео п ход ну тех нич-
ку до ку мен та ци ју. У пла ну нам је отва ра-
ње но вих гроб них ме ста, из град ња ста зе 
на ру син ском гро бљу, као и на бав ка још 
не ких во зи ла. Оно што нам је нео п ход но 
то је фе кал на ци стер на ко ју пла ни ра мо 
на ба ви ти или из соп стве них или до на тор-
ских сред ста ва, као и је дан уто ва ри вач, 
ко ји би уто ва рао и згр тао сме ће на де по-
ни ји. Та ко ђе нам је у пла ну и на бав ка 
во зи ла за пре воз па са лу та ли ца, с об зи-
ром да нам је ово ко је има мо до ста ста ро, 
а на ши рад ни ци ЗОО хи ги је не, сва ко-
днев но су на те ре ну ка ко у Ши ду та ко и 
по ме сним за јед ни ца ма и во де ра чу на да 
гра ђа ни шид ске оп шти не не ма ју про бле-
ма са пси ма лу та ли ца ма, а во зи ло ко је 
има мо је до ста ста ро. Та ко да пла ни ра мо 
до ста то га и на дам се да ће мо пла но ве 
ус пе ти да ре а ли зу је мо из соп стве них 
сред ста ва. Оно што је нај ва жни је то је да 
на ше по сло ва ње бу де на ре ал ним осно-
ва ма, јер не ма мо на ме ру да се кре дит но 
за ду жу је мо.

М. Н.

M NOVINE :
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

„Фор мат ма ли“ 
Де се та, ју би лар на из ло жба 

„Фор мат ма ли“ у ор га ни за ци ји 
бе о град ског Арт цен тра, 15. 
но вем бра отво ре на је у ми тро-
вач кој Га ле ри ји „Ла зар Во за ре-
вић“. Отво рио ју је Дар ко Чон-
кић, ди рек тор Арт цен тра. У 
пи та њу је пу ту ју ћа из ло жба ко ја 
је об и шла не ко ли ко гра до ва. 
Пр ви пут је у Срем ској Ми тро-
ви ци, на кон ко је ће се „се ли ти“ 
у При је по ље. По се ти о ци има ју 
при ли ку да гла са ју за јед ну од 
73 изло же не сли ке, а аутор чи ја 
сли ка бу де има ла нај ви ше гла-
со ва има ће при ли ку да на пра ви 
сво ју са мо стал ну из ло жбу. 
Изло жба „Фор мат мали“ у 
митро вач кој Гале ри ји биће 
отво ре на до 25. но вем бра. 

Ноћ по зо ри шта 
Ше ста ме ђу на род на ма ни фе-

ста ци ја „Ноћ по зо ри шта“ у ор га-
ни за ци ји Фон да ци је Ноћ по зо-
ри шта, одр жа на је у су бо ту 19. 
но вем бра у Срем ској Ми тро ви-
ци. На ре пер то а ру ми тро вач ког 
По зо ри шта пу бли ка је има ла 
при ли ку да по гле да три ве чер-
ње пред ста ве са стал ног ре пер-
то а ра: „Ожа ло шће на по ро ди-
ца“, „Као у сну лет ње но ћи“, и 
„По душ је“. Пре то га од и гра на је 
и деч ја пред ста ва „Пе пе љу га у 
зе мљи чу де са“. Улаз на пред-
ста ве био је бес пла тан. 

Ми тро ви ца 
не кад и сад

У Услу жном цен тру Град ске 
ку ће, у по не де љак, 21. но вем-
бра отво ре на је из ло жба фо то-
гра фи ја „Ми тро ви ца не кад и 
сад“. Ауто ри фо то гра фи ја су 
уче ни ци сред њих шко ла, док су 
ма ке те зна ме ни то сти Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца из ра ди ли 
уче ни ци основ них шко ла. Ор га-
ни за тор из ло жбе је Град ска 
упра ва за обра зо ва ње.

Про јек ци ја 
фил ма 

У ор га ни за ци ји Исто риј ског 
ар хи ва „Срем“ и Ма ти це Ру си на 
Ср би је, про шле су бо те, 19. 
но вем бра, при ка зан је филм 
„Тра ге ди ја Га лиц кој Ру си“. Филм 
го во ри о стра да њу Ру си на и 
жр тва ма ко је су под не ли у вре-
ме ну тра ја ња Ве ли ког ра та. 

У че твр так, 17. но вем бра 
у До му уче ни ка сред њих 
шко ла у Срем ској Ми тро-

ви ци одр жа но је еду ка тив но пре-
да ва ње на те му тр го ви не љу ди-
ма, у ор га ни за ци ји По ли циј ске 
упра ве у Срем ској Ми тро ви ци – 
Од се ка по гра нич не по ли ци је, за 
стран це, су зби ја ње иле гал них 
ми гра ци ја и тр го ви не љу ди ма. 
Пре да ва ње су одр жа ли при пад-
ни ци Од се ка, ин спек тор Слав-

ко Жив чић, Ми лан Ко са но вић и 
Вла дан Ши му лак.

Тр го ви на љу ди ма је гло бал ни 
фе но мен ко ји под ра зу ме ва про-
да ју и ку по ви ну, тј. др жа ње не ке 
осо бе у ци љу ње не екс пло а та-
ци је, оства ри ва ње за ра де (или 
не ке дру ге ко ри сти) кроз екс пло-
а та ци ју, као и све дру ге рад ње 
ко је мо гу би ти део тог про це са 
(нпр. пре воз, скри ва ње, чу ва-
ње и слич но). До екс пло а та ци је 

увек до ла зи и екс пло а та ци ја се 
увек одр жа ва упо тре бом си ле, 
прет ње, пре ва ром, зло у по тре-
бом овла шће ња и/или зло у по-
тре бом те шког по ло жа ја, от ми-
цом или на не ки дру ги на чин. 

- Ова ква вр ста пре вен тив не 
ак тив но сти го ди на ма уна зад ути-
че на по ве ћа ње све сти код де це 
о по сто ја њу ова квог про бле ма 
на на шем под руч ју. Да за и ста 
по сто ји ова кав про блем, по ка-
зу је из ве штај Цен тра за за шти ту 
тр го ви не љу ди ма у Бе о гра ду ко-
ји ка же да је од по сто ја ња овог 
кри вич ног де ла, од но сно ње го-
вог ула ска у наш прав ни си стем, 
2003. го ди не, иден ти фи ко ва но 
укуп но 46 жр та ва тр го ви не љу-
ди ма на под руч ју Сре ма. Ра ди 
се углав ном о осо ба ма жен ског 
по ла, др жа вљан ка ма Ре пу бли-
ке Ср би је а до ми нант ни об лик 
екс пло а та ци је је сек су ал на екс-
пло а та ци ја - из ја вио је Слав ко 
Жив чић, са мо стал ни по ли циј ски 
ин спек тор за су зби ја ње тр го ви-
не љу ди ма из По ли циј ске упра-
ве у Срем ској Ми тро ви ци.

У. Р.

ПРЕДАВАЊЕ У ДОМУ УЧЕ НИ КА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

О тр го ви ни љу ди ма

СОЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СРБИ ЈЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дани ел Бабић
нови пред сед ник
На сед ни ци Град ског одбо ра Соци ја ли стич ке 

пар ти је Срби је Срем ска Митро ви ца одр жа-
ној 17. новем бра у при су ству пред став ни ка 

Покра јин ског одбо ра, за новог, осмог од осни ва-
ња, пред сед ни ка стран ке јед но гла сно је иза бран 
др Дани ел Бабић.

Прет ход ни пред сед ник др Милан Лат ко вић, 
човек који је успео да вра ти пар ти ју на поли тич-
ку сце ну Сре ма уло жив ши сав свој несум њи ви 
људ ски и струч ни капи тал, оти шао је сво је вољ-
но у пен зи ју. При зна ње за рад које му је упу ти ло 
цело куп но члан ство Град ског одбо ра уз вели ко, 
нескри ве но пошто ва ње, сатис фак ци ја је за напор 
уло жен у прет ход на два избор на циклу са у који ма 
се СПС јасно про фи ли сао као стран ка леве ори-
јен та ци је окре ну та обич ном чове ку и реша ва њу 
њего вих про бле ма у тур бу лент ном вре ме ну. 

Др Лат ко вић уме да саслу ша, поса ве ту је и 
помог не сви ма и зато је оку пио људе из свих 
дру штве них гру па. Пошто ва ње чове ка је осно ва 
њего вог људ ског и пар тиј ског дело ва ња.

Пред др Дани је лом Баби ћем је тежак зада так 
да наста ви путем који је у све сти гра ђа на уре зао 
његов прет ход ник, али и да уне се нову енер ги ју и 
нове иде је. Члан је Град ског и Извр шног одбо ра 
стран ке и његов доса да шњи пре да ни рад је био 
пре по ру ка за избор за пред сед ни ка. 

Као лекар запо слен у Дому здра вља, а рас по-
ре ђен на рад у Мар тин це у који ма ника да рани је 
није био, успео је да осво ји сим па ти је ста нов ни ка 
села дано ноћ ним анга жо ва њем и нада све струч-
ним радом. Мар тин ча ни зна ју да има ју „свог“ док-
то ра коме се и буквал но 24 часа могу обра ти ти 
за помоћ. 

Од фебру а ра 2009. годи не у овом селу, захва-

љу ју ћи др Баби ћу реа ли зо ва на је кон ти ну и ра на и 
доступ на здрав стве на зашти та за све ста нов ни-
ке, пра во које већи на дру гих сре ди на не успе ва 
да реа ли зу је. Млад, амби ци о зан, пре дан послу 
који воли и стран ци за коју веру је да може да ути-
че на мења ње живо та набо ље, др Бабић пока зу је 
нај бо ље лице срп ског здрав ства. Про грам рада 
основ не орга ни за ци је који је изло жио ули ва наду 
да ће СПС њего вим дола ском на чело сво јим 
актив но сти ма у локал ној сре ди ни при ву ћи нове 
чла но ве.

С. С.
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ПРАЗНИК У МИТРОВАЧКОМ ПОЗОРИШТУ

Извињавамо се,
много се извињавамо
Пред препу ном са лом 

ми тро вач ког По зо-
ри шта у пред ста ви 

„Из ви ња ва мо се, мно го 
се из ви ња ва мо“ бри љи-
ра ли су Не да Ар не рић и 
Фе ђа Сто ја но вић. Пред-
ста ва је од и гра на про-
шлог че тврт ка, 17. но вем-
бра у ре жи ји Еро ла Ка ди-
ћа, а у про дук ци ји Ју го ар-
та. 

На кон пред ста ве, ис ко-
ри сти ли смо при ли ку да 
раз го ва ра мо са глумцима 
Не дом Ар не рић и Феђом 
Стојановићем. 

НЕДА АРНЕРИЋ:
Борка, же на ко ју ја играм 
је де фи ни тив но ди гла ру ке од све га, 
схва ти ла је да ће оста так жи во та 
да про жи во та ри са ма, јер су 
је му шкар ци у жи во ту по вре ђи ва ли

ФЕЂА СТОЈАНОВИЋ:
Цела наша представа има поднаслов
40 ГОДИНА ПОСЛЕ. Наш редитељ
Ерол Кадић желео да истакне,
да љубав може да се деси
и људима у нашим годинама.
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Пред пре пу ном са лом ми тро вач-
ког По зо ри шта у пред ста ви 
„Из ви ња ва мо се, мно го се из ви-

ња ва мо“ бри љи ра ли су Не да Ар не рић 
и Фе ђа Сто ја но вић. Пред ста ва је од и-
гра на про шлог че тврт ка, 17. но вем бра 
у ре жи ји Еро ла Ка ди ћа, а у про дук ци ји 
Ју го ар та. 

На кон пред ста ве, ис ко ри сти ли смо 
при ли ку да раз го ва ра мо са Не дом 
Ар не рић, јед ном од нај ма е страл ни јих 
и нај леп ших срп ских глу ми ца. 

М НО ВИ НЕ: Пу бли ка је оду ше вље-
на пред ста вом. Ка кви су Ва ши ути-
сци? Глу ми те сре до веч ну же ну ко ја 
сво ју љу бав спо зна је тек у ше зде се-
тим го ди на ма. По сто ји ли пра во 
вре ме за љу бав?

НЕ ДА АР НЕ РИЋ: По сто ји љу бав 
ко ја мо ра да се кад – кад уло ви у жи во-
ту. Мно ги ка жу да је љу бав жи вот и да 
је то мно го ва жна ствар, ја се сла жем 
са тим. Бор ка, же на ко ју ја играм је 
де фи ни тив но ди гла ру ке од све га, 
схва ти ла је да ће оста так жи во та да 
про жи во та ри са ма, јер су је му шкар ци 
у жи во ту по вре ђи ва ли, ја сам то све 

из ма шта ла. Кад се по ја вио тај нео бич-
ни чо век у ње ном ку пеу, си гур но да 
ни је ра чу на ла на љу бав. Али ето, 
љу бав на ђе вра та да се про би је, кад је 
пра ва, и стиг не та мо где тре ба. То је 
ме ни у ства ри ту жна при ча, али у исти 
мах да је не ки оп ти ми зам свим љу ди ма 
ко ји ми сле да ће са ми про ве сти оста-
так жи во та. Нај ва жни је је има ти не ког 
уз се бе у по след њој че твр ти ни жи во та, 
ла ко је кад си млад, али кад оста риш и  
бу деш сам, то је баш ту жно. То га има 
пу но око нас и ово ули ва на ду да мо же 
да се про ме ни на не ки на чин, не знаш 
шта до но си но ви дан. Љу бав је по кре-
тач, не на рав но са мо му шко – жен ска 
љу бав, то је вр ло ва жно, али љу бав 
пре све га пре ма се би. Кад чо век се бе 
не во ли, не мо же ни дру ге да во ли. 

Ка ко је игра ти са Фе ђом на сце ни?
Би ли смо за јед но још на кла си. Ја ко 

је ин спи ра ти ван као парт нер, до бро 
смо се упле ли, ми слим да смо до бар 
тим. Ја ко је те шко игра ти ду о дра му, 
уоп ште ни је ла ко. Ту не ма ни сце но-
гра фи је, ми смо стал но у круп ном пла-
ну. Ја се увек бо јим да ли ће та емо ци-

ја да стиг не до та мо не ког 15 ре да, али 
из гле да да сти же. Див но је што је са ла 
би ла пу на. То је ле по но во ис ку ство у 
мо јој ка ри је ри и ја се ра ду јем овој 
пред ста ви увек кад играм. 

Игра ли сте у мно го број ним фил-
мо ви ма и се ри ја ма, али и у по зо ри-
шту. Мо жда смо ви ше на ви кли да 
Вас гле да мо на те ле ви зи ји не го у 
по зо ри шту. Где се Ви нај бо ље сна-
ла зи те? 

Играм ја и у по зо ри шту стал но, са мо 
што љу ди ма ње по се ћу ју по зо ри ште. 
Те ле ви зи ја је сви ма до ступ ни ја. Ја чак 
у по след ње вре ме ви ше играм у по зо-
ри шту и по зо ри ште је дру га чи ја ствар 
од фил ма и те ле ви зи је. Мно го је те же 
и ефи ка сни је. Кон такт ужи во са пу бли-
ком је не што што је опа сно. Пред ка ме-
ра ма чо век мо же да по ни шти, да по но-
ви, то је пот пу но јед на дру га вр ста 
глу ме и кон цен тра ци је. У по зо ри шту 
мо раш да имаш кон цен тра ци ју све док 
тра је пред ста ва. На фил му мо раш да 
имаш кон цен тра ци ју три де сет се кун ди, 
али то је  опет дру га вр ста кон цен тра-
ци је. 

