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Учак четири узрасне категорије
Клуб америчког фудбала „Инди
анс“ освојио је титулу шампиона

Србије,аучетириселекцијерепрезен
тацијеСрбијенаступилоје14играчаиз
редоваклубаизИнђије.
„Индианси“ су у 2016. години освоји

ли титулу шампиона Србије у пионир
ској (У15) и кадетској (У17) категорији
америчког фудбала, а златне медаље
освојилисуипионириисениориубес
контактној верзији америчког фудбала.
Захваљујућиуспесимаупоменутимна
ционалнимлигама, „Индианси“судали
више репрезентативних играча и тре
неракојисутокомјесенинаступалина
европским и домаћим турнирима, ода
клесудонелиновепехареипризнања.
Београд је у августу био домаћин

првог европског шампионата у флег
фудбалу у категорији пионира (У15). У
конкуренцији седам земаља, Србија је
остварила историјски успех, освојивши
бронзаноодличје,асвојдоприносовом
резултатудалисуСтефанЗарић,Алек
сандарЖивановићиМаркоБабић.Иван
Прскало, прослављени тркач „Индиан
са“иповременирепрезентативацСрби
је,нашаосеуулозипомоћникаглавног

тренера, аСтефан Зарић иМарко Ба
бићизабранисууидеалантимПрвен
стваЕвропе.
На Европском првенству у Итали

јиусептембруовегодиненаступила је
сениорска репрезентација Србије. На
овом континенталном такмичењу дрес
репрезентације Србије обукло је троје
играча„Индианса“:АлександарБлажић,
ДаркоКласаниГоранЗец,анаширем
списку репрезентације нашли су се и
СтефанБорковић,ИванКрковићиИван
Прскало.
У јуниорској репрезентацији Срби

је (У19), која је освојила титулупрвака
Балкана на Балкан Боулу крајем окто
бра у Сомбору, наступило је четворо
играчатимаизИнђије:АлександарБор
ковић,МилошКатић,РадеВлатковићи
СтаниславНичетин, док су се у струч
номштабунационалногтиманашлиГо
ранЗециИванКрковић.
Наистомпрвенствуисениорскафлег

репрезентацијаСрбије окитила се зла
том,адреснационалногтимауовојка
тегорији обукли су Стефан Борковић,
ГоранЗец,НемањаЂорђевићиОгњен
Зуркић. Иван Прскало, доказани екс
пертфлегфудбалауСрбији,предводио

јенационалнитимдотронакаоглавни
тренер.
НаПрвенствуБалкана наступио је и

„ол старr“ тим Савеза америчког фуд
балаВојводине (САФВ) у три узрастно
 родне категорије. „Индианси“ су и ту
нашлисвојеместо,итоупионирскојсе
лекцији(У15),укојојсунаступилиЈован
Давидовић иЛукаВинчић, и у сениор
скомфлегтимукоји јебројаопеторицу
Индианса:АлександраБлажића,Мила
наЈефтића,РадомираНиколићаиВла
димираИкрашакаоиграче,иВасуВор
капићакаоглавногтренера.
Нарочити успех „Индианса“ у омла

динскимкатегоријамадоказједугогоди
шњегтемељногистручнограда,улага
њаумладеснаге, каоосновезадаљи
развој клуба и спорта уопште. Тим ре
зултатом,сасвимнескромно,малокоји
клубможедасеподичи,апоредсвега,
„Индианси“судоказалидаимајунајбо
љушколуамеричкогфудбалауСрбији.

Председник КАФ „Индианс“ Инђи
јаВасаВоркапићизјавио једа је
поносаннасвечлановеклуба,за

хваливши се свима који су допринели
остварењувеликихрезултата.
Успехкојијенашаекипанаправила

готовојеневероватан.Четиришампион
скетитуле,задржанистатуспрволигаша
ивеликибројрепрезентативаца,нешто
је чиме се мали број спортских колек
тива у Србији може похвалити. Искре
но сам поносан на све чланове клуба,
наиграчесвихнашихселекција,којису
омогућили„Индиансима“овакоуспешну
сезону – изјавио јеВасаВоркапић, ис
такавшиданежелидаиздвајапоједин
цеизахвалившисесвимонимакојису
највишеверовалиуклубибезкојихова
сезонанебибилатакоуспешна.
ИскреносезахваљујемОпштиниИн

ђија која нам даје неограничену подр
шку,нашемгенералномспонзоруисвим
осталимпријатељимаклубакојисунам
омогућилиодличнепредусловезаовако
незаборавну сезону – поручио је пред
седникКАФ„Индианс“.

М.Ђ.
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„ИНДИАНС“ИНЂИЈА:
Четирититулешампиона
Србијеу2016.години



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

ДРЖАВНИСЕКРЕТАРИВАНБОШЊАКУПОСЕТИОПШТИНИСТАРАПАЗОВА

СтараПазоваускоро
добијастатусГрада
Свештосмодосадарадили,радилисмокакобиграђанинашеОпштинеживели

штобоље.Управодабиграђанилакшеиефикаснијерешавалисвојепроблемеи
потребе,мисмосекаолокалноруководствопосветилистварањусвихпредусло
вакакобинашаОпштинадобиластатусГрада,изјавио јепредседникОпштине
СтараПазоваЂорђеРадиновић

Стратешки циљ коме општин
ско руководство Општине
СтараПазоватежииусмера

васвусвојуенергијупротеклечети
ри године, јесте добијање статуса
Града. Сви инфраструктурни про
јекти, који судосадареализовани,
попутреконструкцијецентаравећи
не насеља, изградње савремених
објекатавртића,обноведомовакул
туре,асфалтирањасвихулицауна
сељима, изградње саобраћајница,
обновеобјекатаздравства,културе,
спортаиулагањауцрквено–верске
објекте,алииониначијојреализа
цијисевредноради,усмеренисука
томциљу.Једнаоднајразвијенијих
сремскихопштинаувишенавратаје
од стране државног и покрајинског
врха истицана као пример како би
сеједналокалнасамоуправатреба
ларазвијати.
Подршку напорима ка добијању

статуса Града,ОпштинаСтараПа
зоваимаиодМинистарствадржав
не управе и локалне самоуправе,
чији је државни секретар Иван Бо

шњак прошле среде, 7. децембра
одржаораднисастанаксапредсед
никомОпштинеСтараПазоваЂор
ђемРадиновићемињеговимнајбли
жимсарадницима.
Државни секретар се у разговору

осврнуона све кључнеаспекте са
радњелокалнихсамоуправасапо
менутим Министарством, уз осврт
на актуелне измене у законима, а
затимнагласиодајеОпштинаСта
раПазова једнаодретких средина
укојојпопулацијарастеидамесне
заједнице које је чине, као и сама
Стара Пазова, и географски и еко
номски прерастају ниво једне оп
штине.
Вашалокалнасамоуправаможе

да се дичи чињеницом да је једна
од ретких средина где популација
убрзано расте, те да географски и
економскипрерастанивоОпштине.
Причали смо о веома важној теми,
како заопштинскоруководство, та
ко и за заједницу која живи у овој
сремскојопштини.Сматрамодаби
итекакокориснобило,првенствено