НЕ ДА АР НЕ РИЋ 

Љу бав је по кре тач све га

Пред ста ва даје наду,
јер дожи вља ва мо сада

да има пуно уса мље них људи. 
Заи ста је могу ће да вам се 

живот про ме ни за један дан. И 
баш у тре нут ку када човек 

изгу би наду, срет не особу свог 
живо та, зна чи има наде

M NOVINE :
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То је ме ни у ства ри 
ту жна при ча, али у 
исти мах да је не ки
оп ти ми зам свим
љу ди ма ко ји ми сле 
да ће са ми
про ве сти оста так
жи во та. Нај ва жни је
је има ти не ког уз
се бе у по след њој
че твр ти ни жи во та,
ла ко је кад си млад, 
али кад оста риш и 
бу деш сам,
то је баш ту жно

ФЕЂА СТО ЈА НО ВИЋ 

Могу ће је да вам се живот 
про ме ни за један дан
Култ на ТВ дра ма „Из ви ња ва мо 

се, мно го се из ви ња ва мо“, по 
тек сту Ми ла на Ни ко ли ћа (и у 

ре жи ји Со је Јо ва но вић) се дам де се-
тих го ди на ма ми ла је осме хе гле да-
ла ца и иза зи ва ла не по де ље не сим-
па ти је пре ма про та го ни сти ма, 
Ми ле ни Дра вић и (на жа лост, пре-
ра но пре ми ну лом) Сло бо да ну 
Ђу ри ћу. Тач но че ти ри де це ни је 
ка сни је ова то пла при ча до би ла је 
и сво ју по зо ри шну вер зи ју на зе мун-
ској сце ни Те а тра „Карт бланш“ у 
по став ци Еро ла Ка ди ћа. Пред ста ва 
је пре ми јер но из ве де на 26. апри ла, 
а у њој са да сти дљи ву Бор ку игра 
Не да Ар не рић, а сим па тич ног ђил-
ко ша Ми ли ћа Бар јак та ре ви ћа Фе ђа 
Сто ја но вић.

- На ша пред ста ва је ри мејк ТВ 
дра ме, са мо што су го ди не по ме ре-
не, те це ла пред ста ва има под на-
слов 40 ГО ДИ НА ПО СЛЕ. Про шло 
је 40 го ди на од пре ми јер ног из во ђе-

ња ТВ дра ме „Из ви ња ва мо се, мно-
го се из ви ња ва мо“, а и 40 го ди на 
смо ми ста ри ји. Ка да су у ТВ дра ми 
игра ли Ми ле на Дра вић и Сло бо дан 
Ђу рић би ла је то при ча о љу бав ној 
ве зи дво је мла дих љу ди, а на ша 
пред ста ва, ко ја је пре ми је ру има ла 
у апри лу ове го ди не, го во ри о 
љу ба ви љу ди у не ким зре лим го ди-
на ма. То је нај ве ћи пре крет це лог 
тог тек ста, ко ји је је дан од нај бо ље 
на пи са них по сле рат них ко ме ди ја. 
Са да је наш ре ди тељ Ерол Ка дић 
же лео да ис так не да љу бав мо же 
да се де си и љу ди ма у на шим го ди-
на ма. Ми смо у по чет ку има ли не ку 
скеп су, али је то про ра ди ло. Бу квал-
но сву да где игра мо, пу бли ка ре а гу-
је. Кад год се за вр ши та пред ста ва 
пу бли ка има тај не ки по лу о смех на 
ли це и не ку на ду, по го то во за те 
ма ло ста ри је љу де ко ји ни су на шли 
сво је пар ња ке у свом жи во ту. Ово 
пред ста ва да је на ду, јер до жи вља-

ва мо са да да има пу но уса мље них 
љу ди. За и ста је мо гу ће да вам се 
жи вот про ме ни за је дан дан. И баш 
у тре нут ку ка да чо век у не ком тре-
нут ку из гу би на ду, срет не чо ве ка 
свог жи во та, зна чи има на де – ка же 
за М но ви не о пред ста ви Фе ђа Сто-
ја но вић.

М НО ВИ НЕ: Са да сте у пен зи ји, 
ма да и да ље сни ма те и игра те. 
Ка да се освр не те иза се бе, од 
пр ве Ва ше уло ге у че твр том раз-
ре ду у пред ста ви „Сне жна кра-
љи ца“ до да нас, да ли је по ва ма 
Ваш глу мач ки пут био тр но вит 
или по пло чан зве зда ма?

ФЕ ЂА СТО ЈА НО ВИЋ: Мо ја 
ка ри је ра је би ла ја ко ла га на, сте пе-
ни цу по сте пе ни цу и то је по ме ни 
ја ко до бро. Играо сам ма ње уло ге, 
па ма ло ве ће уло ге. Ја ко млад сам 

M NOVINE :
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Ко ли ко се про ме ни ла си ту а ци ја 
од ка да сте Ви по чи ња ли до да нас? 
Да ли по зо ри ште има сво ју пу бли-
ку?

Пу бли ке у Ср би ји не ма мно го. То је 
је дан исти круг љу ди ко ји се вр ти око 
свих по зо ри шта, око пет од сто ста-
нов ни штва, на жа лост, та ко је ка ко је. 
Ми смо јед на по лу пи сме на зе мља, 
те ле ви зи ја је узе ла ап со лут ни при мат 
са ја ко по вр шним про гра ми ма и 
љу ди ма је лак ше да код ку ће од гле-
да ју не ку глу пост не го да се ле по обу-
ку и иза ђу не где. Мно го је леп ше, 
све ча ни је да се ве че про ве де ре ци мо 
у по зо ри шту, где мо же не што и да се 
на у чи, да се до жи ви не што но во. 
На дам се да ће се тај број про ши ри ти 
кад људи схва те ко ли ко их те ле ви зи ја 
за глу пљу је. Мно го се про ме ни ло, 
ра ни је ни је би ло то ли ко те ле ви зи је, 
ин тер не та, све се про ме ни ло, не сви-
ђа ми се. По ку ша ва ју да уби ју умет-
ност, али те шко. 

Ка кве ути ске но си те из За гре ба и 
пред ста ве „Жи ве ће мо бо ље“?

Пре ле пе. Е то је јед на ве ли ка пред-
ста ва са пу но зби ва ња и до га ђа ња, 
дру го тра је, има пу но глу ма ца. Про ме-
на сце на, све та ла, ма гли, му зи ке. Да 
зна те да ту имам тре му, јер ту сам 
са мо је дан шраф у чи та вој ма ши не ри-
ји и ако ту по гре шим, оде це ла пред-

ста ва. Кад игра дво је љу ди, мо же те да 
се ва ди те. То су опет две раз ли чи те 
ства ри. Ве ли ка и ма ла пред ста ва. 

Пре ма Ва шем ми шље њу да ли је 
кул ту ра по тре ба или лук суз?

Кул ту ра би тре ба ло да бу де на су-
шна по тре ба, јер по сле до бре књи ге, 
пред ста ве, кон цер та, чо век се обо га ти 
то ли ко да за бо ра ви на сва ко днев не 
про бле ме ко јих има, а има их пу но. 
Пре по ру чу јем умет ност као лек. Ја 
увек др жим по две књи ге отво ре не. 
Јед но је бе ле три сти ка, а дру го је обич-
но не ка фи ло зо фи ја. 

Да сте у мо гућ но сти да се вра ти те 
на по че так ка ри је ре и би ра те чи ме 
би сте се ба ви ли. Да ли би сте по но-
во иза бра ли глу му?

Ни је ло ше ба ви ти се глу мом. Не 
знам ка ко би из гле дао мој жи вот да се 
не чим дру гим ба вим. Си гур но би био 
дру га чи ји, али глу ма је по сао ко ји вас 
стал но ме ња, не те че кон ти ну и ра но, 
има стра хо ва, па у за, би ће, не ће би ти, 
ка ко ће би ти. Не ма оне из ве сно сти 
сва ко днев ног по сла. 

Шта Вам је глу ма до не ла, а шта 
сте због ње жр тво ва ли у жи во ту? 

До не ла ми је пу но ле по га, ни сам 
не што баш жр тво ва ла, али стал но та 
не из ве сност и по чи ња ње ис по чет ка. 
Ви у глу ми не мо же те да се осло ни те 
на ста ру сла ву, био сам до бар у про-
шлој пред ста ви, сад мо гу ма ло да се 
опу стим. Стал на је бор ба и стал но 
сте, као пр ви пут, пред ка ме ром или 
пу бли ком и не ма пра шта ња ако кре не 
низ бр до. Стал на је бор ба и то ма ло 
ко шта нер вни си стем. 

Шта Вас оче ку је у на ред ном пе ри-
о ду?

Ми одо смо за Аустра ли ју са овом 
пред ста вом (прим. аут. „Из ви ња ва мо 
се, мно го се из ви ња ва мо“), игра ће мо 
у пет гра до ва. Баш ми је уз бу дљи во, 
за то што знам да има пу но љу ди ко ји 
нас жељ но иш че ку ју. Љу ди ко ји жи ве 
та мо су жељ ни  да им не што ле по 
до ђе из Ср би је. Има мо и од го вор ност 
да та иш че ки ва ња оправ да мо.

Са ња Ста не тић 

по чео да се ба вим глу мом и имао 
сам при ли ку да још као де те играм у 
фил мо ви ма, и ви део сам по за ди ну 
те про фе си је ко ја ни је ни ма ло ру жи-
ча ста. Чак ка да је до шло вре ме да се 
упи ше глу ма, ја ни сам хтео, по што 
сам знао по за ди ну те про фе си је и 
ни сам хтео. Про бао сам на филм ској 
ре жи ји, па ме ни су при ми ли и он да 
сам оти шао на пра ва и до шао сам до 
че твр те го ди не пра ва. Ме ђу тим ђа во 
ми ни је дао ми ра и упи сао сам ака-
де ми ју. На по чет ку ка ри је ре сам био 
у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри-
шту као при прав ник и ме ни се та 
сре ди на уоп ште ни је до па ла. Та да 
сам чак раз ми шљао и да на пу стим 
про фе си ју. И он да се де сио су срет са 
Ми ром Тра и ло вић на ули ци, где је 
она ре кла шта ћеш ти та мо, до ла зи 
ова мо. Та ко је и би ло, па сам за вр-
шет ком тре ће го ди не по стао стал ни 
члан Ате љеа 212 и та да сам већ 
оства рио свој сан. 

Би ли сте стал ни члан Ате љеа 
212 од 1973. Да нас Ате ље сла ви 
60 го ди на. Ко ли ко онај Ате ље од 
пре 43 го ди не ли чи на овај да на-
шњи? 

Ате ље 212 сла ви 60 го ди на, а од 
тих 60 го ди на ја сам у Ате љеу 43 
го ди не. Тај Ате ље у ко јем сам ја 
по чео ни је исти као овај да нас. У том 

Ате љеу су би ли за и ста чу де сни глум-
ци, од Зо ра на Рад ми ло ви ћа, пре ко 
Сло бо да на Пе ро ви ћа, Да ни ла Стој-
ко ви ћа, го ми ла фан та стич них љу ди 
и фан та стич них глу ма ца. Ово је са да 
је дан дру ги Ате ље, у ко јем ја ви ше 
ни сам. Ја сам пен зи о нер са да, али 
по шту јем те но ве глум це, ма да глум-
ци ко ји др же са да Ате ље су бли зу 
сво јих 50-их го ди на. Али онај ста ри 
Ате ље 212 се не ће ви ше по ја ви ти, 
као што се ни ка да ви ше не ће по ја ви-
ти Ми ра Тра и ло вић, ко ја је у то вре-
ме би ла свет ски маг по зо ри шта, где 
смо ми про пу то ва ли чи тав свет и 
има ли смо фан та сти чан трет ман. 
Ове но ве ге не ра ци је ко је су са да у 
Ате љеу на жа лост не ће то мо ћи да 
до жи ве, про шло је то не ко срећ но 
до ба. Ужа сно по шту јем и са вре мен, 
са да шњи Ате ље и во лим мла де 
глум це, то су све мо ји при ја те љи, 
али то ви ше ни је онај Ате ље у ко ји 
сам ја ушао.

Пре да ва ли сте на БК ака де ми ји, 
шта сте го во ри ли мла дим, бу ду-
ћим глум ци ма? Шта им са ве то ва-
ти у да на шње вре ме хи пер про дук-
ци је?

Две ге не ра ци је сам ис пра тио, то 
ме је ја ко емо тив но ис цр пљи ва ло. 
Мо гао сам да пре да јем и на фа кул те-
ту драм ских умет но сти, ме ђу тим 
ка ко у то вре ме ни је би ло до зво ље но 
да бу де те за по сле ни на два ме ста, 

од лу чио сам се за Ате ље 212. Ка да 
ми не ко до ђе и ка же да же ли да сту-
ди ра глу му, ја га пр вих по ла са та 
убе ђу јем да то не ра ди. Ни је то ви ше 
та кво вре ме ка кво је не ка да би ло. 
По сто је са да мно ге мо гућ но сти да 
пре ко но ћи по ста не те зве зде, ту су 
те ле ви зиј ске се ри је, али то је јед на 
ве ли ка вра ка. Бу де те зве зда јед но 
крат ко вре ве, по сле то га ка да то про-
ђе, ви сте опет ни ко. Са да го ди шње 
из ла зи по сто ти ну глу ма ца, то ни ком 
жи вом не тре ба, по го то во не у овој 
ма лој зе мљи. Ја ка да сам сту ди рао 
из ла зи ло је го ди шње 30 глу ма ца у 
це лој Ју го сла ви ји та да. Ја сам ра ни је 
знао све глум це, а са да не знам ни 
70 од сто њих, ту је не ка го ми ла мла-
дих љу ди, ко ји се бо ре кр ва во, а не ки 
ис пли ва ју. Глу ма је ја ко кр вав по сао, 
би тан је фак тор сре ће, али као пр ви 
фак тор мо ра те да бу де те из ра зи то 
та лен то ва ни, и опет то ни шта не зна-
чи да ће те има ти хле ба да је де те. 
По сто је див ни глум ци у Бе о гра ду, за 
ко је бих ја мо гао да ру ку ста вим у 
ва тру ко ји не мо гу да на ђу за по сле-
ње и да ље. Се де по ред те ле фо на и 
че ка ју да их не ко ан га жу је. Мо јим 
сту ден ти ма сам го во рио, бо ри те се 
де цо, не мој те да се ди те ку ћи и пла-
че те, не го се бо ри ти. По го то во што 
са да има пу но не ких ал тер на тив них 
сце на.

Би ља на Се ла ко вић
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IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Шћурк 

Едвард и Беро ња Мир ја на. 
ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Трај ко вић 

Иван и Трај ко вић Сања из Вој ке, 
Радо јев Алек сан дар и Радо јев 
Сто јан ка из Добри на ца, Мило ва-
но вић Милош и Мило ва но вић 
Јеле на из Пла ти че ва. 

ДОБИ ЛИ СИНА: Вра чар Дар-
ко и Вра чар Дра га на из Срем ске 
Митро ви це, Кан дић Милан и 
Кан дић Ани та из Пла ти че ва, 
Крсто но шић Иван и Крсто но шић 
Јеле на из Пла ти че ва, Милин ко-
вић Петар и Андрић Милин ко вић 
Јеле на из Буђа но ва ца, Ста ној-
чић Јован и Ста ној чић Јова на из 
Руме, Лукић Ненад и Лукић 
Јеле на из Срем ске Митро ви це, 
Икић Алек сан дар и Икић Нико-
ли на из Шида, Јан ко вић Бран ко 
и Јан ко вић Сања из Сала ша 
Ноћај ског, Мари чић Милен ко и 
Мари чић Сања из Лаћар ка, 
Божић Павле и Божић Анђел ка 
из Ста рих Бано ва ца, Ђурић Сте-
ван и Ђурић Жељ ка из Руме, 
Вуко бра до вић Бојан и Вуко бра-
до вић Божа на из Голу би на ца, 
Чах та ре вић Раде и Чах та ре вић 
Сла ђа на из Руме, Мар ко вић 
Милош и Мар ко вић Мир ја на из 
Лаћар ка, Гов да Мишко и Гов да 
Дани је ла из Ерде ви ка.

УМР ЛИ: Дех Веро ни ка, 
рођ.1935; Ћулу мов ски Сто јан ка, 
рођ.1937; Ста но је вић Мили ца, 
рођ.1932; Пајић Сто ја, рођ.1945; 
Дре ко вић Милан, рођ.1949; 
Кара стан ко вић Коста, рођ.1936; 
Петар Зде лар, рођ.1936; Рука-
ви на Анка, рођ.1957; Божић 
Бра ни слав, рођ.1948; Сие-
брецхт Цхри сти ан Гео рг Сте-
фан, рођ.1937; Сте пан че вић 
Дели ја, рођ.1928; Милин ко вић 
Љуби ца, рођ.1944; Несто ро вић 
Мили сав, рођ.1927; Бано вић 
Три фун, рођ.1939; Мар ја но вић 
Ста на, рођ.1947; Цвет ко вић 
Миле, рођ.1951; Вуч ко вић Дра-
го ја, рођ.1940; Вели мир Бун чић, 
рођ.1933; Кар ли чић Мар ко, 
рођ.1954; Никић Сто јан, 
рођ.1937; Панић Сми ља, 
рођ.1933; Опа ла Сми ља, 
рођ.1930; Сла до је вић Роса, 
рођ.1944; Вуле тић Мили ца, 
рођ.1932; Рац Нестор, рођ.1948; 
Поган чев Милен ко, рођ.1942; 
Спа со је вић Нико ла, рођ.1930; 
Бојић Мари ја, рођ.1934; Лати но-
вић Гавра, рођ.1938; Цве ти ћа-
нин Ђока, рођ.1958; Вали Вла-
до, рођ.1927. 

RUMA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Миро слав 

Бабур ски и Маја Попо вић, Дамир 
Вакош и Сне жа на Вакош, Горан 
Радо ва но вић и Мил ка Дука нац, 
Милош Жекић и Нико ле та Дабић.

УМР ЛИ: Миха ил Мало ба бић, 
рођ. 1930; Дра ги ца Ћаћић,  рођ. 
1923.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на

19.00 и 21.00 час

23.11. Хра бри витез Тренк, од 17 
часо ва
23.11. Пло вид ба кроз вре ме, од 
19.00 и 21.00 
24 – 30.11. Живот на иви ци

Лажни ар хе о ло зи
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ру ми су под не ли кри вич ну при ја ву 
над ле жном ту жи ла штву про тив 35-го ди шњег 
му шкар ца, због по сто ја ња осно ва сум ње да је 
из вр шио кри вич но де ло нео вла шће но из во ђе ње 
ар хе о ло шких ра до ва. Он је за те чен ка ко са 
де тек то ром за ме тал, на за шти ће ном ло ка ли те-
ту, без овла шће ња, тра га за ар хе о ло шким пред-
ме ти ма из ра ђе ним од ме та ла. По ли циј ска 
па тро ла је од осум њи че ног од у зе ла де тек тор и 
брон за не нов чи ће ко је је нео вла шће но ис ко пао 
и при сво јио и за ко је је, струч ним ве шта че њем 
утвр ђе но, да по ти чу из рим ског пе ри о да.  

За пле њен ду ван
По ли ци ја у Ру ми је при ли ком кон тро ле пут-

нич ког ауто мо би ла мар ке „ре но“ на под руч ју 
Хрт ко ва ца, про на шли и од у зе ли 103 ки ло гра ма 
ре за ног ду ва на. Ду ван упа ко ван у плат не не 
џа ко ве и нај лон ске вре ће био је сме штен у 
пр тља жни ку ауто мо би ла. Због по сто ја ња осно-
ва сум ње да је из вр шио кри вич но де ло не до зво-
љен про мет ак ци зних про из во да, у са рад њи са 
по ре ском по ли ци јом, про тив 28-го ди шњег 
му шкар ца би ће под не та кри вич на при ја ва, над-
ле жном ту жи ла штву.

Осум њи чен за
по ро дич но на си ље

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ста рој Па зо ви 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 М. Б. (31), због по сто ја ња осно ва сум-
ње да је ви ше пу та уда рио су пру гу. При ли ком 
пре тре са, код осум њи че ног је про на ђе на са су-
ше на биљ на ма те ри ја сум њи ва на ма ри ху а ну 
ко ја је по сла та на ве шта че ње. Он ће, у за кон-
ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву за кри вич но де ло 
на си ље у по ро ди ци би ти до ве ден на са слу ша ње 
у Основ но јав но ту жи ла штво у Ста рој Па зо ви. 

Ор га ни зо ва на
бор ба па са

У ор га ни зо ва ној ак ци ји про тив зло у по тре бе и 
му че ња жи во ти ња, при пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ста рој Па зо ви су, у око-
ли ни гра да, за те кли ве ћи број љу ди ко ји су при-
су ство ва ли ор га ни зо ва ној бор би па са у им про-
ви зо ва ном бок су. Ак ци ја је из ве де на у са рад њи 
са над ле жним ту жи ла штвом и су дом. При ли ком 
пре тре са, по ли ци ја је у дво ри шту, по моћ ним 

про сто ри ја ма и при ват ном ауто мо би лу про на-
шла че ти ри ра сна пса са тра го ви ма бор бе ко ји 
су од у зе ти и сме ште ни у азил за жи во ти ње. Због 
по сто ја ња осно ва сум ње да су из вр ши ли кри-
вич но де ло уби ја ње и зло ста вља ње жи во ти ња, 
под не та је кри вич на при ја ва про тив два стра на 
и два срп ска др жа вља на. На кон са слу ша ња, 
стран ци ма  је от ка зан бо ра вак у Ср би ји, са 
за бра ном ула ска.

По ги нуо пут ник
у ка ми о ну

У не де љу, 20. но вем бра око 21,30 ча со ва на 
ауто пу ту Ба тров ци - Бе о град, под руч је Срем ске 
Ми тро ви це, до го ди ла се са о бра ћај на не сре ћа у 
ко јој је пут нич ки ауто мо бил „шко да“ су сти гао и 
уда рио ка ми он ко ји се кре тао истом са о бра ћај-
ном тра ком. Жи вот је из гу био 48-го ди шњи 
му шка рац, пут ник у ка ми о ну. По вре ђе ни су 
во зач ка ми о на и пут ни ца из „шко де“, ко ји ма је 
ука за на ле кар ска по моћ у срем ско ми тро вач ком 
Ме ди цин ском цен тру. Уви ђај на ли цу ме ста је 
из вр шио над ле жни ту жи лац, у при су ству по ли-
ци је. Во за чу „шко де“, 26-го ди шњем бо сан ско-
хер це го вач ком др жа вља ни ну је од ре ђе но за др-
жа ва ње до 48 ча со ва, на кон че га ће уз кри вич ну 
при ја ву за те шка де ла про тив без бед но сти јав-
ног са о бра ћа ја би ти са слу шан у Основ ном јав-
ном ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци.

При тво р због прет њи 
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци 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 Љ. С. (27), због по сто ја ња осно ва 
сум ње да је из вр шио кри вич но де ло угро жа ва-
ње си гур но сти. Он се те ре ти да је мо бил ним 
те ле фо ном пре тио бив шој су пру зи сме ште ној у 
си гур ној ку ћи. На кон са слу ша ња у Основ ном 
јав ном ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци, 
осум њи че ном је суд ским ре ше њем од ре ђен 
при твор до 30 да на. 

Ухап ше ни због кра ђе
По ли ци ја у Ин ђи ји ухап си ла је П.К. (22) и Р.М. 

(19), због по сто ја ња осно ва сум ње да су укра ли 
пут нич ки ауто мо бил пар ки ран ис пред при ват не 
ку ће. При ли ком до во ђе ња у по ли циј ску ста ни цу, 
Р.М. је пре тио по ли цај цу у ин тер вен ци ји. По 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, осум њи че ни ма је 
од ре ђе но за др жа ва ње до 48 ча со ва, на кон че га 
ће, уз кри вич ну при ја ву за кра ђу и оме та ње слу-
жбе ног ли ца у вр ше њу слу жбе не ду жно сти, 
би ти са слу ша ни у Основ ном јав ном ту жи ла штву 
у Ста рој Па зо ви. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА ДРЖАВ НОГ ЗЕМЉИ ШТА

Нај ску пља земља у Кузми ну
Над ме та ње за држав но пољо-

при вред но земљи ште на тери-
то ри ји Гра да Срем ска Митро ви-

ца одр жа но је 15. и 16. новем бра у 
митро вач кој Град ској кући. У пону ди 
је било укуп но 492 хек та ра држав ног 
земљи шта и то у ката стар ским општи-
на ма Босут, Срем ска Рача, Лаћа рак, 
Кузмин, Мар тин ци, Чал ма, Срем ска 
Митро ви ца, као и пашња ци у Лежи ми-
ру и Ман ђе ло су. 

У закуп је изда то око 200 хек та ра, а 
за дру ги круг је оста ло 290 хек та ра, од 
којих је 100 хек та ра под пашња ци ма, 
за које није било заин те ре со ва них 
пољо при вред ни ка. Већи на држав не 
земље је оти шла по почет ним цена ма, 
нај ни жа пону ђе на цена изно си ла је 
24.500 дина ра за хек тар, док је нај ви-
ша изли ци ти ра на цена 49.500 дина ра 
по хек та ру и то за земљу у Кузми ну. 
Тако да је пар це ла од 23 хек та ра у 
Кузми ну пла ће на 1.156.725 дина ра. 

Начел ник Град ске упра ве за пољо-
при вре ду и зашти ту живот не сре ди не 
Вла ди мир Насто вић је након спро ве-
де не лици та ци је иста као да је након 
две годи не пау зе завр шен први круг 
лици та ци је за закуп држав не земље, 
а да сада сле ди при пре ма одлу ка и 
доби ја ње сагла сно сти Мини стар ства 
пољо при вре де и зашти те живот не 

сре ди не за спро во ђе ње дру гог кру га 
јав ног над ме та ња. 

- Заин те ре со ва ност пољо при вред-
них про из во ђа ча дефи ни тив но посто-
ји, лици та ци ја је про те кла без било 
каквих про бле ма. За дру ги круг је 
оста ла земља у ката стар ској општи ни 
Босут, зна мо да је то земљи ште нај-
сла би јег ква ли те та и нисмо оче ки ва-

Из Упра ве за пољо при вре ду саоп шта-
ва ју да је под не то 206 зах те ва сто ча ра за 
закуп држав не земље по пра ву пре чег 
заку па, што је дупло више при ја ва него 
про шле годи не.

- Наша коми си ја је већ поче ла са 
радом, оче ку је мо њихо ве резул та те врло 
брзо. Изме на ма зако на о пољо при вред-
ном земљи шту наши пољо при вред ни 
про из во ђа чи који се баве сто чар ством на 
овом кон кур су који је недав но затво рен 

мора ли су да нам доста ве подат ке коли ко 
има ју ствар но сво је земље, коли ко има ју 
земље у заку пу мимо држав не земље. То 
зна чи да ако има ју услов на грла и сво је 
земље да су у јед на ком одно су, они не 
могу да оства ре пра во пре чег заку па, 
само ако има ју више услов них грла од 
земље и онда за ту раз ли ку могу да заку-
пе држав ну земљу по пра ву пре чег заку па 
– поја шња ва начел ник Вла ди мир Насто-
вић. 

Закуп по пра ву пре чег

ОСТА ЛО ЗЕМЉЕ И ЗА ДРУ ГИ КРУГ: Над ме та ње за држав ну земљу

НИКО НЕЋЕ ПАШЊА КЕ: 
Начел ник Вла ди мир Насто вић

ЗАДО ВО ЉАН ЦЕНОМ:
Момир Вуко лић 

ПРЕ СКУ ПА ЗЕМЉА У РАЧИ: 
Здрав ко Бабић
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ли вели ку заин те ре со ва ност. Има мо 
потен ци јал не закуп це и оче ку јем да 
ћемо те повр ши не у дру гом кру гу 
изда ти и да ће нам оста ти само 
пашња ци на око 100 хек та ра, за њих 
нема мо заин те ре со ва них заку па ца, а 
шта ћемо са њима даље да ради мо, 
то оста је да види мо – изја вио је 
Насто вић.

Лици та ци ја је тре ба ла да буде завр-
ше на 15. новем бра, међу тим, како је 
током лици ти ра ња за пар це лу у 
Кузми ну удво стру че на почет на цена, 
над ме та ње је пре ки ну то и одло же но 
за сутра дан, како би заин те ре со ва ни 
пољо при вред ни ци могли да упла те 
оста так потреб ног депо зи та за уче-
ство ва ње на лици та ци ји.

- Што се тиче утак ми це која је била 
одло же на за сле де ћи дан, то је про-
це ду ра која је пре ци зно дефи ни са на 
свим акти ма Мини стар ства пољо при-
вре де и зашти те живот не сре ди не. 
Уко ли ко се износ на лици та ци ји пре-
ба ци пре ко одре ђе не суме, врши се 
допла та депо зи та  за уче шће на лици-
та ци ји и онда се лици та ци ја наста-
вља, те је тако и ура ђе но – обја шња-
ва Насто вић.

Пољо при вред ни ци Момир Вуко лић 
из Лаћар ка и Здрав ко Бабић из Срем-
ске Раче су уче ство ва ли у првом кру-
гу лици та ци је. Вуко лић је узео у закуп 
на годи ну дана 11 хек та ра држав не 
земље у Лаћар ку, а пла тио ју је 31.400 
дина ра по хек та ру.

- У пита њу је земља дру ге кла се, 
тако да сам задо во љан постиг ну том 
ценом. Годи на ма сам радио ту земљу, 
па зна мо каквог је ква ли те та. Веро-
ват но ћу сеја ти куку руз, а земља је 
заку пље на на годи ну дана. По мени 
би тај вре мен ски пери од тре бао да 
буде дужи – сма тра Вуко лић. 

За раз ли ку од Вуко ли ћа, пољо при-
вред ник из Срем ске Раче Здрав ко 
Бабић није задо во љан постиг ну том 
ценом. Он сма тра да је пре це ње на 
земља у Срем ској Рачи, с обзи ром да 
је под вод но тло. 

– Та земља је лоши јег ква ли те та, 
четвр те и пете кла се и има део под 
водом. Реал но је да цена буде 15.000 
дина ра за хек тар, више не вре ди, а ја 
сам хек тар пла тио 28.000 дина ра. 
Раз лог за то је што ми недо ста је 
земље, у селу радим око 10 хек та ра, 
има сво је маши не, све, па бих лици-
ти рао и више да је било. Сав при нос 
са ових њива ћу про ву ћи кроз хра ну 
за сви ње, јер имам и фар му сви ња – 
рекао је Бабић. 

На тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца по про гра му зашти те, уре-
ђе ња и кори шће ња држав ног земљи-
шта има око 5.000 обра ди ве земље и 
ове годи не међу том коли чи ном се 
нала зе и пашња ци. Та цифра је под-
ло жна изме на ма јер се сва ке годи не 
пара лел но са изда ва њем држав не 
земље, вра ћа држав на земља по 
осно ву рести ту ци је. 