заграђане,азатимизапривредне
субјекте, да она добије статус Гра
да.Мићемосе,каоМинистарство,у
директнојкомуникацијисасвимре
левантниминституцијама,побрину
тидадоовогпроцеса,узаконским
оквирима,идође.Мислимдавизија
којуимаикојојстремилокалнору
ководствоовдеуСтаројПазови,за
иста може да се реализује, а када
до тога дођеможе да послужи као
добарпримерзадругесрединеиз
јавио је државни секретар уМини
старствудржавнеуправеилокалне
самоуправеИванБошњак.
Општина Стара Пазова је у екс

панзији,ипорастућембројустанов
ника и по развијености привреде и
заиста заслужује да добије статус
Града, потврдио је први човек ста
ропазовачке Општине Ђорђе Ра
диновић,нагласившида јеовобио
планиранипуткациљу,којијепод
разумевао реализацију многих ин
фраструктурних и комуналних про
јекатаупротекломпериоду,каоида
огроманпосаотекпредстоји.

ДржавнисекретарИванБошњак,председникОпштинеЂорђеРадиновићипомоћницапредседникаОпштинеМаринаСавић
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Шлихтање Вучићу
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

- Све што смо до са да ра ди ли, 
ра ди ли смо ка ко би гра ђа ни на ше 
Оп шти не жи ве ли што бо ље. Упра во 
да би гра ђа ни лак ше и ефи ка сни је 
ре ша ва ли сво је про бле ме и по тре бе, 
ми смо се, као ло кал но ру ко вод ство, 
по све ти ли ства ра њу свих пред у сло ва 
ка ко би на ша Оп шти на до би ла ста тус 
Гра да. Ста ту сом Гра да ми бисмо, на 
при мер, до би ли ви ши сте пен и ви ши 
ни во ор га ни за ци је по ли ци је, До ма 
здра вља, до би ли бисмо фи ли ја лу 
По ре ске упра ве, При вред ни суд итд. 
До би ја ње ста ту са Гра да омо гу ћи ће 
још бр жи и рав но мер ни ји раз вој свих 
на се ља у Оп шти ни, та да већ Град 
Ста ра Па зо ва има о би ви ше град ских 
Оп шти на. Ста тус Гра да пред ста вљао 
би вр ху нац за цр та ног пла на оп штин-
ског ру ко вод ства, а обез бе дио би од 
Вла де Ре пу бли ке Србије и ве ће ин ге-
рен ци је, што би опет зна чи ло још лак-
ше ре ша ва ње те ку ћих про бле ма и 
отва ра ње вра та ка да љем при вред-
ном раз во ју - ре као је пр ви чо век ста-
ро па зо вач ке Оп шти не. 

Те ме раз го во ра би ле су и над ле-
жно сти Ми ни стар ства и уса гла ша ва-
ње са из ме на ма За ко на о ло кал ној 
са мо у пра ви, пла но ви Ми ни стар ства 
за 2017. го ди ну, од но сно, упо зна ва ње 
са оба ве за ма ло кал них са мо у пра ва у 
пред сто је ћој го ди ни. Са стан ку су, 
по ред пред сед ни ка Оп шти не Ђор ђа 
Ра ди но ви ћа, при су ство ва ли и Ми лан 
Бе а ра, за ме ник пред сед ни ка Оп шти-
не, Ма ри на Са вић и Вла ди мир Јо ва-
но вић, по моћ ни ци пред сед ни ка 
Оп шти не Ста ра Па зо ва.

Немања Стикић

Ва ша ло кал на
са мо у пра ва мо же
да се ди чи
чи ње ни цом да је
јед на од рет ких
сре ди на где
по пу ла ци ја убр за но 
ра сте, те да
ге о граф ски
и еко ном ски
пре ра ста ни во
Оп шти не, изјавио је 
државни секретар 
Иван Бошњак

Прошле суботе у Сремској 
Митровици, испред Градске куће, 
однекуд се појавила Александра 

Јерков, функционерка Демократске 
странке. Ова бивша лепотица Чанкове 
(ЛСВ), а сада лепотица Пајтићеве 
странке, дошла је у Сремску Митровицу 
са намером да људима објасни како 
Србију спасити од пропадања. 
Прецизније, како Србију спасити од 
пропадања под влашћу Вучићеве 
странке. Сматрајући, по свему судећи, 
да је Србија много боље пропадала под 
влашћу лопова из странке Бојана 
Пајтића. 

Лепотица Александра морала је у 
Сремску Митровицу доћи прилично 
самоуверена. Како и не би, кад је ту у 
Митровици, како у власти, тако и у 
њеној странци, доста њених и 
Пајтићевих познаника и бивших 
чланова ДС. Јер време мења све. Док је 
с друге стране све мање садашњих 
чланова међу демократама. На овом 
протестантском скупу „жутих“, није био 
присутан чак ни председник Градског 
одбора ДС др Мирослав Кендришић, за 
кога се прича да са повереником СНС и 
министром Недимовићем намерава да 
преговара о преласку међу митровачке 
напредњаке. Што да не. Кад је његов 
неформални политички „шеф“ Лемајић 
Ненад могао да постане члан толико 
странака, што не би и он променио 
понеку. Мада Кендришића бије глас да 
му је најомиљенија стран(к)а званична 
валута ЕУ. Због чега је и њихов 

страначки пајтос, мајстор за царске 
резове др Драган Малобабић, на време 
претрчао из ДС у СНС. Што је сигурно, 
сигурно је, треба на време ухватити ред 
у чекаоници за функције. И тамо постаје 
гужва, као у редовима за 
специјалистичке прегледе.

И тако дошла Јерковљева да објасни 
Митровчанима како да се боре против 
Вучића. Ваљда сматра да су 
Митровчани већ заборавили колико су 
их жути лопови пљачкали читаву 
деценију уназад. Њено је право да 
испред Градске куће пушта жуте 
балоне, али не знам како то мисли и с 
ким да се бори против Вучића? Посебно 
ако, како је рекла новинару М новина, 
сматра да чланови ДС у локалу могу да 
подржавају Вучићеву странку?

Дакле, грађани треба да се боре 
против Вучића, а чланови ДС ће 
да га подржавају. Прилично 

симпатично. Значи ДС се бори за 
грађане, а жути учествују у трци за 
најомиљеније шлихтаре Вучићу? Ово 
ми се чини познато однекуд.