Б. Села ко вић

Изме шта ње водо вод не мре же од пру-
ге до бен зин ске пум пе „Луко ил“ у 
Лаћар ку при во ди се кра ју. Нови поли-

е ти лен ски цево вод преч ни ка 200 мили ме-
та ра поста вљен је уме сто ста рог азбест 
- цемент ног у дужи ни од 1.000 мета ра. 
Радо ви ће пре ма пла ну бити завр ше ни до 
кра ја месе ца, када ће ста ри цево вод бити 
ста вљен ван функ ци је. Циљ овог про јек та 
је да се посто је ћи дистри бу тив ни вод изме-
сти ван зоне сао бра ћај ни це, како услед 

буду ћих интер вен ци ја на мре жи не би дола-
зи ло до оште ће ња новог коло во за.

Упо ре до са овим послом ради се и рекон-
струк ци ја чвор них места (уград ња нових 
вен ти ла и изград ња шах то ва), као и пре-
спа ја ње кућ них при кљу ча ка на нови цево-
вод за 48 дома ћин ста ва.

Радо ве, чија је вред ност 7,5 мили о на 
дина ра, финан си ра ЈКП Водо вод Срем ска 
Митро ви ца.

Љ. Ј.

ЈКП ВОДО ВОД

Кило ме тар нове
мре же у Лаћар ку

Радо ви у Лаћар ку

САСТАНАК У 
ГРАДСКОЈ КУЋИ

Навод ња ва ње
у Сре му
 

Дру ги саста нак Међу оп-
штин ске гру пе за пољо при-
вре ду и рурал ни раз вој 
одр жан је 15. новем бра у 
Град ској кући у Срем ској 
Митро ви ци. Тема састан ка 
била је фина ли за ци ја про-
јект ног задат ка за изра ду 
веб апли ка ци је за при о ри-
ти за ци ју про је ка та навод-
ња ва ња у Сре му. У пита њу 
је про је кат „Реги о нал не 
ини ци ја ти ве у при ла го ђа ва-
њу пољо при вре де кли мат-
ским про ме на ма и одр жи-
вом кори шће њу вод них 
ресур са навод ња ва ња у 
Сре му“.

Тако ђе, током састан ка 
одр жа на је и обу ка чла но ва 
међу оп штин ске гру пе на 
тему орган ске про из вод ње 
у усло ви ма кли мат ских 
про ме на (при каз кон крет-
них резул та та истра жи ва-
ња),  коју су одр жа ли струч-
ња ци са Инсти ту та за еко-
но ми ку про из вод ње из Бео-
гра да. 

На те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца у то ку су 
ра до ви на уре ђе њу ка нал ске мре же. Чи сти се 16 ки ло-
ме та ра ка на ла у ма чван ским се ли ма, а исто то ли ко и 
на срем ској стра ни Гра да. Ра до ве на чи шће њу ка на ла 
у Рав њу про шлог пет ка, 18. но вем бра об и шао је ми тро-
вач ки гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер.

Из бу џе та Гра да за ове на ме не је опре де ље но 15 
ми ли о на ди на ра, а По кра јин ски се кре та ри јат за по љо-
при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство фи нан си ра уре-
ђе ње ка нал ске мре же на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца са око 18 ми ли о на ди на ра. 

- На овај на чин ми по ку ша ва мо да оспо со би мо на шу 
ка нал ску мре жу пре све га за од вод ња ва ње, од но сно 
од стра њи ва ња ви шка во де са њи ва ка ко би на ши 
по љо при вре ди про из во ђа чи има ли што бо ље при но се 
и ка ко би у сва ком пе ри о ду го ди не мо гли да ор га ни зу ју 
ра до ве на сво јим по љи ма - ре као је гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на дер при ли ком 
оби ла ска ра до ва. Ж. П.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Чи шће ње ка на ла
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СУНЧАНИ САТ

Ко је био Мили вој Чудо ми ро вић 
Срем ски учи тељ, пче лар и књи жев ник (1868-1906)

Пише: Мики ца Илић

Учи тељ Мили вој (Живо-
ји на) Чудо ми ро вић је 
један од мно го број них 

забо ра вље них кул тур но – 
про свет них пре га ла ца у Сре-
му, који је мно го заду жио свој 
род и мешта не села у који ма 
је слу жбо вао.

Рођен је 1868. годи не у 
Чор та нов ци ма. Слу жбо вао је 
као учи тељ у Беч ме ну, али је 
на соп стве ни зах тев пре ме-
штен 1896. годи не за учи те-
ља ниже пуч ке шко ле у Босу-
ту. Поред учи тељ ског пози ва, 
Чудо ми ро вић се актив но и 
успе шно бавио пче лар ством 
и књи жев но шћу. Оба вљао је 
и дужност перо во ђе у Срп ској 
пра во слав ној цркве ној 
општи ни у Босу ту. Био је оже-
њен Јели са ве том Ребић 
(†1928) из Кузми на, са којом 
је имао пето ро деце: бли зан-
це Еми ла (1892-1940) и Еми-
ли ју (†1892) рође не у Беч ме-
ну, ћер ку Јован ку (†1895) 
рође ну у Беч ме ну, сина Воји-
сла ва (1897-1968) рође ног у 
Босу ту и сина Дра гу ти на 
(1898-1979) рође ног у Босу ту. 
Прем да је слу жбо вао у Босу-
ту, добар део свог крат ког 
живо та Мили вој Чудо ми ро-
вић је про вео у Кузми ну, ода-
кле је родом била њего ва 
супру га.

Учи тељ Чудо ми ро вић је 
наста вио поро дич ну тра ди ци-
ју бавље ња учи тељ ским 
пози вом. Мили во јев отац, 
Живо јин Чудо ми ро вић је, 
почев од 1860. годи не, тако ђе 
био учи тељ, са слу жбом у 
Миха љев ци ма и Бешки. 
Живо јин Чудо ми ро вић је 
рођен 9. авгу ста 1839. годи-
не. Имао је дво је деце. Завр-
шио је срп ску и немач ку 
основ ну шко лу у Али бу на ру и 
пре па ран ди ју у Пан че ву. 
Гово рио је срп ски, немач ки и 
вла шки језик. У Бешки је био 
поста вљен за редов ног учи-
те ља, са годи шњом пла том 
од 200 форин ти, 6 хва ти дрва 
и учи тељ ским ста ном са две 
собе. Оце њу ју ћи рад учи те-
ља Живо ји на Чудо ми ро ви ћа, 
пред сед ник и пот пред сед ник 
Срп ске цркве не општи не у 
Бешки наве ли су да му је вла-
да ње добро, учи тељ ска спо-
соб ност сред ња, али да се 
сла бо тру ди. Учи тељ Живо-
јин Чудо ми ро вић се бавио 
пче лар ством у Миха љев ци-
ма, Бешки и дру гим мести ма 

у који ма је слу жбо вао.
У Босу ту су живе ли Живо ји-

но ви и Мили во је ви срод ни ци: 
Мар ко Чудо ми ро вић, са 
супру гом Лепо са вом дев. 
Љуби чић и ћер ком Сми ља-
ном рође ном 1903. годи не.

Живо ји нов син, учи тељ 
Мили вој Чудо ми ро вић је био 
вео ма обра зо ван, нада рен и 
све стран човек. Књи жев ним 
радом се бавио од 1885. 
годи не, па све до пре ра не 
смр ти. Био је вео ма цењен 
као писац за децу. У сво јим 
при ча ма за нај мла ђе пот пи-
си вао се као Чика – Мили во је 
Чудо ми ро вић. Обја вљи вао је 
црти це из учи тељ ског живо та 
у листу Јова на Јова но ви ћа 
Зма ја „Јавор“ и дечи је при че 
у сом бор ском листу са сли ка-
ма за срп ску мла деж „Голуб“. 
Сара ђи вао је у „Босан ској 
вили“ и штам пао члан ке о 
пче лар ству у листу „Срп ски 
пче лар“.

Мили вој Чудо ми ро вић је 
већи ну сво јих књи жев них 
дела напи сао у селу Босу ту, о 
чему све до че забе ле шке на 

кра ју поје ди них тек сто ва: 
„Босут на ушћу Босу та, у 
Поса ви ни“, „Са ушћа Босу та 
из Поса ви не“, „У Босу ту 
(Срем)“... У огла си ма у који ма 
је нудио сво је књи ге на про-
да ју, наво дио је адре су: 
„Босут на Сави у Сре му“.

Напи сао је и обја вио, као 
посеб не све ске или по часо-
пи си ма, сле де ће књи ге, нове-
ле и при по вет ке:

1. Мој друг: црта из учи-
тељ ско га живо та (Јавор, 
лист за заба ву, поу ку и књи
жев ност бро је ви 47, 48 и 49, 
Нови Сад, 1891)

2. Сељан чи це: сли ке и 
при ли ке из срп ског народ ног 
живо та (Штам па ри ја Ј. Капа
ма та, Земун, 1894, 153 стр.)

3. О ројид би: са сли ка ма, 
(IV све зак пче лар ске библи о
те ке, Срп ска мана стир ска 
штам па ри ја, Срем ски Кар
лов ци, 1897, 29 стр.)

4. У хај ду ке би! : дечи ја 
при по вет ка (М. Кара ка ше вић, 
Ф. Битер ман и син, Сом бор, 
1899, 21 стр.)

Рођен је 1868. 
годи не у

Чор та нов ци ма. 
Слу жбо вао је 
као учи тељ у 

Беч ме ну, али је 
на соп стве ни 

зах тев
пре ме штен

1896. годи не за 
учи те ља ниже 
пуч ке шко ле у 
Босу ту. Поред 

учи тељ ског 
пози ва,

Чудо ми ро вић
се актив но и 

успе шно бавио 
пче лар ством и 
књи жев но шћу. 

Оба вљао је
и дужност
перо во ђе
у Срп ској

пра во слав ној 
цркве ној 
општи ни 
у Босу ту

Учи тељ Мили вој Чудо ми ро вић (1868-1906)
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Про мо ци ја
Сун ча ног са та

У све ча ној са ли Му зе ја 
Сре ма у Срем ској 
Ми тро ви ци у утора к, 15. 

но вем бра, про мо ви сан је 23. 
ча со пис за на у ку, умет ност и 
кул ту ру Сун ча ни сат у из да-
њу Уста но ве за не го ва ње кул-
ту ре „Срем“ . 

- Ча со пис за на у ку, умет-
ност и кул ту ру Сун ча ни сат 
по но во је ме сто су сре та ња, 
раз ме не ис ку ста ва и спо зна је 
на уч ни ка, струч ња ка и за по-
сле них у кул ту ри. У овом бро ју 
има мо по гла вља ко ја обе ле-
жа ва ју и го ди шњи це и при ка-
зу ју не ка но ва ис тра жи ва ња, 
лир ске им пре си је о Сре му и 
фе сти вал ску хро ни ку из ме ђу 

два бро ја. Циљ од осни ва ња 
је да се скре не па жња на не ке 
зна ме ни ти Ми тров ча не, да се 
ши рој јав но сти при ка жу зна-
чај на до ку мен та ве за на за 
Срем ску Ми тро ви цу. Ни је у 
пи та њу са мо ана ли за и са гле-
да ва ње про шло сти не го и 
са гле да ва ње са да шњо сти – 
ре кла је др Сла ђа на Ми лен ко-
вић, глав ни и од го вор ни уред-
ник овог ча со пи са. 

Ди рек то р Установе за 
неговање културе „Срем“ 
Ду ша н Др ча је ре као да ће ова 
Уста но ва и да ље на ста ви ти 
да из даје ча со пи с Сун ча ни 
сат.

С. С. 

Година XXIII, број 23, 2015. 
Установа за неговање културе „Срем“ 
Сремска Митровица

5. О школ ским пче ли ња ци-
ма, (Коса ни ће ва штам па ри
ја, Пан че во, 1901, 44 стр.) 

6. Пола же ни ци: при по вет-
ка из школ ског живо та, (изда
ње књи жа ре Мил. Кара ка ше
ви ћа, Сом бор, 1905)

Чудо ми ро ви ће ва при по-
вет ка „Мој друг: црта из 
учи тељ ско га живо та“ 

коју је обја вио у настав ци ма у 
Јаво ру, дир љи ва је повест 
јед не несрећ не љуба ви. 
Напи са на у роман ти чар ском 
духу, по узо ру на свет ске кла-
си ке, при по вет ка гово ри о 
вели кој љуба ви дво је мла дих 
учи те ља и нера зу ме ва њу 
девој чи ног стро гог оца који 
не допу шта да се мла да лач-
ка љубав кру ни ше бра ком. 
Када девој ци не дозво ле да 
пође за свог дра га на, она 
одлу чу је да се ника да не уда. 
Исто вре ме но бла го си ља свог 
дра гог да се оже ни њеном 
нај бо љом дру га ри цом, за коју 
зна да га потај но љуби. Тако 
се она жртву је за љубав 
њено га живо та, гово ре ћи да 
је срећ на када је и њена 
непре бол на љубав срећ на. 
Из дана у дан, девој ка вене, 
да би, напо слет ку, умр ла 
сасвим мла да. Целу при по-
вест изго ва ра болом опхр ва-
ни учи тељ, који дола зи на 
сахра ну сво је непре жа ље не 
дра га не, а потом се у сео ској 
гости о ни ци испо ве да свом 
школ ском дру гу – при по ве да-
чу.

Чудо ми ро вић у при чи вели-
ча иде ал љуба ви и бес ком-
про ми сне жртве које су за 
њега два налич ја исте меда-
ље. Воле ти дру гог и жртво ва-
ти се за ту љубав, јед но је те 
исто. Прем да ова ква фабу ла 
при по вет ке данас делу је 
пома ло наив но, у вре ме ну 
када је писа на, била је оли че-
ње морал них схва та ња. При-
по вет ка је обја вље на у три 
настав ка, од којих је први 
штам пан на наслов ној стра ни 
листа Јавор.

Поуч ну нове лу за децу под 
насло вом „Пола же ни ци: при-
по вет ка из школ ско га живо-
та“, Чудо ми ро вић је нај пре 
обја вио 1905. годи не у 
настав ци ма, у сом бор ском 
листу Голуб, а потом и као 
засеб ну књи жи цу у изда њу 
књи жа ре М. Кара ка ше ви ћа у 
Сом бо ру. Нове лу је напи сао у 
вре мен ском пери о ду од 1899. 
годи не, када је запо чео писа-
ње у „Босу ту на Сави“, па до 
1905. годи не, када је завр шио 
дело у „Каме ни ци на Дуна ву“, 
где је веро ват но био на лече-
њу јер је већ наред не годи не 
пре ми нуо.

Пола же ни ци су дечи ја при-

ча о добру и злу, о ривал ству, 
љубо мо ри и зло би, о стра да-
њу неви них и нечи стој саве-
сти која мучи крив ца, о томе 
да се неде ло увек на кра ју 
откри је, јер је Бож ја воља да 
неви на осо ба буде поште ђе-
на стра да ња. Све је то упа ко-
ва но у јед но став ну при чу у 
којој један дечак из зави сти, 
на раз не начи не кле ве ће код 
учи те ља свог школ ског дру га 
који је оли че ње морал не 
добро те. На кра ју добро три-
јум фу је над злом: кри вац се 
искре но пока је за сво ја неде-
ла и брат ски пру жи руку сво-
јој жртви. Још један роман ти-
чар ски, иде а ли стич ки сиже, 
којем је аутор сва ка ко био 
склон у сво јим дели ма. У 
нове ли су на зани мљив начин 
опи са ни Божић ни оби ча ји: 
бад њак, вер те пи, пола же ни-
ци, киће ње јел ке... Кроз број-
не поу ке које учи тељ изго ва-
ра сво јим ђаци ма, изне та су 
оно вре ме на наче ла лепог 
вас пи та ња, па тако нове ла 
пре тен ду је да има и еду ка-
тив ни карак тер.