Србија, као и свака нормална земља 
треба да има и власт и опозицију. Али, у 
Србији опозиције нормалне нема. Та 
људска беда од лопова који су толико 
били обузети крађом, да нису ни 
приметили кад су изгубили власт, не 
може са истом фукаром поново добити 
изборе. Зато у њихове приче верују 
једино идиоти, док се Пајтићеви 
„опозиционари“ шлихтају Вучићу не би 
ли их узео за послугу.
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ВЛА ДИ МИР СА НА ДЕР, ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Акценат на улагање
у производњу хране

Ка да је пре не пу на три ме се ца, 
на кон остав ке Вла ди ми ра Пет ко-
ви ћа, во љом скуп штин ске ве ћи не 

иза бран за гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тро ви це, ди пло ми ра ни прав ник Вла-
ди мир Са на дер је од лич но био упо знат 
са функ ци о ни са њем ло кал не са мо у-
пра ве. Ду ги низ го ди на на ла зио се на 
че лу ЈП „Срем – гас“, за тим је го ди ну 
да на про вео као ди рек тор Ди рек ци је за 
из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, а 
на кон април ских ло кал них из бо ра 
по ста вљен је за за ме ни ка гра до на чел-
ни ка. Ка да су га од бор ни ци на сед ни ци 

Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
26. сеп тем бра иза бра ли за пр вог чо ве-
ка Гра да на Са ви, Са на дер је за скуп-
штин ском го вор ни цом из ја вио:

- Је дан мој при ја тељ ми је јед ном 
при ли ком ре као да ма ло љу ди у жи во-
ту има при ли ку да во ди град ка кав је 
Срем ска Ми тро ви ца. И да они ко ји 
до би ју ту при ли ку мо ра ју би ти по но сни, 
за хвал ни и срећ ни због то га. Ме ни су 
да нас осе ћа ња по ме ша на, ја сам 
да нас и по но сан и за хва лан. За хва лан 
сам свим гра ђа ни ма ко ји су гла са ли за 
ли сту ко а ли ци је Алек сан дар Ву чић – 

Ср би ја по бе ђу је, и за пр вог на ли сти 
Бра ни сла ва Не ди мо ви ћа, чо ве ка ко ји 
је про ме нио ток исто ри је у Срем ској 
Ми тро ви ци и уткао нов на чин раз ми-
шља ња ка ко тре ба да ра ди мо дер на 
град ска упра ва у 21. ве ку и ја сам му 
за хва лан на то ме. За хва лио бих се и 
мом прет ход ни ку ко ји је био сја јан 
на чел ник упра ве за ур ба ни зам, што га 
је код свих нас и пре по ру чи ло да бу де 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це. 
По шту ју ћи ње гов зах тев, не ћу го во ри ти 
о ње го вом ан га жо ва њу на ме сту гра до-
на чел ни ка, не го ћу му са мо по же ле ти 



514. DECEMBAR 2016.  M NOVINE

мно го успе ха у по ро дич ном и про фе си-
о нал ном жи во ту, у на ди да ће оста ти уз 
нас и ра ди ти за јед но са на ма. Мој про-
грам је на пи сан у про гра му ко а ли ци је 
Алек сан дар Ву чић - Ср би ја по бе ђу је. 
Тру дићу се да све оно што смо за по че-
ли што ефи ка сни је и што еко но мич ни је 
за вр ши мо и да ре а ли зу је мо све оне 
про јек те ко ји се на ла зе у том про гра му. 
Да ре а ли зу је мо и све про јек те ко ји ће 
се по ја ви ти од стра не ре пу блич ке и 
по кра јин ске вла де, да бу де мо што опе-
ра тив ни ји, да бу де мо бли жи гра ђа ни-
ма, јер ми смо ов де због њих, а не они 
због нас. И тим прин ци пом ће мо се 
во ди ти у на ред ном пе ри о ду. Тим ко ји је 
иза бран мо ра ће да по шту је те прин ци-
пе, у су прот ном, мо ра ће мо да се ра зи-
ђе мо.

М НО ВИ НЕ: Ва ши прет ход ни ци и 
Ви сте ис ти ца ли да је 2016. го ди на 
ве ли ких ин фра струк тур них про је ка
та, док би на ред не го ди не исти тре
ба ли би ти за вр ше ни. Да ли ће ро ко
ви би ти ис по што ва ни и до кле се 
сти гло у из град њи ба зе на, под во
жња ка и шко ле у Ма чван ској Ми тро
ви ци?

ВЛА ДИ МИР СА НА ДЕР: Оно што је 
тре нут но ак ту ел но су про јек ти ко ји су 
за по че ти и они су на рав но при о ри тет. 
Ова го ди на је сте по све ће на тим про-
јек ти ма. За вр ши ли смо пр ву фа зу 
из град ње за тво ре ног ба зе на и спро ве-
ли смо на бав ку за дру гу фа зу. Тре нут-
но се вр ше ис пи ти ва ња шкољ ке ба зе-
на, што је пред у слов да се на ста ве 
да љи ра до ви. С об зи ром на то да има-
мо дру гог из во ђа ча у овој дру гој фа зи, 
хо ће мо да на пра ви мо при мо пре да ју 
обје ка та она ко ка ко тре ба и на дам се 
да ће ро ко ви ко ји су за да ти у са мом 
тен де ру би ти ис по што ва ни. Оче ку јем 
да сле де ћег апри ла или ма ја бу ду 
окон ча ни ра до ви и да сам обје кат 
ба зе на до би је упо треб ну до зво лу. Што 
се ти че шко ле у Ма чван ској Ми тро ви-
ци, та мо је та ко ђе пр ва фа за при ве де-
на кра ју, што је у скла ду са ро ко ви ма 
ко је смо уго во ри ли. Са да оче ку је мо 
рас пи си ва ње тен де ра за дру гу фа зу 
ра до ва и на дам се да ће мо ус пе ти да 
обез бе ди мо од ре ђе на сред ства од 
стра не По кра ји не или Ре пу бли ке за 
су фи нан си ра ње про јек та. Спрем ни 
смо за кон кур се ко ји се рас пи су ју 
по чет ком го ди не. Наш план је да дру гу 
фа зу за вр ши мо пред школ ску го ди ну, а 
ако то не успе мо, он да ће мо по сле 
зим ског рас пу ста сле де ће го ди не гле-

да ти да ту де цу пре ба ци мо из ста ре 
шко ле у но ву. Дру га фа за ра до ва под-
ра зу ме ва уну тра шње ра до ве и опре-
ма ње шко ле. То он да зна чи да мо же мо 
кре ну ти у ру ше ње по сто је ће шко ле и у 
тре ћој фа зи кре ну ти у из град њу спорт-
ске дво ра не. И ра до ви на под во жња ку 
те ку по пла ну. Кре ну ли су са пот ко па-
ва њем ис под пру ге и оче ку јем да до 
сеп тем бра и овај обје кат бу де на не ки 
на чин за вр шен и ста вљен у упо тре бу. 
Ми смо за јед но са Ми ни стар ством при-
вре де кон ку ри са ли за сред ства код 
ЕИБ-а (Европ ска ин ве сти ци о на бан ка) 
и до би ли смо три де се так ми ли о на 
ди на ра за за вр ше так са о бра ћај ни ца и 
сер ви сних са о бра ћај ни ца око са мог 
под во жња ка. Сред ства су на ме ње на 
за из град њу кру жног то ка код Елек тро-
вој во ди не. Гле да ће мо да па ра лел но са 
за вр шет ком под во жња ка, ко ли ко нам 
син хро ни за ци ја ра до ва до зво ли (с 
об зи ром на то да је ма ли про стор на 
ко јем се из во де ра до ви), гра ди мо кру-
жни ток и сер ви сне са о бра ћај ни це 
по ред ку ћа у зо ни под во жња ка. По ста-
вља ње јав не ра све те и зе ле ни ла оста-
је за крај. На рав но, оно што је нео п ход-
но и што мо ра да се ура ди у са мом 
под во жња ку је ра све та и то ће би ти 
ура ђе но, јер без то га не мо же да се 
до би је упо треб на до зво ла за цео обје-
кат.  

Не дав но је на сед ни ци ло кал ног 
пар ла мен та усво је на и од лу ка о при
сту па њу из ра ди пла на ка пи тал них 
ин ве сти ци ја за пе ри од од 2017. до 
2021. го ди не. Ко ји су пла но ви ми тро
вач ке ло кал не са мо у пра ве?

- Го ре на ве де на три ка пи тал на про-
јек та се ра де от при ли ке 12 го ди на, а 
ми ће мо нај ве ро ват ни је ус пе ти да их 
за вр ши мо у две го ди не. С тим да ће 
пе ри од от пла те са мог кре ди та, ко ји је 
узет за ба зен и под во жњак, тра ја ти пет 

го ди на. Ра ди мо три ве ли ке ства ри ко је 
се у про те клих 40 го ди на ни су ре а ли зо-
ва ле. Оста ло нам је да ре ши мо азил за 
псе, кре ну ли смо у ре а ли за ци ју про-
јект но тех нич ке до ку мен та ци је и 
ми слим да је то при кра ју. Тај обје кат је 
ве о ма зна ча јан по што у це лој Ср би ји, 
па и у Ми тро ви ци по сто ји про блем са 
пси ма лу та ли ца ма. Из град њом ази ла 
де ли мич но ће би ти ре шен про блем, с 
об зи ром на то да има мо до ста нео д го-
вор них вла сни ка па са, а има мо и си ту-
а ци ју да нам из дру гих ме ста до во зе 
псе. Ми ће мо са по ли ци јом гле да ти да 
та кве ства ри спре чи мо. Оче ку је се 
на ста вак из град ње ка на ли за ци је у 
Ла ћар ку, кон ку ри са ли смо за сред ства 
из По кра ји не. По ку ша ће мо ви ше да се 
ба ви мо ин фра струк ту ром у ру рал ним 
сре ди на ма, ак це нат ће би ти пре све га 
на из град њи ка на ли за ци о не мре же у 
ме сти ма ко је се на сла ња ју на ре ку 
Са ву, то су Ја рак, Ша шин ци, Ку змин и 
Мар тин ци. По ку ша ће мо да из ра ди мо 
про јект ну до ку мен та ци ју у сле де ћој 
го ди ни, с об зи ром на то да по но вим 
про пи си ма сва ка ка на ли за ци о на мре-
жа мо ра да има соп стве ни пре чи стач 
от пад них во да. Ра ди мо и на про јек ту 
град ског пре чи ста ча, ко ји нам је та ко ђе 
би тан и већ смо да ле ко од ма кли са 
до ку мен та ци јом. За та кав про је кат 
мо же мо до би ти сред ства из европ ских 
фон до ва. Кре ну ли смо у из ра ду Пла на 
де таљ не ре гу ла ци је при о ба ља ре ке 
Са ве, ко ји би тре бао да бу де во ди ља 
за ло кал ну са мо у пра ву. Тај план се 
ра ди пре све га са ци љем да се град 
са чу ва од ви со ких во да. Већ смо из ра-
ди ли од ре ђе не про јек те и ге не рал ни 
про је кат оба ло у твр де. Же ли мо да 
по диг не мо ни во на си па по ста вља њем 
про вид них па не ла мон та жног ти па ко ји 
би по ди гли ни во од бра не. Про је кат је 
скуп, већ смо ушли са Хр ват ском у пре-
ко гра нич ни про је кат, на дам се да ће 
про је кат би ти на ред не го ди не одо брен 
и да ће ње го ва ре а ли за ци ја кре ну ти 
ка да ис хо ду је мо сву нео п ход ну до ку-
мен та ци ју. Исто та ко Пла ном де таљ не 
ре гу ла ци је при о ба ља ре ке Са ве же ли-
мо да ис ко ри сти мо све пред но сти гра-
да на две оба ле ре ке, да по ку ша мо 
цен тар гра да да спо ји мо са ре ком, да 
ор га ни зу је мо до ста ту ри стич ких и 
спорт ских са др жа ја. План нам је да 
део оба ле од Ри бо лов ца ка мо сту, са 
из град њом јед ног хи дро тех нич ког 

Иако су про шла ско ро три ме се ца, и да ље 
се на га ђа због че га је Са на де ров прет ход ник 
Вла ди мир Пет ко вић под нео остав ку. Пи та мо 
Вла ди ми ра Са на де ра још је дан пут, због 
че га је Град ски од бор Срп ске на пред не 
стран ке Срем ска Ми тро ви ца из гла сао не по-
ве ре ње Вла ди ми ру Пет ко ви ћу.

- Оста ћу до сле дан и по што ва ћу во љу мог 
прет ход ни ка, та ко да не же лим то да ко мен-
та ри шем. Јед но став но, де си ли су се од ре-
ђе ни про бле ми у ко му ни ка ци ји и ми слим да 
је то глав ни раз лог за то што је из гла са но 
не по ве ре ње – крат ко је про ко мен та ри сао 
Са на дер.

Без ко мен та ра
о остав ци Пет ко ви ћа

Ми ће мо ко ли ко већ иду ће го ди не има ти но ву 
фа бри ку, у пи та њу је ита ли јан ска фа бри ка Ист 
вест, ко ја се ба ви про из вод њом обу ће. Рас пи
са ли смо оглас за про да ју зе мље и они би до 
ја ну а ра тре ба ли да оба ве ку по ви ну зе мљи шта у 
Рад ној зо ни Се вер 2 и да поч ну са из град њом 
по го на ко ји би за по шља вао 300, 400 рад ни ка у 
фи нал ној фа зи

M NOVINE :
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објек та, бу де ме сто где ће би ти ма ри-
на, ста за за ка јак и мо жда не ко со је-
нич ко на се ље. Же ли мо да уре ди мо 
ма чван ску стра ну, и та оба ла нам је 
ве о ма зна чај на.

Шта се де ша ва са згра дом Му зич
ке шко ле „Пе тар Кран че вић“?

Упо знат сам са про бле мом про сто ра 
Му зич ке шко ле. Ми шље ња сам да у 
гра ду има мо до вољ но про сто ра, али 
да ни је пра вил но рас по ре ђен. Има мо 
про блем са Сред њом тех нич ком шко-
лом „Ни ко ла Те сла“, ура ди ли смо про-
је кат на до град ње шко ле у дру гом 
њи хо вом објек ту код До ма уче ни ка. 
Оног мо мен та ка да успе мо да за вр ши-
мо тај про је кат и пре се ли мо Сред њу 
тех нич ку шко лу из пе да го шке ака де-
ми је, ми слим да би се ту мо гао ство ри-
ти про стор да Му зич ку шко лу. Има мо 
до ста ква дра та по слов ног про сто ра 
ко је ко ри сти обра зо ва ње, а чи ње ни ца 
је и да има мо ма ње де це, та ко да 
ми слим да би из град ња по себ не шко-
ле би ла озби љан тро шак. 