Осим лепе књи жев но сти, 
Чудо ми ро вић је писао и о 
пче лар ству. Вео ма добри 
усло ви за пче ла ре ње пред-
ста вља ју глав ни раз лог због 
којег је Мили вој дошао у 
Босут на учи тељ ску слу жбу. 
Учи тељ Чудо ми ро вић је 
писао у „Срп ском пче ла ру“ 
1897. годи не да је босут ски 
атар наро чи то пого дан за 
ливад ску испа шу. Пре изград-
ње босут ске уста ве, када је 
Сава пла ви ла земљи ште у 
око ли ни села, по лива да ма, 
пашња ци ма и реч ним оба ла-
ма су буја ле тра ве и дру го 
медо но сно биље. У Босу ту је 
била вео ма зна чај на багре-
мо ва и липо ва испа ша. Јесе-
ња паша је била вео ма бога-
та, јер су се поља бели ла од 
ста рач ца. Тако ђе, по пру до-
ви ма и ису ше ним бара ма је 
било доста љути ћа и коњ ског 
босиљ ка. У при о ба љу реке 
Босу та и Саве био је засту-
пљен багре мац.

Учи тељ Чудо ми ро вић је 
1896. годи не са кошни ца ма 
ђер зон ка ма – аме ри кан ка ма 
Жива но ви ће ве кон струк ци је, 
у про се ку доби јао осам на ест 
кило гра ма меда по пче ли њем 
дру штву. До Иван да на су се 
пче ле добро роји ле, али 
после ивањ дан ских киша је 
пре ста ја ло роје ње. Било је 
доста паро ја ка који су успе-
ва ли себи за зиму да при пре-
ме довољ но хра не. Цена 
меда, пре ма Чудо ми ро ви ће-
вом мишље њу, није била 
задо во ља ва ју ћа.

Мили вој Чудо ми ро вић је 
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1901. годи не имао пави љон-
ски пче ли њак који је вре део 
око 300 кру на. На учи тељ-
ским скуп шти на ма у Митро-
ви ци читао је сво је радо ве о 
пче лар ству и тру дио се да 
попу ла ри зу је пче ла ре ње 
међу учи те љи ма. Тако ђе, 
учи тељ Мили вој се тру дио да 
пре не се сво је пче лар ско зна-
ње на ђаке, па је у ту свр ху 
офор мио леп школ ски пче ли-
њак у Босу ту. Осим тога, 
напи сао је и кори сну књи жи-
цу „О школ ским пче ли ња ци-
ма“ коју је обја вио 1901. годи-
не у Пан че ву.

Мили вој Чудо ми ро вић је 
писао у „Срп ском пче ла ру“ 
1897. годи не да у Босу ту има 
доста пче ла ра, али да сви 
пче ла ре искљу чи во са 
вршка ма. Учи тељ Чудо ми ро-
вић је први у село донео 
кошни це ђер зон ке аме ри кан-
ске кон струк ци је. Он даље 
пише да су нај бо љи пче ла ри 
у Босу ту кра јем XIX века 
били рата ри: Боја Исај ло вић, 
Сте ван Бро да лић, Живан 
Мира жић, Цве тин Бог да но-
вић и Сре та Мале ше вић. 
Учи тељ је, тако ђе, пра тио 
рад пче ла ра у дру гим мести-
ма: Рачи, Кузми ну, Мар тин-
ци ма, Лаћар ку, Грку, Моро ви-
ћу, Јаме ни, Куку јев ци ма, Јар-
ку, Митро ви ци... У Рачи су 
нај бо љи пче ла ри били: 
Лазар Мило ва но вић, Мир ко-
вић, Дане Вуи чић и учи тељ Т. 
Љубин ко вић. У Кузми ну су 
врсни пче ла ри били: Ђока 
Ада мо вић, Игњат Илић, 
Арсен Ребић, Ђукић, Павле 
Марић, Бог дан Цве тин ча нин, 
ципе лар Лазар Јоси мо вић, 
над лу гар Урош Ребић, учи-
тељ Јован Пави чић и све-
ште ник Павле Борић. У Мар-
тин ци ма су се пче ла ре њем 
бави ли: Урош Мариц ки, трго-
вац Донат и учи тељ Лазар 
Цве јић. Чудо ми ро вић још 
похва љу је као напред не пче-
ла ре учи те ља Мила на Коњо-
ви ћа, који је имао око сто ти ну 
кошни ца Албер ти је вог систе-
ма и све ште ни ка Све то ли ка 
Зме ја но ви ћа, који је пче ла-
рио са ђер зон ка ма вла сти те 
изра де.

Учи тељ Мили вој Чудо-
ми ро вић је пре ми нуо 
12. фебру а ра 1906. 

годи не у Кузми ну. Сахра њен 
је на кузмин ском гро бљу, у 
ста ром делу, где се сахра њу-
ју Реби ћи, јер му је супру га из 
ове фами ли је. О њего вој 
смр ти је обја вљен кра так 
некро лог у илу стро ва ном 
листу „Срп ски пче лар“ који је 
био зва нич ни часо пис Срп-
ске пче лар ске задру ге из 
Руме. У тре нут ку смр ти Чудо-

ми ро вић је био учи тељ пре ко 
15 годи на.

После Мили во је ве пре ра не 
смр ти њего ва удо ви ца Јели-
са ве та је наста ви ла да живи у 
Кузми ну, у цен тру села, у 
Задру жној ули ци, зајед но са 
тро ји цом сино ва: Еми лом 
(1892-1940), Воји сла вом 
(1897-1968) који је био трго-
вац и Дра гу ти ном (1898-1979).

Емил Чудо ми ро вић се није 
женио. Дра гу тин Чудо ми ро-
вић који је био пред рат ни 
висо ки поштан ски чинов ник 
оже нио се Љуби цом (Вели ми-
ра) Сте па нов (1908-1993), али 
није имао потом ства. Воји-
слав Чудо ми ро вић се оже нио 
Анге ли ном (Јако ва) Кошпар 
из Слав ни ћа. Две Мили во је ве 
и Јели са ве ти не ћер ке Еми ли-
ја и Јован ка умр ле су као 
сасвим мале девој чи це.

У Кузми ну су рође ни и 
Мили во је ви уну ци: пото њи 
офи цир Мили вој (Воји сла ва) 
Чудо ми ро вић (1926-2002) и 
учи тељ Урош (Воји сла ва) 
Чудо ми ро вић (1928-1987). 
Мили вој (Воји сла ва) Чудо ми-
ро вић са супру гом Јован ком 
је имао сина Сло бо да на и 
ћер ку Љуби цу. Урош (Воји-
сла ва) Чудо ми ро вић са 
супру гом Олгом (рођ. Бесе-
мер ни из Петров ца) је имао 
сина Бог да на и ћер ку Анђел-
ку. Бог дан Чудо ми ро вић има 
дво је деце: Воји сла ва и Татја-
ну.

Ове поро ди це, нажа лост, 
данас нема у Кузми ну и Бана-
ту, ода кле води поре кло. Све-
га неко ли ко поро ди ца Чудо-
ми ро вић живе у Новом Саду 
и Бео гра ду. Ско ро сви су 
висо ко о бра зо ва ни и раде 

као: нови на ри, лека ри, адво-
ка ти, пре во ди о ци, про фе со-
ри...

За три де сет осам годи на 
живо та, учи тељ Мили вој 
Чудо ми ро вић је оста вио иза 
себе вели ки траг у срп ском 
пче лар ству и књи жев но сти у 
Сре му, прем да је, нажа лост, 
данас гото во сасвим забо ра-
вљен, као и мно ги дру ги срп-
ски кул тур ни пре га о ци у Вој-
во ди ни.

***

Вели ког тра га у срп ској 
кул ту ри и духов но сти 
оста вио је Мили во јев 

рођак из дру гог огран ка 
фами ли је Чудо ми ро вић из 
Бана та, све ште ник Јован 
(Мила на) Чудо ми ро вић 
(1875-1921). Јован је био 
одли чан ђак Кар ло вач ке 
бого сло ви је и један од нај бо-
љих уче ни ка пче ла р ства које 
је пре да вао чуве ни про фе сор 
и пче лар Јован Жива но вић. 
Отац Јован Чудо ми ро вић је 
био вео ма угле дан све ште-
ник у Бана ту, где је успе шно 
про па ги рао рад Срп ске књи-
жев не задру ге. Слу жбо вао је 
као секре тар вршач ког вла-
ди ке у Али бу на ру и Цре па ји. 
Током Првог свет ског рата 
био је интер ни ран у логор у 
бли зи ни румун ског гра да 
Ара да. Ту се тешко раз бо лео 
од тубер ку ло зе. Oд после ди-
ца ове боле сти је пре ми нуо 
три годи не након рата, у четр-
де сет шестој годи ни живо та.

Иза себе је оста вио удо ви-
цу Ката ри ну (†1953), два 
сина: пото њег гене рал штаб-
ног офи ци ра Сла во љу ба 
(1900-1970) и Ива на (1920-
1994) и три ћер ке: учи те љи цу 
Мир ја ну (рођ. 1905, уда та 
Гачић, касни је Јекић), учи те-
љи цу Еуфе ми ју (рођ. 1908, 
уда та Бра шо ван) и Сто јан ку 
(1912).

Сла во љуб није имао 
потом ства, док је Иван имао 
два сина: Љубо дра га, по 
зани ма њу нови на ра и Мио-
дра га, по зани ма њу док то ра 
меди ци не. Љубо драг са 
супру гом Дан ком има сина 
Ива на (1981) и ћер ку Боја ну 
(1984), док Мио драг има сина 
Јова на (1979), аси стен та на 
Фило ло шком факул те ту у 
Бео гра ду.

Зани мљи во је да су међу 
Јова но вим уну ци ма три лека-
ра: др Мио драг (Ива на) Чудо-
ми ро вић, др Срба Бра шо ван 
(Еуфе ми јин син), др Бран ко 
Гачић (Мир ја нин син) и кли-
нич ки пси хо лог Олга Јекић 
(Мир ја ни на ћер ка).

(Текст пренет из часописа 
Сун ча ни сат, бр. 23 за 2015, 
опрема редакцијска)

Учи тељ Мили вој (Живо ји на) Чудо-
ми ро вић је један од мно го број них 
забо ра вље них кул тур но – про свет-
них пре га ла ца у Сре му, који је мно-
го заду жио свој род и мешта не 
села у који ма је слу жбо вао. Чудо-
ми ро вић је наста вио поро дич ну 
тра ди ци ју бавље ња учи тељ ским 
пози вом

Над гр об ни спо ме ник Мили во ја Чудо ми ро ви ћа
на кузмин ском гро бљу
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ПОВО ДИ: ИЗЛО ЖБА О СРП СКИМ РАТ НИМ ЗАРО БЉЕ НИ ЦИ МА У ВЕЛИКОМ РАТУ

Сабирни логор
у Сремској Митровици
Музеј Сре ма, четвр так 24.11.2016. у 12 часо ва
Аутор изло жбе: Оли ве ра Делић, музеј ски савет ник

Изло жба о срп ским рат ним заро бље-
ни ци ма можда је и једи на у нашој 
земљи која при ка зу је део ста нов ни-

штва који је про те ран у аустро у гар ске лого-
ре у вре ме Првог свет ског рата. Посто ја ње 
Казни о не у нашем гра ду усло ви ло је да се 
баш у окви ру зиди на затво ра орга ни зу је 
при хват ни логор. Међу тим, када је сти гло 
наре ђе ње Етап не коман де аустро у гар ских 
сна га из Петро ва ра ди на почет ком окто бра 
1915. годи не, о ства ра њу сабир ног лого ра 
није се ни слу ти ло коли ки ће број заро бље-
ни ка сти ћи. Међу први ма су при ве де ни хра-
бри бра ни о ци нашег глав ног гра да, вој ни ци 
леген дар ног гене ра ла Михај ла Жив ко ви ћа 
Гво зде ног, коман дан та одбра не Бео гра да и 
мајо ра Дра гу ти на Гаври ло ви ћа.

Четвр ти напад на Срби ју сдру же них 
сна га Цен трал них сила (Аустро-Угар ске, 
Немач ке и Бугар ске) нази ва се и Макен зе-
но ва офан зи ва по твор цу стра те ги је уни-
ште ња Срби је 1915. годи не, Аугу сту фон 
Макен зе ну, немач ком фелд мар ша лу. Цен-
трал не силе су успе ле да осво је Срби ју за 
ско ро два месе ца, али код ове чиње ни це 
тре ба раз мо три ти и однос сна га у суко бу: 
пора же на је мала кра ље ви на пред нале-
том три саве знич ке вој ске са мно го већим 
бро јем вој ни ка и опре ме. О срп ском ста нов-
ни штву које је кре ну ло пре ма Алба ни ји за 
сво јим кра љем и вој ском доста се писа ло 
и у вре ме офан зи ве, као и данас. Опште је 
позна то, да је напад на Срби ју 1915. имао 
све карак те ри сти ке гено ци да. 

Велик број ста нов ни штва Срби је, који су 
има ли суд би ну да буду заро бље ни, про-
те ра ни су у аустро у гар ске лого ре. На путу 

пре ма одре ди шту у Арад, Нађ ме ђер, Нежи-
дер, Бол до га сон и дру ге лого ре отва ра ни 
су сабир ни или при јем ни цен три који су се 
нала зи ли бли зу гра ни це и сао бра ћај ни ца, 
пре све га жеље зни це. Лого ри су отво ре ни у 
мно гим мести ма, нпр. у Батај ни ци, Инђи ји, 
Руми, Грку (Вишњи ће ву), али може се рећи 
да је у нашем гра ду био ско ро нај ве ћи. Сма-
тра се да је јед на тре ћи на од укуп ног бро-
ја заро бље ни ка у Макен зе но вој офан зи ви 

про шла кроз Срем ску Митро ви цу, више од 
14.000 лица било је пре све га у казни о ни, 
а затим и у сви ла ри. Они су про те ра ни из 
Шап ца, Сме де ре ва, Пожа рев ца, Кра ље-
ва, Чач ка и дру гих мањих места. Били су 
углав ном обич ни вој ни ци, циви ли, све ште-
ни ци из срп ских мана сти ра, било је нешто 
Боса на ца и Руса. Неја ку децу носи ли су и 
води ли оче ви, јер нису има ли коме да их 
оста ве, тако да су дечи ца цви ле ла и јау-
ка ла у казни о ни. Кроз Срби ју су про шли 
углав ном пешке, а затим жеље зни цом у 
сточ ним ваго ни ма посла ти у сабир не лого-
ре и даље.

Митро вач ка јав ност углав ном је са 
жаље њем и сао се ћа њем гле да ла 
на „вели ку сео бу срп ског наро да“. 

Биле су то дуге коло не пора же них вој ни-
ка, сиро ма шних сеља ка, око ва них мона ха, 
босих, недо вољ но обу че них јад них људи. 
Неки ста нов ни ци гра да поку ша ли су помо ћи 
доту ра ју ћи хра ну, оде ћу, цига ре те и новац, 
што је било запре ће но казном пре ким судом 
од стра не аустро у гар ских вла сти. Логор у 
казни о ни имао је мало при јем ног капа ци те-
та, све га за 1.000 људи, а у јед ном дану сти-
за ло је више хиља да срп ских заро бље ни ка. 
Око две сто ти не Срби ја на ца пре ми ну ло је у 
затво ру, а њихо ви посмрт ни оста ци се нала-
зе у гроб ни ци про те Уро ша Милу ти но ви ћа 
на пра во слав ном гро бљу. Умр ли су због 
изне мо гло сти, неу хра ње но сти, про мр зли на, 
боле сти и нај ви ше због епи де ми је коле ре.

Изло жба ће доне кле осве до чи ти путем 
доку ме на та, фото гра фи ја, нови на и обја-
шње ња вре ме егзо ду са Кра ље ви не Срби је.