При ча се да је власт пре це ни ла 
ста ње у бу џе ту ка да се кре дит но 
за ду жи ла за ин фра струк тур не про
јек те. Ка кво је ста ње у бу џе ту?

Ми још ни смо по че ли да от пла ћу је-
мо тај кре дит, а по свим по ка за те љи-
ма, кре дит је узет на осно ву ре ал них 
про це на, са из у зет но ни ском ка мат ном 
сто пом и ни је узет за те ку ћу ли квид-
ност, већ за ин ве сти ци је. Кре дит је 
узет на пет го ди на, а објек те под во-
жња ка и ба зе на ће ко ри сти ти ге не ра-
ци је. Но вац из кре ди та се ко ри сти да 
би се по сао за вр шио што пре и да би 
се објек ти што ду же ко ри сти ли. Да смо 
че ка ли да ску пи мо па ре, на ма би тре-
ба ло до ста го ди на за то. Ка да се кре-
дит не тро ши за пла те и дру ге те ку ће 
из дат ке сва ка ко да је свр си схо дан и 
он ће гра ду да ти мо гућ ност да се 
да ље раз ви ја. 

Има ли у на ја ви но вих ин ве сти ци
ја? У рум ској оп шти на се све че шће 
отва ра ју фа бри ке, а по ли ти ка њи хо
ве ло кал не вла сти је да се по го ни 
отва ра ју и по рум ским се ли ма. Ми у 
Срем ској Ми тро ви ци има мо си ту а
ци ју да Ми тров ча ни пу ту ју у Ру му 
да ра де. 

Ми тро ви ца је у јед ном мо мен ту би ла 
ли дер по ин ве сти ци ја ма. Во лим што 
се и у Ру ми отва ра ју фа бри ке. Не мам 

ни ка кав раз лог да бу дем љу бо мо ран. 
Ру ма и Ми тро ви ца се на сла ња ју јед на 
на дру гу и љу ди ко ји жи ве у Ми тро ви-
ци иду да ра де у Ру му. То је са свим 
нор мал на ствар, са мо код нас та пер-
цеп ци ја око за по шља ва ња је по ре ме-
ће на. Ми смо на вик ну ти да где жи ви мо 
ту и ра ди мо, али цео свет пу ту је по 
100 - 200 ки ло ме та ра на по сао. Ми 
ће мо ко ли ко већ иду ће го ди не има ти 
но ву фа бри ку, у пи та њу је ита ли јан ска 
фа бри ка Ист вест, ко ја се ба ви про-
из вод њом обу ће. Рас пи са ли смо оглас 
за про да ју зе мље и они би до ја ну а ра 
тре ба ли да оба ве ку по ви ну зе мљи шта 
у Рад ној зо ни Се вер 2 и да поч ну са 
из град њом по го на ко ји би за по шља-
вао 300, 400 рад ни ка у фи нал ној фа зи. 
С тим да је то са мо по че так, ин ве сти-
тор пла ни ра да по ред на ја вље не ха ле 
пра ви још јед ну. И на ше по сто је ће 
фа бри ке има ју про сто ра за про ши ре-
ње сво јих ка па ци те та. На при мер 
Ку пер стан дард има про сто ра да 
за по сли још 500 рад ни ка. Они ка ко 
осва ја ју од ре ђе ни про је кат та ко и 
за по шља ва ју љу де. Ми слим да ће мо 
ми у Ми тро ви ци има ти про блем не до-
стат ка рад не сна ге, уко ли ко Ми трос 
кре не у мно го озбиљ ни ју про из вод њу, 
а оче ку је се да ће до би ти до зво лу за 
из воз на ру ско тр жи ште, они би удво-
стру чи ли, утро стру чи ли број за по сле-
них. Ку пер стан дард већ са да има 500 
рад ни ка, а има ју про сто ра да за по сле 
још 500 рад ни ка. Лу ва та је тре нут но у 
про це су пре у зи ма ња од стра не јед не 
аме рич ке ком па ни је, њи хов про је кат 
из град ње ха ле од око 10.000 ква дра та 
је тре нут но за стао, али се оче ку је да 

ће тај про је кат би ти на ста вљен. Они 
ако ту за по сле још 600 рад ни ка, ве ру-
јем да ће мо има ти про блем са рад ном 
сна гом. Тај про блем тре нут но по сто ји 
у Ру ми, те су они при род но кре ну ли да 
тра же рад ну сна гу у Ми тро ви ци. То је 
про блем са на шим обра зо ва њем, 
ка дро ви ма ко ји се шко лу ју а не мо гу да 
се за по сле. Ми смо кре ну ли у при чу о 
ду ал ном обра зо ва њу са Ми ни стар-
ством про све те и Вла дом Ре пу бли ке 
Ср би је, за јед но са на шим ин ве сти то-
ри ма, ка ко би смо про ба ли да пре ва зи-
ђе мо тај про блем, да де ца из сред њих 
шко ла иза ђу са ди пло мом са ко јом 
мо гу да се за по сле. Уко ли ко не бу де мо 
има ли рад не сна ге, не ће мо има ти ни 
ин ве сти то ре. 

Колико ће се у наредном периоду 
улагати у пољопривредну произ
водњу?

На ше ин ду стриј ске зо не су спрем не 
и са мо је пи та ње ка да ће не ко по ку ца-
ти на на ша вра та, али смо ви ше за ин-
те ре со ва ни за ин ду стри ју ко ја се ба ви 
пре ра дом хра не. На ша пре о ку па ци ја 
ве за на је за по љо при вред ни ке и про-
из вод њу оних кул ту ра ко је до но се 
да ле ко ве ће при хо де по хек та ру. Ми 
ће мо пре ко Аген ци је за ру рал ни раз вој 
и Упра ве за по љо при вре ду по ку ша ти 
да пре зен ту је мо, пре све га по љо при-
вред ни ци ма из Ма чве, ко ли ко мо же да 
се за ра ди у про из вод њи по вр ћа уз 
до дат на ула га ња. Же ли мо у се ли ма да 
ак ти ви ра мо ин тен зив ну про из вод њу у 
обла сти по вр тар ства и во ћар ства. Ми 
ће мо ве ро ват но сле де ће го ди не, ако се 
још не ки за кон ски усло ви де фи ни шу, 
има ти озбиљ ног ин ве сти то ра у обла-
сти во ћар ства. Спрем ни смо да по ну-
ди мо око 75 хек та ра др жав ног по љо-
при вред ног зе мљи шта на осно ву ин ве-
сти ци ја на пе ри од од 30 го ди на. И 
на дам се да ће та ин ве сти ци ја од не ких 
два де се так ми ли о на евра за жи ве ти на 
те ри то ри ји гра да. Ту би се ауто мат ски 
гра дио по гон за пре ра ду и до ра ду 
во ћа. По ку ша ва мо да про на ђе мо и 
ин ве сти то ра ко ји би се ба вио и пре ра-
дом по вр ћа. 

Би ља на Се ла ко вић

Срп ска на пред на стран ка у Срем ској 
Ми тро ви ци има пот пи са не ко а ли ци о не 
спо ра зу ме са Пар ти јом ује ди ње них пен зи-
о не ра Ср би је, По кре том со ци ја ли ста и 
Со ци јал де мо крат ском пар ти јом Ср би је, 
чи ји чла но ви су би ли на за јед нич кој из бор-
ној ли сти Алек сан дар Ву чић – Ср би ја 
по бе ђу је. На кон ло кал них из бо ра, ве ћи ну 
у срем ско ми тро вач ком пар ла мен ту по ред 
СНС и ње них ко а ли ци о них парт не ра, чи не 
и Срп ска ра ди кал на стран ка, Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је и ко а ли ци ја Ли га 
со ци јал де мо кра та Вој во ди не – Ли бе рал но 
де мо крат ска пар ти ја - Зе ле на еко ло шка 
пар ти ја. За ни мљи во је то што по је ди не 
скуп штин ске од лу ке по др жа ва ју и од бор-

ни ци Де мо крат ске стран ке и ко а ли ци је 
Де мо крат ска стран ка Ср би је – На род ни 
по крет Ди на ра Дри на Ду нав. То гра до на-
чел ник ко мен та ри ше на сле де ћи на чин:

- Укљу чи ли смо ве о ма ши рок ди ја па зон 
стра на ка у власт, јер сма тра мо да на ло ка-
лу иде о ло ги је ни су то ли ко бит не, нај бит-
ни ји су љу ди ко ји се на ла зе у стран ка ма. 
Не мо же мо за бра ни ти од бор ни ци ма да 
гла са ју, не по сто је ко а ли ци о ни спо ра зу ми 
са ДС и ДСС, али ваљ да они пре по зна ју 
ства ри ко је ра ди мо и сма тра ју да су у 
ин те ре су гра да. За нас они ни су део ве ћи-
не, али су као од бор ни ци Скуп шти не 
до бро до шли да по др же сва ку на шу иде ју 
за ко ју сма тра ју да је до бра за град.  

Ни ко ме не мо же мо 
за бра ни ти да гла са

На ше ин ду стриј ске зо не су спрем не и са мо је 
пи та ње ка да ће не ко по ку ца ти на на ша вра та, 
али смо ви ше за ин те ре со ва ни за ин ду стри ју 
ко ја се ба ви пре ра дом хра не. На ша пре о ку па ци
ја ве за на је за по љо при вред ни ке и про из вод њу 
оних кул ту ра ко је до но се да ле ко ве ће при хо де 
по хек та ру
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ВЛА ДИ СЛАВ ИЛ КИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

До бра са рад ња
са од бор ни ци ма

Са ра дом Скуп шти не сам за до во љан. До бро са ра ђу јем са свим од бор ни ца ма и 
од бор ни ци ма ко ји сво јим ра дом и за ла га њем омо гу ћа ва ју до бар, брз и ефи ка сан рад 
Скуп шти не, а то се ви ди и на са мим сед ни ца ма ко је вр ло крат ко тра ју без ду гих и 
муч них рас пра ва, ка же Вла ди слав Ил кић

Скуп шти на оп шти не Ириг је до 
са да у но вом ман да ту за се да ла 
шест пу та, а до кра ја го ди не у 

пла ну су још две сед ни це. Пред сед ник 
ири шке Скуп шти не Вла ди слав Ил кић 
за на ше но ви не го во ри о то ме шта их 
че ка у на ред ном пе ри о ду. 

- Јед ну сед ни цу пла ни ра мо да одр-
жи мо 16. де цем бра, а дру гу кра јем 
де цем бра. Оно што ће се на ћи на 
днев ном ре ду је још је дан ре ба ланс 
бу џе та и од лу ка o бу џе ту за 2017. 
го ди ну, за тим спре ма се име но ва ње 
но ве Оп штин ске из бор не ко ми си је, 
до но ше ње од лу ке о ма тич ним под руч-
ји ма на те ри то ри ји оп шти не Ириг. 
Ма тич но под руч је Ириг чи ниће на се-
ље на ме ста Ириг, Ри ви ца, Врд ник, 
Ја зак, Ја зак Пр ња вор, Ма ла Ре ме та, 
Не ра дин, Гр ге тег, Кру ше дол се ло, Кру-
ше дол Пр ња вор, Ве ли ка Ре ме та, 
Ша трин ци и До бро дол, а се ди ште ће 
би ти у Ири гу. Пред ви ђе но је и раз ре-
ше ње и име но ва ње управ них и над-
зор них од бо ра, а фор ми ра ће се и 
ко ми си ја за из ме ну ста ту та – ка же 
Ил кић.

Фир ма Про монт груп, на че лу са 
ди рек то ром Ми лин ком Циц ми лом под-
не ла је зах тев за по кре та ње ини ци ја-
ти ве за из ме ну Пла на де таљ не ре гу-
ла ци је Ста за здра вља. Ка ко об ја шња-
ва пред сед ник Скуп шти не, том ини ци-
ја ти вом пред ви ђе но је да се из ме ни и 
до пу ни План де таљ не ре гу ла ци је и 
оства ри мо гућ ност за ре а ли зо ва ње 
ту ри стич ко - здрав стве них са др жа ја у 
ви кенд зо ни. Пла ни ра но је да се уве ду 
у ту ри стич ку ин фра струк ту ру гон до ле, 
жи ча ре, адре на лин пар ко ви, као и са о-
бра ћај ни це са пе шач ким и би ци кли-
стич ким ста за ма. На овај на чин ће се 
по сти ћи бо ља по ве за ност са мог на се-
ља са ту ри стич ким, ар хе о ло шким и 
вер ским ло ка ли те тима. 

Ил кић ис ти че да је за до во љан 
ра дом Скуп шти не и са рад њом са 
од бор ни ци ма.

- Са ра дом Скуп шти не сам за до во-
љан. До бро са ра ђу јем са свим од бор-
ни ца ма и од бор ни ци ма ко ји сво јим 
ра дом и за ла га њем омо гу ћа ва ју 
до бар, брз и ефи ка сан рад Скуп шти-
не, а то се ви ди и на са мим сед ни ца ма 
ко је вр ло крат ко тра ју, без ду гих и муч-

них рас пра ва – ка же Ил кић и до да је да 
ће Скуп шти на до би ти но вог се кре та ра.

- Иза бра ће се нов се кре тар Скуп-
шти не, по што нам са да шња се кре-
тарка Ма ри ја Ма тић од ла зи у пен зи ју. 
Са Ма ри јом са ра ђу јем од 2004. го ди не 
и има ли смо до бру са рад њу и раз у ме-
ва ње. Же лим и но вом се кре та ру успе-
шан и дуг ман дат – ка же пред сед ник 
Скуп шти не. 