Оли ве ра Делић

Спо ме ник срп ским јуна ци ма,
поро дич на гроб ни ца Милу ти но вић
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НО ВА ПО ШТА И БЕС ПЛАТ НЕ ИН ТЕР НЕТ УСЛУ ГЕ ЗА СТА НОВ НИ КЕ ДО ЊЕГ ТО ВАР НИ КА

Не ма ви ше пу то ва ња у Пе ћин це

У До њем То вар ни ку, у при-
су ству нај ви шег оп штин-
ског ру ко вод ства оп шти-

не Пе ћин ци и ве ли ког бро ја 
ме шта на, про шлог пет ка, 18. 
но вем бра отво ре на је но ва по-
слов ни ца По ште Ср би је, у окви-
ру ко је је по ста вљен и Ин тер нет 
ку так где ће ме шта ни, у рад но 
вре ме по ште, мо ћи бес плат но 
да ко ри сте ин тер нет услу ге.

Око 1.000 ста нов ни ка До њег 
То вар ни ка, ко ји до са да ни су 
има ли по шту, ви ше не ће мо ра-
ти да пу ту је до Пе ћи на ца ка ко 
би пла ти ли ра чун, по ди гли пен-
зи ју или по сла ли по шиљ ку, а 
по шта на до хват ру ке олак ша ће 
и по сло ва ње три де се так прав-
них ли ца у овом на се љу.

Но ва по слов ни ца отво ре на 
је у окви ру ак ци је „52 по ште за 
52 не де ље“, ко ју По шта Ср би је 

спро во ди од по чет ка го ди не, а 
по слов ни ца у До њем То вар ни-
ку је 47. отво ре на у окви ру ове 
ак ци је.

Пред сед ни ца Оп шти не Пе-
ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су-
бо тич ки под се ти ла је да је ово 
дру га по шта у оп шти ни Пе ћин-
ци отво ре на ове го ди не – пр ва 
је по чет ком го ди не отво ре на 
у Бре ста чу, и на гла си ла да је 
за сва ко днев но функ ци о ни са-
ње на се ља, по ред ам бу лан те, 
шко ле и об да ни шта, по шта од 
кључ ног зна ча ја.

- На дам се да ће ово би ти и 
по зи ти ван под сти цај мла дим 
љу ди ма да не од ла зе из свог 
род ног ме ста, јер ту има ју све 
што је по треб но за сва ко днев-
ни жи вот, а ов де мо гу да за сну-
ју по ро ди цу и да од га ја ју де цу 
у мно го без бед ни јем и без бри-

жни јем окру же њу – из ја ви ла је 
пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не.

Ср ђан Јо ва но вић, ди рек тор 
Функ ци је по штан ске мре же у 
По шти Ср би је, из ја вио је да је 
но ва по штан ска по слов ни ца 
за жи ве ла за јед нич ким сна га ма 
пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра-
ве ко ја је усту пи ла и адап ти ра-
ла про сто ри је, и По ште Ср би је 
чи ји мај сто ри и ин фор ма ти ча ри 
су је опре ми ли нај мо дер ни јим 
по штан ским мо би ли ја ром и ин-
фор ма тич ки по ве за ли.

- По шта Ср би је још јед ном 
до ка зу је да је по у здан парт нер 
др жа ве гра ђа на и при вре де. 
Пре ко 280 до ма ћин ста ва овог 
на се ља од са да има при ли ку 
да са вре ме не по штан ске те ле-
ко му ни ка ци о не и плат не услу ге 
ре а ли зу је на свом кућ ном пра-
гу, а прав на ли ца и пред у зет-

ни ци има ју при ли ку да нај са-
вре ме ни је услу ге из во за ро бе, 
па кет ске услу ге и пост екс прес 
услу ге ре а ли зу ју прак тич но на 
из ла зу из сво јих про из во ђач-
ких по го на. У го ди ни пред у зет-
ни штва, ми из По ште Ср би је 
на овај на чин же ле ли смо да 
по др жи мо овај ва жан сек тор 
при вре де Ср би је – ре као је Јо-
ва но вић.

На кон отва ра ња пот пи са ни 
су уго во ри са пр ва два ко ри-
сни ка услу ге „Пост екс прес за 
99 ди на ра“ у но вој екс по зи ту ри. 
Уго во ре са По штом Ср би је пот-
пи са ли су Ме сна за јед ни ца До-
њи То вар ник и по љо при вред на 
апо те ка „Рас“. 

Све ча ност су сво јим на сту-
пом улеп ша ли чла но ви Фол-
клор ног дру штва „Из вор До њи 
То вар ник“. 

ПО СЕ ТА ПРИ ВРЕД НЕ ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Пе ћи нач ка оп шти на
при мер до бре прак се
У окви ру Дру гог при вред ног фо ру ма 

Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп-
ске, ко ји су ор га ни зо ва ле Ре пу блич ка 

аген ци ја за раз вој ма лих и сред њих пред у-
зе ћа Ре пу бли ке Срп ске и Раз вој на аген ци ја 
Ср би је, де ле га ци ја при вред ни ка Ре пу бли-
ке Срп ске по се ти ла је 19. но вем бра рад ну 
зо ну у Ши ма нов ци ма, где су их до че ка ли 
пред сед ни ца Oпш тине Пе ћин ци Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки и њен за ме ник Зо ран 
Вој кић. 

То ком шет ње кроз рад ну зо ну у ко јој по-
слу је пре ко 50 ком па ни ја, го сти из Ре пу бли-

ке Срп ске има ли су при ли ку да се упо зна ју 
са јед ном од нај ве ћих ин ду стриј ских зо на у 
ре ги о ну, а на кон оби ла ска ин ду стриј ске зо-
не за јед но са до ма ћи ни ма по се ти ли су ком-
па ни ју „Сил бо“.

Упо зна ју ћи го сте са при вред ним по тен ци-
ја ли ма на ше оп шти не, Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки је на гла си ла да у рад ним зо на-
ма има још сло бод ног про сто ра за оне ко ји 
же ле да за поч ну по сао у оп шти ни Пе ћин ци.

- По ред топ ло ка ци ја, по тен ци јал ним ин-
ве сти то ри ма ну ди мо и ефи ка сну оп штин ску 
ад ми ни стра ци ју ко ја мо же да им пру жи све 

по треб не ин фор ма ци је а за тим да их бр зо 
и успе шно во ди кроз ла ви ринт па пи ро ло-
ги је, та ко да је за ин ве сти то ра кра так пут 
од ин фор ма ци ја до гра ђе вин ске до зво ле, 
за хва љу ју ћи на шој по мо ћи. Же лим да вам 
се за хва лим што сте упра во на шу оп шти ну 
иза бра ли као при мер до бре прак се, ко ји мо-
же да по ка же ка ко јед на ру рал на не раз ви је-
на оп шти на мо же да по ста не јед на од нај-
ра зви је ни јих оп шти на – ре кла је пр ва же на 
пе ћи нач ке оп шти не.  

До бру са рад њу при вред ни ка и Оп шти не 
по твр дио је и ге не рал ни ди рек тор ком па ни-
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БРЕ СТА Ч

Реновирана 
школа

У Бре ста чу је про шлог пет ка, 18. но-
вем бра упри ли че на све ча ност по во дом 
за вр шет ка ра до ва на ре но ви ра њу основ-
не шко ле у овом на се љу, у окви ру ко јих је 
ре но ви ра на фи скул тур на са ла, збор ни ца, 
јед на учи о ни ца, део ход ни ка, то а ле ти, све 
учи о ни це су по ве за не на ин тер нет, а уре-
ђе но је и школ ско дво ри ште. Ком плет не 
ра до ве на ре но ви ра њу ура ди ли су до бро-
вољ ним ра дом ро ди те љи уче ни ка и ме-
шта ни Бре ста ча, а по моћ у на бав ци ма те-
ри ја ла има ли су од број них до на то ра. 

На све ча но сти ко јој су, по ред ро ди те-
ља, уче ни ка, пред став ни ка шко ле и број-
них ме шта на Бре ста ча, при су ство ва ли и 
пред став ни ци пе ћи нач ке ло кал не са мо-
у пра ве и не ко ли ци на до на то ра, Дра га-
на Су де тић је, у име ро ди те ља, уру чи ла 
за хвал ни це сви ма ко ји су на би ло ко ји 
на чин по мо гли ре но ви ра ње бре стач ке 
шко ле. Она је том при ли ком ре кла да је 
ула га ње у обра зо ва ње, у зна ња и ве шти-
не, нај бо љи улог у бу дућ ност де це.

У име пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра ве 
за хвал ни цу је при мио за ме ник пред сед-
ни це Оп шти не Пе ћин ци Зо ран Вој кић, ко-
ји је том при ли ком из ја вио да ће Оп шти-
на Пе ћин ци увек би ти спрем на да по др жи 
ова кве ини ци ја ти ве ро ди те ља.

- Бре стач ка шко ла да нас мно го бо ље 
из гле да не го ка да сам по след њи пут био 
ов де. Има ту још по сла и ло кал на са мо-
у пра ва ће из дво ји ти сред ства у бу џе ту 
за на ред ну го ди ну да се уре ђе ње шко ле 
при ве де кра ју. Наш про блем је што се 
у шко ле у на шој оп шти ни ни је ула га ло 
ви ше од де сет го ди на и што смо ве ћи-
ну за те кли у ја ко ло шем ста њу. Ло кал на 
са мо у пра ва је у прет ход ном пе ри о ду већ 
ре но ви ра ла не ко ли ко шко ла, а и у бу дућ-
но сти ће мо сва ке го ди не из два ја ти сред-
ства из бу џе та за уре ђе ње шко ла – обе-
ћао је Вој кић.

је „Сил бо“ Го ран Та дић. Он је ре као да је 
упра во за хва љу ју ћи до број ко ор ди на ци ји са 
Оп шти ном Пе ћин ци и ефи ка сној ло кал ној 
са мо у пра ви ком па ни ја бр зо до не ла од лу ку 
да се пре се ли са ста ре ло ка ци је и на те ри-
то ри ји оп шти не Пе ћин ци са гра ди се би ку ћу. 

- Же лим да се за хва лим Оп шти ни на ефи-
ка сној са рад њи, јер нам је то мно го зна чи ло 
при ли ком ре а ли за ци је на ше ин ве сти ци је. 
„Сил бо“ је уво зник и ди стри бу тер пре ко 40 
брен до ва, и пре ко 1.200 ар ти ка ла. Ком па-
ни ја има ви ше од 600 за по сле них у раз ли-
чи тим сек то ри ма, вла сник је фа бри ке „Па-
ра ћин ка“ и ма ле пи ле ће кла ни це, по се ду је 
фло ту од 200 во зи ла и спе ци ја ли зо ва на је 
за про да ју и ди стри бу ци ју вр ло осе тљи вих 
пре храм бе них про из во да – ре као је Та дић, 
а по том је по вео го сте у оби ла зак по го на 
ком па ни је „Сил бо“. 

Го сти из Ре пу бли ке Срп ске по ста ви ли су 
низ пи та ња, а јед но од кључ них би ло је да 
ли ме ђу ком па ни ја ма има оних ко је за га ђу ју 
око ли ну. Пред став ни ци Оп шти не Пе ћин ци 
од го во ри ли су да до зво ле за рад не из да је 
Оп шти на и да над ле жни ор га ни сва ка ко во-
де ра чу на о за шти ти око ли не, а да пр ља ве 
тех но ло ги је ни су до бро до шле у пе ћи нач ку 
оп шти ну. На пи та ње ка ко је мо гу ће да се 
Оп шти на Пе ћин ци та ко бр зо раз ви ја ла про-
те клих го ди на, Зо ран Вој кић је од го во рио 
да је, по ред ге о граф ског по ло жа ја и ефи ка-
сне ад ми ни стра ци је, зна чај ну уло гу има ла 
и по др шка Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Као 
при мер те по др шке он је на вео ком па ни ју 
„Бош“ ко јој је оп шти на бес плат но усту пи ла 
зе мљи ште, а Вла да Ср би је је из гра ди ла 
нај мо дер ни је по стро је ње за пре чи шћа ва ње 
упо тре бље них во да и фа бри ку во де у Ши-

ма нов ци ма, што су ин ве сти ци је вред не три 
ми ли о на евра.

- Ути сак је да по сле све га што смо ви-
де ли, не тре ба да се ба ви мо „от кри ва њем 
то пле во де“, већ тре ба од до брих ђа ка да 
пре пи су је мо. Тре ба да ра ди мо на то ме да 
ко ри сти мо ту ђа до бра ис ку ства, а ис ку ства 
Оп шти не Пе ћин ци су сјај на – из ја вио је Ма-
рин ко Ђу кић, ди рек тор Ре пу блич ке аген ци је 
за раз вој МСП Ре пу бли ке Срп ске. 

Са ње го вим ста вом сло жи ла се и Ма ја 
Пеј чић, ди рек тор ка сек то ра за упра вља-
ње про јек ти ма у Раз вој ној аген ци ји Ср би је. 
Она је под се ти ла да је по се та при вред ни ка 
из Ре пу бли ке Срп ске Ши ма нов ци ма ор га-
ни зо ва на дру гог и за вр шног да на Фо ру ма, 
са ци љем раз ме не по зи тив них ис ку ста ва 
при вред ни ка из Ср би је и Ре пу бли ке Срп-
ске. 

ЛОВАЧКИ ДОМ У ДО ЊЕМ ТО ВАР НИКУ

Еду ка ци ја чла но ва
Ло вач ке ко мо ре Ср би је
Оп шти на Пе ћин ци би ла је 15. но-

вем бра до ма ћин струч ном ску пу у 
ор га ни за ци ји Ло вач ке ко мо ре Ср-

би је, на ме ње ном чла но ви ма Ко мо ре са 
ли цен цом за оба вља ње струч них по сло ва 
га здо ва ња ло ви штем и оба вља ње по сло-
ва ло во чу вар ске слу жбе. Тре ћи од укуп но 
осам струч них ску по ва, ко ли ко ће их Ко мо-

ра ор га ни зо ва ти то ком но вем бра, одр жан 
је у ло вач ком до му у До њем То вар ни ку, а 
пре ко сто чла но ва Ко мо ре из срем ског, ма-
чван ског и ко лу бар ског региoналног од бо-
ра по здра вио је се кре тар Ло вач ке ко мо ре 
Ср би је Ми ло ван Сто јић, ко ји је об ја снио да 
су го ди шњим про гра мом еду ка ци је Ло вач-
ке ко мо ре пред ви ђе не три те ме: „Бо ле сти 
ди вља чи и по ступ ци ко ји прет хо де слу-
жбе ном пре гле ду од стре ље не ди вља чи“, 
пре да вач проф. др Во ји слав Па вло вић, 
Фа кул тет ве те ри нар ске ме ди ци не у Бе о-
гра ду; „Ети ка и оби ча ји у ло ву и по сту па ње 
струч ног пра ти о ца“, пре да вач мр Ми хај ло 
Ха џи Па вло вић и „Га здо ва ње ди вљим пап-
ка ри ма – се лек тив ни и тро феј ни од стрел 
(про це на по ла, ста ро сне кла се и тро феј не 
вред но сти по сма тра не ди вља чи)“, пре да-
вач дипл. инж. шу мар ства Ми лен ко Зе рем-
ски, ди рек тор Вој во ђан ског лов ца.

Уче сни ке ску па је ис пред ло кал не са-
мо у пра ве по здра вио на чел ник пе ћи нач ке 
Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић, ко ји 
је том при ли ком упо знао при сут не са лич-
ном кар том Оп шти не Пе ћин ци и на гла сио 
да ло кал на са мо у пра ва зна чај на сред ства 
ула же у раз вој лов ства. Тр бо вић је из ја вио 
да је ло кал на са мо у пра ва у прет ход ном 
пе ри о ду ре но ви ра ла ло вач ке до мо ве у на-
се љи ма у ко ји ма су већ по сто ја ли и из гра-
ди ла не ко ли ко но вих ло вач ких до мо ва у 
на се љи ма у ко ји ма их до са да ни је би ло, 
све са ци љем да лов ци у свих 15 на се ља 
пе ћи нач ке оп шти не до би ју аде ква тан про-
стор за рад.

Као и прет ход них го ди на, чла но ви Ко мо-
ре ко ји су при су ство ва ли еду ка ци ји до би ли 
су при ме рак еди ци је ко ја ће им олак ша ти 
сва ко днев но оба вља ње по сло ва и по мо ћи 
да се бли же и пот пу ни је упо зна ју са по је ди-
ним пи та њи ма ко ја су об ра ђе на у то ку еду-
ка ци је. Ово га пу та Ко мо ра је при пре ми ла 
бро шу ру „Лов у прак си – ло вач ка ети ка и 
оби ча ји у ло ву“, ко ји је по де љен при сут ним 
чла но ви ма. 

Ло вач ко дру штво До њи То вар ник ан га жо-
ва ло је ли цен ци ра ну здрав стве ну уста но ву 
за оба вља ње ле кар ских пре гле да за до би-
ја ње уве ре ња о здрав стве ној спо соб но сти 
фи зич ких ли ца за др жа ње и но ше ње оруж ја. 
Ово уве ре ње је пре ма За ко ну о оруж ју и му-
ни ци ји нео п ход но свим лов ци ма, али и свим 
оста лим фи зич ким ли ци ма ко ја по се ду ју 
оруж је, ка ко за за ме ну ста рог ору жног ли ста 
но вим, та ко и за ку по ви ну но вог оруж ја.

У Ло вач ком дру штву До њи То вар ник ка-
жу да су се на овај ко рак од лу чи ли ка ко би 
лов ци ма, али и свим оста лим вла сни ци ма 
оруж ја из пе ћи нач ке оп шти не омо гу ћи ли да 
све пре гле де нео п ход не за до би ја ње ле кар-
ског уве ре ња оба ве на јед ном ме сту.

Пр ве пре гле де ме ди цин ска еки па је вр-
ши ла 18. но вем бра у ло вач ком до му у До-
њем То вар ни ку, а при ли ку да на овај на чин 
оба ви ле кар ски пре глед ис ко ри сти ло је че-
тр де се так ло ва ца ма хом из пе ћи нач ке, али 
и из окол них оп шти на Ру ма, Ста ра Па зо ва 
и Сур чин.

До њо то вар нич ки лов ци су ово оку пља-
ње ис ко ри сти ли и за дру же ње и раз ме ну 
ис ку ста ва са ко ле га ма из окру же ња, а због 
ве ли ког ин те ре со ва ња на ја вље но је да ће 
ова кви пре гле ди у До њем То вар ни ку би ти 
ор га ни зо ва ни  и у бу дућ но сти и да сви за-
ин те ре со ва ни мо гу да се ја ве Ло вач ком дру-
штву До њи То вар ник. 

Ле кар ско
уве ре ње

Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.
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Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Кру ше вац: На пре дак - 
Цр ве на Зве зда 0:1, Ча чак: 
Бо рац – Ме та лац 1:2, Бе о град: 
Рад – Мла дост 1:2, Су бо ти ца: 
Спар так – Во ждо вац 0:2, Бе о-
град: Чу ка рич ки - Рад нич ки 4:1, 
Ива њи ца: Ја вор Ма тис – Рад-
ник 1:0, Но ви Сад: Вој во ди на - 
Но ви Па зар 3:0, Бе о град: Пар-
ти зан – Бач ка 1:0.

1. Ц. Звезда 16 13 2 1 42:13 41
2. Партизан 16 11 2 3 29:10 35
3. Војводина 16 11 2 3 30:12 35
4. Напредак 16 9 4 3 21:12 31
5. Младост 16 9 1 6 19:17 28
6. Раднички 16 8 3 5 20:18 27
7. Спартак 16 6 4 6 24:26 22
8. Металац 16 5 5 6 13:13 20
9. Јавор 16 4 8 4 17:22 20

10. Рад 16 5 4 7 14:21 19
11. Вожд. 16 5 2 9 15:25 17
12. Чукар. 16 4 4 8 17:23 16
13. Радник 16 4 3 9 14:23 15
14. Н.Пазар 16 3 3 10 14:29 12
15. Бачка 16 3 2 11 8:20 11
16. Борац 16 1 5 10 11:24 8

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: Ша бац: Ма чва – Ин ђи ја 
1:2, Ужи це: Сло бо да – Бе жа ни-
ја 2:2, Зе мун: Зе мун - Ди на мо 
3:0, Но ви Сад: Про ле тер – 
Ја го ди на 2:1, Пи рот: Рад нич ки 
– Бу дућ ност 1:2, Ла за ре вац: 
Ко лу ба ра - ОФК Бе о град 3:3, 
Оџа ци: ОФК Оџа ци – Син ђе лић 
1:2, Бор ча: БСК - ЧСК Пи ва ра 
3:2.

1. Мачва 15 11 1 3 22:8 34
2. Слобода 15 8 5 2 19:11 29
3. Раднички 15 8 2 5 15:9 26
4. ЧСК 15 6 6 3 18:13 24
5. Пролетер 15 6 6 3 14:10 24
6. Земун 15 5 8 2 14:7 23
7. Будућ. 15 6 4 5 17:20 22
8. Инђија 15 6 3 6 12:12 21
9. Синђелић 15 4 6 5 12:13 18

10. Бежанија 15 3 8 4 9:9 17
11. БСК 15 5 2 8 13:19 17
12. Динамо 15 4 4 7 13:21 16
13. Јагодина 15 4 3 8 18:22 15
14. Колубара 15 2 8 5 12:13 14
15. Оџаци 15 3 5 7 8:13 14
16. Београд 15 1 5 9 11:27 8

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: Но ва Па зо ва: Рад нич ки 
- Омла ди нац 0:1, Но ви Сад: 
Цр ве на Зве зда – Бо рац 3:2, 
Зре ња нин: Рад нич ки – Вр шац 
2:1, Бач ка То по ла: ТСЦ – 
Це мент 3:0, Срем ска Ми тро-
ви ца: Рад нич ки - Сло га 2:3, 
Пан че во: Же ле зни чар - Рад-
нич ки (Ш) 5:0, Су бо ти ца: Бач ка 
1901 - Брат ство 1946 0:1, Ду нав 
је био сло бо дан.

1. Брат ство 14 10 3 1 31:9 33
2. Омлад. 14 11 0 3 23:8 33
3. Ду нав 14 8 3 3 20:14 27
4. Бо рац 14 6 4 4 21:16 22
5. ТСЦ 14 6 3 5 18:13 21
6. Бач ка 14 6 3 5 17:15 21
7. Рад. (СМ) 14 5 4 5 19:18 19
8. Вр шац 14 6 1 7 16:18 19
9. Сло га 14 3 7 4 18:20 16

10. Це мент 14 4 4 6 16:20 16
11. Же лезн. 14 3 6 5 17:18 15
12. Рад. (НП) 14 3 4 7 16:22 13
13. Рад. (З) 14 3 3 8 12:27 12
14. Ц. Зве зда 14 2 5 7 12:21 11
15. Рад. (Ш) 14 3 2 9 10:27 11

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: Но ви Сад: Ин декс - 
Ка бел 0:1, Бе ле гиш: По ду на-
вац – Сре мац 1:2, Бач ки Ја рак: 
Мла дост - Хај дук (Ч) 3:2, Фу тог: 
СО ФЕКС – ЖСК 4:0, Но ви Сад: 
Сла ви ја - Сло га 1:3, Но ви Сад: 
Бо рац – ЛСК 2:0, Бе шка: Хај дук 
– Ве тер ник 3:1, Ста ра Па зо ва: 
Је дин ство - Ку пи но во 1:0.

1. Мла дост 15 12 2 1 33:7 38
2. Ка бел 15 11 1 3 27:15 34
3. Сре мац 15 9 3 3 30:13 30
4. Хај дук (Ч) 15 9 3 3 23:16 30
5. По дун. 15 8 4 3 33:15 28
6. Сло га 15 8 3 4 38:20 27
7. Ин декс 15 7 3 5 23:16 24
8. Је дин. 15 7 2 6 28:16 23
9. ЛСК 15 7 2 6 15:15 23

10. Ку пин. 15 6 1 8 21:20 19
11. СО ФЕКС 15 5 2 8 15:22 17
12. Сла ви ја 15 3 6 6 18:21 15
13. Бо рац 15 4 2 9 13:33 14
14. Хај дук (Б) 15 3 2 10 17:44 11
15. Ве тер. 15 2 2 11 17:37 8
16. ЖСК 15 0 0 15 8:49 0

ОФЛ РУМА - ИРИГ

Одиграна је и последња утак-
мица ове јесени у ОФЛ Рума - 
Ириг. Био је то раније одложени 
меч осмог кола у ком је практич-
но одлучено ко ће бити јесењи 
првак лиге, а то је екипа 
Граничара из Грабоваца, која је 
савладала трећепласирану 
екупу  Фрушка горе са 5:3. 

1. Гра ни чар 13 9 1 3 35:20 27
2. Је дин. (Ру) 13 8 3 2 22:10 27
3. Ф. Го ра 13 7 3 3 42:17 24
4. Сре мац 13 7 3 3 32:20 24
5. Вој во ди на 13 7 2 4 30:18 23
6. С.В.Радн. 13 6 4 3 24:9 22
7. По лет 13 5 5 3 18:14 20
8. Пла ни нац 13 6 2 5 17:16 20
9. Фру шког. 13 6 2 5 26:26 20

10. 27.Ок то бар 13 5 1 7 20:28 16
11. Цар Урош 13 4 2 7 19:32 14
12. Сло га 13 2 1 10 14:32 7
13. Бо рац 13 2 1 10 8:47 7
14. Је дин. (К) 13 2 0 11 10:28 6

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: По пин ци: На пре дак – 
Хрт ков ци 0:1, Ада шев ци: Гра-
ни чар 1923 – Под ри ње 2:2, 
Ди вош: Хај дук – Ми трос 2:1, 
До њи Пе тров ци: До њи Пе тров-
ци – Љу ко во 1:1, Врд ник: Ру дар 
– Ја дран 2:0, Кле нак: Бо рац – 
Сло вен 2:0, Са лаш Но ћај ски: 
Бу дућ ност – Сло бо да 0:3, Ру ма: 
Пр ви Мај - Пар ти зан 6:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Хај дук 15 9 3 3 23:9 30
2. Пр ви Мај 15 8 4 3 36:8 28
3. Под ри ње 15 8 4 3 30:8 28
4. Бу дућ ност 15 8 3 4 24:16 27
5. Сло бо да 15 9 0 6 19:15 27
6. Ја дран 15 8 1 6 26:20 25
7. Љу ко во 15 7 3 5 24:29 24
8. Гра ни чар 15 7 2 6 32:30 23
9. Бо рац 15 6 3 6 20:15 21
10. На пре дак 15 6 3 6 17:17 21
11. Сло вен 15 6 3 6 16:18 21
12. Хрт ков ци 15 6 0 9 19:26 18
13. Ру дар 15 6 0 9 15:33 18
14. Пар ти зан 15 5 1 9 23:31 16
15. Ми трос 15 4 1 10 15:24 13
16. До њи П. 15 1 1 13 7:47 4

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: Ин ђи ја: Же ле зни чар – 
Мла дост 2:0, Пла ти че во: 
Је дин ство - Гра ни чар (О) 0:1, 
Ви шњи ће во: Хај дук - Гра ни чар 
(К) 2:0, Жар ко вац: На пре дак - 
ОФК Бре стач 1:1, Чал ма: Сло га 
– ПСК 1:1, Ку ку јев ци: Оби лић 
1993 – Фру шко го рац 0:2, Мар-
тин ци: Бо рац - Је дин ство (М 
)1:1, Шид: Омла ди нац - Зе ка 
Бу љу ба ша 2:4.

1. Же лезн. 15 14 1 0 65:7 43
2. Бо рац 15 9 5 1 25:14 32
3. Фрушк. 15 9 3 3 30:19 30
4. Хај дук 15 9 1 5 34:21 28
5. ПСК 15 8 3 4 24:16 27
6. Бре стач 15 8 2 5 27:24 26
7. Сло га 15 6 5 4 25:25 23
8. Гран. (К) 15 6 2 7 20:17 20
9. Зе ка Б. 15 6 2 7 28:32 20

10. Мла дост 15 5 2 8 23:29 17
11. Гран. (О) 15 5 2 8 24:32 17
12. Оби лић 15 5 1 9 20:26 16
13. Је дин. (М) 15 4 4 7 27:42 16
14. На пре дак 15 4 2 9 33:46 14
15. Омлад. 15 2 5 8 30:46 11
16. Је дин. (П) 15 0 0 15 12:51 0

У Послов но спорт ском цен-
тру „Пин ки“ у Срем ској 
Митро ви ци 20. новем бра 

одр жан је тур нир у фут са лу за 
кате го ри је девој чи ца 2002. 
годи ште и мла ђе. Орга ни за тор 
тур ни ра био је Жен ски фуд бал-
ски клуб Сре ми це, а њима су 
госто ва ле еки пе из чита ве Вој-
во ди не. Так ми чи ло се шест клу-
бо ва, а овај спорт ски дога ђај 
орга ни зо ван је у окви ру Новем-
бар ских дана. 

Тур нир је отво рио гра до на-
чел ник Вла ди мир Сана дер, који 
је иста као важност бавље ња 
спор том за здрав живот сва ког 
дете та. Дога ђа ју је при су ство-
вао и начел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Или ја Недић, који је изја вио да 
тур нир за циљ има дру же ње 
девој чи ца, афир ми са ње жен-
ског фуд ба ла и попу ла ри за ци ју 
спор та међу мла ђим узра сти-
ма. Ж. П.

ФУТ САЛ

Про мо ци ја
жен ског фуд ба ла

Град ски од бор Срп ског по кре-
та об но ве Срем ска Ми тро ви ца 
оба ве шта ва јав ност и су гра ђа-
не да ће се 27. но вем бра у Пре-
храм бе но-шу мар ској и хе миј-
ској шко ли у Срем ској Ми тро ви-
ци одр жа ти VII ме мо ри јал ни 
тур нир у фут са лу „Дра го слав 
Ба та Ерак“ са по чет ком од 11 
ча со ва. 

Овај тур нир чла но ви ми тро-

вач ког СПО-а ор га ни зу ју ка ко 
би са чу ва ли се ћа ње на Ба ту, 
али исто та ко и да под се те 
су гра ђа не због ко јих вред но сти 
је Ба та из гу био жи вот.  

На тур ни ру ће уче ство ва ти 
еки пе СПО-а из Срем ске 
Ми тро ви це и дру гих град ских 
од бо ра као и ло кал не по ли тич-
ке стран ке, укуп но осам ко је ће 
се так ми чи ти у куп си сте му.

Ме мо ри јал ни тур нир
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ОВАН: Упор но поку-
ша ва те да импре си о-
ни ра те сво ју око ли ну 
или јед ну ути цај ну 

осо бу, коју сте недав но упо зна ли. 
Ипак, све што чини те више под се-
ћа на пре у ве ли ча ва ње или на пре-
те ра но екс по ни ра ње. До успе ха се 
не сти же на лак и јед но ста ван 
начин. Уме сто да интен зив но раз-
ми шља те о нечи јим мана ма боље 
је да озбиљ ни је ана ли зи ра те сво је 
пона ша ње. 