Председник Скупштине наводи да 
ће 2017. бити година ин ве сти ција. 

- Пла но ви за 2017. го ди ну су вр ло 
оп ти ми стич ни, уз иш че ки ва ње по чет ка 
ре а ли за ци је на ма нај зна чај ни јег про-
јек та, а то је ту нел кроз Фру шку го ру. 
Пла ни ра мо да ура ди мо про јект но - 
тех нич ку до ку мен та ци ју за пре чи ста ч 
от пад них во да за Ириг и Врд ник 
и на ста вак ра да на ка на ли за ци о ној 
ин фра струк ту ри у тим ме сти ма. Одо-
брен је про је кат за ас фал ти ра ње гре-

бен ског пу та на Фру шкој го ри од Вен ца 
до Нор це ва. У Врд ни ку је ура ђен план 
де таљ не ре гу ла ци је ужег под руч ја 
ба ње Тер мал и по ста вље на је улич на 
ра све та са 95 лед си ја ли ца. У про це-
ду ри је из ме на и до пу на ПДР Ста зе 
здра вља и по мо јим ин фор ма ци ја ма 
пла ни ра се про ши ре ње Ет но на се ља 
Врд нич ка ку ла, а у Ма лој Ре ме ти у 
то ку је из град ња хо те ла и еко се ла 
Ру жа ве тро ва – до да је Ил кић. 

На кра ју Вла ди слав Ил кић ис ти че да 
се у про те клих ме сец да на у Хелт 
ке ру, Ха чин со ну и ИГБ-у за по сли ло 
пре ко 60 гра ђа на из ири шке оп шти не, 
што је ја ко до бра вест. Ло кал на са мо у-
пра ва и Оп штин ска упра ва су сер вис 
за све оне ин ве сти то ре ко ји су при сут-
ни у оп шти ни и за не ке но ве, на рас по-
ла га њу су им 24 ча са на дан и по то ме 
по ста ју пре по зна тљи ви.  

Е. М. Н.
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ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ШИДА

По част жр тва ма
Дру гог свет ског ра та
Гра ђа ни шид ске оп шти не, 6. де цем-

бра број ним све ча но сти ма обе ле-
жи ли су 72. го ди шњи цу осло бо ђе-

ња Ши да. Про сла ва је по че ла све ча ном 
сед ни цом Oпш тинског од бо ра СУБ-
НОР-а Шид у са ли Скуп шти не оп шти-
не, на ко јој је на кон ода ва ња по ча сти 
па лим жр тва ма у Дру гом свет ском ра-
ту, ис так нут зна чај обе ле жа ва ња овог 
исто риј ског да ту ма. По ред пред став-
ни ка СУБ НОР-а, све ча но сти су при су-
ство ва ли и пред став ни ци ло кал не са-
мо у пра ве.

- Ово је је дан од нај зна чај ни јих до-
га ђа ја у исто ри ји оп шти не Шид и ова-
кви до га ђа ји не сме ју да се за бо ра ве. 
Обе ле жа ва ње ова квих да ту ма је од ве-
ли ког зна ча ја и за на ше бу ду ће ге не ра-
ци је. Овом при ли ком у сво је лич но име 
и у име Оп шти не Шид, че сти там свим 
гра ђа ни ма 6. де цем бар, Дан осло бо ђе-
ња Ши да. На на ма је да на ста ви мо да 
ра ди мо, да еко ном ски раз ви ја мо Шид, 
ка ко бисмо ство ри ли усло ве за бо љи 
жи вот гра ђа на - ис та као је пред сед ник 
Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић.

За тим су по ло же ни вен ци на спо мен 
обе леж ји ма па лим жр тва ма у Дру гом 
свет ском ра ту и уру че не Ше сто де цем-
бар ске на гра де на све ча ној сед ни ци 
Скуп шти не оп шти не Шид у са ли Кул-
тур но обра зов ног цен тра.

Ово го ди шњи до бит ни к је Цве тин Ани-
чић, ди пло ми ра ни глу мац - лут кар, ре-
ди тељ Ама тер ског по зо ри шта „Бра ни-

слав Ну шић“, ко ји је сво ме гра ду до нео 
број не на гра де из до ме на по зо ри шта и 
глу ме. По ред то га он успе шно во ди по-
зо ри шну сек ци ју глу ме у Кул тур но обра-
зов ном цен тру и ак ти ван је у број ним 
до га ђа ји ма из обла сти кул ту ре, обра зо-
ва ња и за бав ног жи во та гра да, а ве ли ки 
део свог ра да по све тио је са рад њи са 
Цр ве ном кр стом Шид. На гра да је уру-
че на и До му здра вљу Шид за пру жа ње 
здрав стве них услу га свим гра ђа ни ма 
шид ске оп шти не, али и успе шној са рад-
њи са оста лим ор га ни за ци ја ма.

Пла ке те су уру че не Удру же њу же-
на „Је сен жи во та“ Шид, про то-
је ре ју ста вро фо ру Ђор ђу Ха џи 

Во ла ре ви ћу, Во до при вред ном дру штву 
„Ши ди на“, По ли циј ској ста ни ци у Ши ду, 
ЈКП „Стан дард“ и гим на зи јал цу Здрав-
ку Бје ли ћу. Пла ке та ма су на гра ђе не и 
ор га ни за ци је ко је су до при не ле раз во ју 
шид ске оп шти не: те ле ви зиј ска еми си ја 
„Ку ћа од ср ца“, ко ја је ове го ди не обез-
бе ди ла кров над гла вом по ро ди ци из 
Ада ше ва ца, Ко ме са ри јат за из бе гли це, 
за мно го број не до на ци је и по мо ћи то-
ком ми грант ске кри зе и пред став ни ци 
Програма Уједињених нација за развој 
(УНДП), ко ји су оп шти ни Шид до ни ра ли 
нај са вре ме ни је спорт ско игра ли ште по-
ста вље но ис пред Основ не шко ле „Вук 
Ка ра џић“ у Ада шев ци ма, као и број на 
во зи ла за јав на пред у зе ћа и Дом здра-
вља у Ши ду.

М. Н.

Шести децембар
је је дан од

нај зна чај ни јих
датума у исто ри ји
оп шти не Шид. На

на ма је да на ста ви мо 
да ра ди мо, да

еко ном ски раз ви ја мо 
Шид, ка ко би

ство ри ли усло ве
за бо љи жи вот

гра ђа на, ис та као је 
пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић

До бит ни ци при зна ња Оп шти не Шид
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РЕ ДИ ТЕЉ ЦВЕ ТИН АНИ ЧИЋ, ДО БИТ НИК ШЕ СТО ДЕ ЦЕМ БАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

Пред сед ник Оп шти не
уме да це ни умет ност

Пре за до во љан 
сам са рад њом 
са са да шњом 

вла шћу. Ја ко је 
бит но да је на 
че лу оп шти не 

чо век ко ји це ни 
наш рад

Је дан од до бит ни ка 
ово го ди шње Де цем-
бар ске на гра де ко ју 

до де љу је Оп шти на Шид је 
ре ди тељ Цве тин Ани чић. 
По њему зна чај на гра де се 
огле да у томе што ју је 
до био од Оп шти не у ко јој 
жи ви и ства ра, јер како 
каже, нај те же је бити поп у 
свом селу. 