БИК: Не успе ва те нај-
бо ље да пред ви ди те 
нечи ји одго вор на 
зада ту тему или да 

успо ста ви те добар однос у кому-
ни ка ци ји са сарад ни ци ма. Не 
буди те пре ви ше раз ме тљи ви, већ 
на вре ме затра жи те нечи ју морал-
ну или мате ри јал ну подр шку. 
Воље на осо ба игно ри ше ваше 
иде је и поку ша ва да вас наве де на 
сво је пла но ве. При ја ће вам вита-
мин ска исхра на.  

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб-
но је да одло жи те 
неке послов не дого во-
ре. Повре ме но посто је 

ства ри које зах те ва ју кре а тив но 
раз ми шља ње или фазу ства ра-
лач ке инку ба ци је. За сада има те 
више пита ња него задо во ља ва ју-
ћи одго во ра, стр пљи во саче кај те 
на бољу послов ну при ли ку. Не 
може те да се осло бо ди те емо тив-
ног ути ска о јед ној осо би. Често 
раз ми шља те о јед ној осо би. 

РАК: Ваши сарад ни ци 
и при ја те љи има ју 
добре наме ре, тако да 
вас оче ку ју пози тив ни 

дога ђа ји и успе шни резул та ти на 
раз ли чи тим стра на ма. На кра ју, 
пока жи те искре ну захвал ност пре-
ма сви ма који заслу жу ју гест 
пажње или емо тив не накло но сти. 
Уко ли ко сте мла ди или сло бод ни, 
немој те окле ва ти пред осо бом 
која вам упу ћу је емо тив не сиг на ле 
и искре не ком пли мен те. 

ЛАВ: Уко ли ко вас при-
вла че неке тајан стве-
не или нео бич не ситу-
а ци је мора те да при-

хва ти те и одре ђе ни сте пен 
послов ног ризи ка. Нема раз ло га 
да пре у ве ли ча ва те сво је могућ но-
сти или да крши те основ на пра ви-
ла о посло ва њу. Изне над ни сусрет 
са јед ном осо бом за вас пред ста-
вља емо тив ни врху нац али на 
жалост то оду ше вље ње брже про-
ла зи него што бисте то желе ли. 

ДЕВИ ЦА: Има те 
добру про це ну о 
новим послов но- 
финан сиј ским при ли-

ка ма. Уме те да намет не те сво је 
мишље ње пред сарад ни ци ма и 
доби је те похва ле са раз ли чи тих 
стра на. Међу тим, не жели те да 
се зау ста ви те на сада шњој пози-
ци ји. Осе ћа те се као да вам неко 
ускра ћу је могућ ност новог избо ра 
или емо тив ног задо вољ ства. 
Сме та вам и сазна ње да вам 
неко ускра ћу је могућ ност новог 
избо ра. 

ВАГА: Почет ни неу-
спех тре ба да вас 
моти ви ше на додат ну 
упор ност. Важно је да 

напра ви те листу при о ри те та или 
да при хва ти те кори стан савет у 
даљој послов ној ори јен та ци ји. 
Вео ма сте емо тив но узне ми ре ни 
али парт нер не жели да попу сти 
пред вашим мол ба ма. Сми сли те 
неко алтер на тив но реше ње. При-
ја ће вам шет ња или нека спорт-
ска актив ност. 

ШКОР ПИ ЈА: Поку-
шај те да се дис тан ци-
ра те пре ма осо би 
која пона вља погре-

шни при чу. Све што чини те за 
пози тив ном тен ден ци јом оста-
вља добар ути сак на сарад ни ке 
и потвр ђу је вашу афир ма тив ну 
уло гу у зајед нич ком дого во ру. 
Буди те довољ но машто ви ти  
пла ни рај те неку нову заба ву у 
дво је. Учи ни те више него обич но 
како бисте оста ви ли ути сак и 
осво ји ли осо бу до које вам је 
ста ло.

СТРЕ ЛАЦ: Нема 
потре бе да се пове де-
те за лажним ути сци-
ма о новим послов-

ним при ли ка ма. Добро про ве ри те 
раз ли чи те инфор ма ци је и нечи ју 
уло гу у послов ној сарад њи. Поне-
кад ком плет ну ситу а ци ју тре ба 
поступ но ана ли зи ра ти на више 
начи на. Не може те зава ра ва ти 
бли ску осо бу о неким ства ри ма 
које делу ју као позна та при ча.  

ЈАРАЦ: Уко ли ко вам 
недо ста је добра воља 
или кон цен тра ци ја, 
пре пу сти те сво јим 

сарад ни ци ма да се баве ком пли-
ко ва ни јим зада ци ма који изи ску ју 
већи напор. Мора те има ти добру 
про це ну ко може да вас заме ни у 
одлу чу ју ћем тре нут ку. Немој те 
дозво ли ти свом парт не ру пре те-
ра ну дозу само во ље или да зане-
ма ри неки зајед нич ки дого вор 
који има те. 

ВОДО ЛИ ЈА: Избе га-
вај те пре те ра но екс-
по ни ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

при ча ти о ства ри ма које пред ста-
вља ју потен ци јал ну опа сност за 
ваше послов но – финан сиј ске 
инте ре се. Увек посто ји фак тор 
про ме не и изне на ђе ња. Нема 
потре бе да наив но пот це њу је те 
парт не ро ве могућ но сти или да се 
суви ше зано си те за субјек тив ним 
про це на ма.  

РИБЕ: Иску ство вас 
опо ми ње да не тре ба 
веро ва ти осо би која 
има нео бич ну репу та-

ци ју или за коју ваши сарад ни ци 
гово ре у неком нега тив ном кон-
тек сту. Одло жи те нове финан сиј-
ске кал ку ла ци је или неки вид 
удру жи ва ња под сум њи вим окол-
но сти ма. Добро раз ми сли те и 
немој те при хва ти ти пасив ну уло-
гу пред воље ном осо бом.  

VREMEPLOV
23. но вем бар

1855. У Сен ти ро ђен  Сте ван  
Сре мац, нај и зра зи ти ји пред-
став ник  срп ске  ху мо ри стич ке 
про зе и  је дан од  нај зна чај ни јих 
 пи са ца срп ско г ре а ли зма.

24. но вем бар
1642. Хо ланд ски  мо ре пло вац 
А бел  Јан сон  Та сман  ју жно  о д 
А у стра ли је от кри о  о стр во и  на-
зва о  га  Ван  Ди ме но ва Зе мља, 
ка сни је ње му у  част  на зва но Та-
сма ни ја. 
1859. Об ја вље на к њи га ен гле-
ског  при род ња ка Чар лса  Дар ви-
на „По ре кло  вр ста“. 

25. но вем бар
1969. Члан „Битлса“ Џон  Ле нон 
 вра тио  је  ти ту лу Ре да Бри тан-
ске  Им пе ри је ко ју му  је 1965. 
до де ли ла кра љи ца Е ли за бе та 
II, у знак  про те ста  због  по др шке 
 Ве ли ке Бри та ни је а гре си ји СА Д 
у  Ви јет на му и  бри тан ске  по ли-
ти ке у  ни ге риј ској  про вин ци ји 
Би ја фра.

26. но вем бар
1922. Отво ре на ј е  гроб ни ца фа-
ра о на Ту тан ка мо на, ко ју је  у  До-
ли ни кра ље ва ко д Лук со ра от-
кри о  ен гле ски  ар хе о лог  Ха у ард  
Кар тер. Кар тер и  лорд  Кар на вон  
би ли су  пр ви љу ди ко ји су  у шли 
 у  гроб ни цу по сле  ви ше од 3.000 
го ди на, ка да је  у  њу  по ло жен 
 фа ра он.
1940. Нем ци су  у  о ку пи ра ној 
 Вар ша ви у  Дру гом  свет ско м ра-
ту по че ли да  о гра ђу ју де о  гра да 
од  ко јег  су  на пра ви ли ге то за  о ко 
 по ла ми ли о на пољ ски х Је вре ја. 

27. но вем бар
1919. У окви ру Вер сај ске  ми ров-
не кон фе рен ци је по сле  Пр вог 
 свет ско г ра та Бу гар ска  пот пи-
са ла до ку мент  ко јим је  До бру-
џа при па ла Ру му ни ји, ис точ на 
Тра ки ја Грч кој, а гра до ви Ди ми-
тров град, Бо си ле гра д и  Стру ми-
ца Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
 Сло ве на ца.

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

29. но вем бар
1864. У Сент  Кри ку у  а ме рич кој 
 др жа ви Ко ло ра до је ди ни ца пу-
ков ни ка Џо на Чи винг то на ма-
са кри ра ла нај ма ње 400 Че је на 
и  А ра па хо са, ко ји су  се  пре да ли 
у з прет ход но до би је ну до зво лу 
да  се  у ло го ру ју.
1941. На бр ду Ка ди ња ча ко д 
У жи ца у  Дру гом  свет ско м ра-
ту из ги нуо  Рад нич ки ба та љон, 
шти те ћи глав ни ну пар ти зан ских 
 сна га.

HOROSKOP

Сре да, 23. (10) новем бар 
Све ти апо сто ли Олимп, Ераст, 
Роди он и дру ги с њима

Четвр так, 24. (11) новем бар 
Св.муче ник Мина; Све ти краљ 
Сте фан Дечан ски

Петак, 25. (12) новем бар 
Све ти Јован Мило сти ви; Пре-
по доб ни Нил Синај ски

Субо та, 26. (13) новем бар 
Све ти Јован Зла то у сти

Неде ља, 27. (14) новем бар 
Све ти апо стол Филип (Божић не 
покла де)

Поне де љак, 28. (15) новем бар 
Све ти муче ник Гури је, Симон и 
Авив (Поче так поста)

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

Crkveni
kalendar

• Сла ва уда ра у гла ву, 
зна где је отпор нај ма-
њи.
• Веге та ри ја нац? То је 
ста ра инди јан ска реч за 
„Лош ловац“!
• Боље шест сати у шко-
ли него не спа ва ти уоп-
ште.

То пла
чо ко ла да 

Са стој ци: 30 гра ма цр не 
чо ко ла де, 1 ка ши ка ка каа, 2 дл 
мле ка, 30 гра ма ше ће ра, пр сто-
хват со ли

При пре ма: У ма лој шер пи 
по ме шај те чо ко ла ду, ка као, и 1 
дл мле ка и ме шај те на ти хој 
ва три док се чо ко ла да не ото пи. 
До дај те оста так мле ка и со и 
на ста ви те да ме шај те. До дај те 
ше ћер, а ка да чо ко ла да по ста-
не гу ста, си пај те је у шо љу. По 
же љи, то плу чо ко ла ду мо же те 
укра си ти шла гом.
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Сви ле не бом бо не
заслу жне за сли ке

Сви ле не бом бо не
су део при че од 

почет ка, јер су деца 
мир но седе ла и

дозво ља ва ла
умет ни ку да их

ски ци ра, само из
раз ло га што су

чека ла новац за
бом бо не

У Гале ри ји сли ка „Сава Шума но-
вић“ у Шиду про шлог четврт ка, 
17. новем бра отво ре на је изло-

жба сли ка „Деч ји лико ви у ства ра ла штву 
Саве Шума но ви ћа“. Наи ме, у умет нич-
ком фон ду Гале ри је у Шиду, нала зи се 
26 сли ка на који ма је умет ник насли као 
лико ве деце. Упра во су оне пред мет 
ана ли зе којом су у Гале ри ји ука за ли на 
могућ но сти тума че ња и сагле да ва ња 
ства ра ла штва Саве Шума но ви ћа и њего-
вог места на наци о нал ној и европ ској 
умет нич кој сце ни. Сери ја сли ка, наста ла 
је 1939. годи не и при па да позном, зре-
лом ства ра ла штву Саве Шума но ви ћа.

- Стал но истра жу је мо и ана ли зи ра мо 
збир ку, а изло жба „Деч ји лико ви у ства-
ра ла штву Саве Шума но ви ћа“ је била 
пре десет годи на, али у пот пу но дру-
гом кон тек сту. Сачу ва ли смо сећа ња са 
те изло жбе, а овом изло жбом ми смо у 
ства ри при ме ни ли савре ме не мето де у 
истра жи ва њу. Ком плек сном ана ли зом из 
окру же ња, из цело куп ног ства ра ла штва 
Саве Шума но ви ћа и у одно су на наци о-
нал ну умет ност и европ ске токо ве умет-
но сти тог вре ме на, про на шли смо да је 
овај циклус јако зна ча јан и да је он само 
мали по фор ма ту. Он садр жи 41 сли ку и 
све су биле изло же не у Бео гра ду, а ми 
има мо код нас у Гале ри ји 25 сли ка, а 
има ли смо могућ ност да види мо још пет, 
шест ужи во, то су сли ке које је Пер си-
да Шума но вић покло ни ла ком ши ја ма. 
Тако да смо ствар но сте кли добар увид 
у цело ку пан циклус и пот пу но је јасно да 
је он слу чај но остао зане ма рен, јер нико 
није хтео да се бави малим фор ма том. 
„Купа чи це“ су наста ле непо сред но пре 
ових сли ка. Коре спон ди ра ју ове сли ке 
са епо хом, са рене сан сом, са „Купа чи-
ца ма“ које се нала зе на зиду пре ко пута 

и ово је вео ма инте ре сант на постав-
ка, којом смо успе ли да ожи ви мо јед ну 
при чу. Цео тим сарад ни ка је у Гале ри ји 
дао све од себе, да ова изло жба упра-
во ова ко изгле да. Сви ле не бом бо не су 
део при че од почет ка и зато смо сва ком 
посе ти о цу дели ли сви ле не бом бо не, јер 
су деца мир но седе ла и дозво ља ва ла 
умет ни ку да их ски ци ра, само из раз ло-
га што су чека ла новац за бом бо не. Јер 
у оно вре ме бом бо не су биле рет кост и 
оне су биле жеље ни циљ. Зато смо ми 
вече рас дели ли паке ти ће сви ле них бом-
бо на да се сети мо вре ме на којег више 
нема, јер да није било бом бо на не би 
било ни овог циклу са - иста кла је дирек-
тор ка Гале ри је сли ка „Сава Шума но вић“ 
Весна Буро је вић.

Изло жбу је отво ри ла Жана Гво зде но-
вић, музеј ски савет ник Музе ја савре ме-
не умет но сти у Бео гра ду.

- Изло жба „Деч ји лико ви у ства ра-
ла штву Саве Шума но ви ћа“ је посеб но 
зани мљи ва зато што је аутор ка Весна 

Буро је вић изву кла сег мент из ства ра-
ла штва Саве Шума но ви ћа који је до 
сада био зане ма рен и који није био 
истра жи ван, без обзи ра што се зна ло за 
њега. Сви су га сво јим сту ди ја ма, вели-
ки писци из наше исто ри је умет но сти, 
само поми ња ли, али нико није кре нуо 
да истра жу је тај сег мент. А то је један 
осми шље ни циклус, којим је он у ства-
ри истра жи вао соп стве ни стил и на тај 
начин је фор ми рао свој аутен ти чан стил 
који се пре по зна је и у дру гим дело ви ма 
њего вог опу са. Сама постав ка је вео ма 
инте ре сант на, пот пу но је ино ва тив на, а 
с дру ге стра не у исто ри ји умет но сти то 
тако ђе пред ста вља вели ки допри нос и 
мислим да је ова изло жба један вели ки 
помак у раду Гале ри је и на тај начин ће 
и сама Гале ри ја и Шид доби ти сво је пра-
во место у европ ској кул ту ри - иста кла је 
Жана Гво зде но вић.

Изло жба ће за посе ти о це бити отво ре-
на наред на два месе ца, са про прат ним 
ради о ни ца ма.  М.  Н.

Део изло же них сли ка 

ШИДСКА ГАЛЕРИЈА