- Не бих био искрен ка да 
бих ре као да на гра де ни су 
ва жне. Ако ни шта дру го, 
по ди жу его код чо ве ка. То 
је до каз да ипак то што ви 
ра ди те не ко вред ну је, још 
по го то во кад вам то да је 
Оп шти на, јер нај те же је 
би ти поп у свом се лу. Ја 
сам осам пу та био пред ло-
жен за на гра ду, ме ђу тим 
ни кад је ни сам до био. 
Не ка ко ме нов ча не на гра де 
ни су хте ле у жи во ту. Увек 
сам до би јао пла ке те, кар-
тон ске на гра де, па пи ре, а 

ка да се до де љи ва ло не што 
ма те ри јал но, то је ме не 
за о би лази ло. Ово је пр ви 
пут да до бијам ма те ри јал ну 
на гра ду. Прво сам ми слио 
да је ова до де ла скри ве на 
ка ме ра, док ни сам до био 
при зна ње, јер су не ка ко те 
награ де доби ја ли „они који 
су бли жи ватри“. Ја сам 
од бор ник у Скуп шти ни, али 
ни сам у вла да ју ћој стран-
ци. То зна чи да је тај не ко 
ста вио тач ку на то, од лу чио 
да се ипак раз би је по ли ти-
за ци ја, та ко да ми је са те 
стра не дра го. Пре сре ћан 
сам, пу но ми зна чи, на ста-
вљам и да ље да се бо рим 
за кул ту ру и умет ност, сма-
трам да смо ус пе ли, не 
са мо ја, не го цео тим ко ји 
се ба ви кул ту ром у ма лом 
гра ду – ка же Цве тин Ани-
чић. 

У жи во ту је дожи вео мно-
го ле пих и ру жних тре ну та-

ка. Ани чић ис ти че да је, у 
не то ли ко ле пим тре ну ци-
ма, ка да је био оспо ра ван, 
ра дио нај бо ље што је умео.

- Са мном је би ла афе ра, 
као афе ра Бо сиљ, јед но 
вре ме. Сум ња ли су да ја 
имам ди пло му, па сам то 
мо рао да до ка зу јем, до ка-
зи вао сам свој иден ти тет. 
То је стра шно и ру жно. Чак 
и пре ко но ви на сам био 
из ло жен ру глу, би ло је 
стра шно и по ни жа ва ју ће. 
Ди гла се пра ши на око то га, 
а јед но став но су има ли 
не ке дру ге на ме ре. Ја сам 
у том пе ри о ду био да вље-
ник, с јед не стра не, а са 
дру ге стра не сам из не ког 
свог бе са та да ра дио нај-
леп ше ства ри. Тад сам 
до био Ви шњи ће ву по ве љу 
од Пе да го шког са ве за 
Ср би је, јед но став но, ро ди-
ла се у ме ни бор ба да се 
што ви ше до ка зу јем. Ни сам 

то осе тио као не ку ве ли ку 
тра у му – до да је Ани чић. 

Он по хва љу је са рад њу 
са са да шњом вла шћу и 
ис ти че да има по др шку 
пред се дни ка Оп шти не ко ји, 
како он каже, уме да це ни 
умет ност. 

- Пре за до во љан сам 
са рад њом са са да шњом 
вла шћу. Има ли смо фе сти-
вал ко ји је тра јао два ме се-
ца, би ло је 37 по зо ри шта из 
це ле бив ше Ју го сла ви је. 
Ми смо их до че ка ли, пре зе-
нто ва ли наш град и би ли 
јед на вр ста ту ри стич ког 
во ди ча, а Оп шти на је то 
мак си мал но по др жа ла. 
Има мо по др шку и што се 
ти че пу то ва ња. Би ли смо у 
Бо сни, у Ви те зу на фе сти-
ва лу и би ло је див но. Где 
год да оде мо не ће мо осра-
мо ти ти град, ми ће мо га 
пре зен то ва ти у пра вом све-

Редитељ Цве тин Ани чић 



10 14. DECEMBAR 2016.  M NOVINE ГОДИШЊИЦЕ

тлу. Ја ко је бит но да је на 
че лу оп шти не чо век ко ји 
це ни наш рад – сма тра 
Цве тин. 

Већ тре ћу го ди ну за ре-
дом одр жа ва се по зо ри шни 
фе сти вал Свра ти ште у 
по зо ри ште, а из го ди не у 
го ди ну, пу бли ке је све ви ше. 

- Свра ти ште у по зо ри
ште се одр жа ва већ  тре ћи 
пут. Пр ве и дру ге го ди не 
смо ску пља ли до бро вољ ни 
при лог и гле да ли да ку пи-
мо де ци из со ци јал но угро-
же них по ро ди ца гар де ро бу. 
Ове го ди не је би ло мно го 
ви ше пу бли ке, за то се про-
чу ло. Иде ја је за жи ве ла, а 
акце нат нам је ове годи не 
био да де цу на у чи мо то ле-
ран ци ји, јер се још увек 
под гре ја ва на ци о нал на 
мр жња код де це, од ма лих 
но гу. Ове го ди не наш сло-
ган је гла сио На ше се 
за ста ве ви о ре истом 
бо јом и за и ста је за ни мљи-
во да смо ус пе ли да на пра-
ви мо ја ко ле пу са рад њу.
Пу бли ка је све по ча сти ла 
апла у зом и ни ко се ни је 
за пи тао за што су у Ши ду на 
сце ни Хр ва ти из Спли та 
или му сли ма ни из Мо ста-
ра, не го су за и ста сви зду-
шно по здра ви ли до бру 
пред ста ву. На ше по зо ри-
ште се ина че и ба ви ху ма-
ни тар ним ра дом, та ко да 
ми сва ке го ди не од ла зи мо 
у Деч је се ло, где ја сва ке 
го ди не др жим лут кар ске 
ра ди о ни це. Тај рад ми дође 
као је дан вид пси хо ло шке 
те ра пи је – ка же овај ре ди-
тељ. 

У сво јим де ли ма, ка ко 
ка же, ба ви се пр вен стве но 
чо ве ком. 

- Тру дим се, да се кроз 
свој рад ба вим чо ве ком као 
основ ним мо ти вом, јер 
за рад ње га је све и на ста-
ло. Ми слим да су мо је те ме 
по ло жај чо ве ка у дру штву 
ко је га окру жу је. Ме не не 
ин те ре су је ка ко жи ви јед на 
аме рич ка по ро ди ца у рас-
ко ши и ко ји су њи хо ви пси-
хо ло шки про бле ми, али ме 
до ти че про блем чо ве ка 
ко ји жи ви по ред ме не. 
Ве чи та те жња и бор ба 
чо ве ка у дру штву за не ко 
сво је ме сто. Желим да иза 
мене оста ну де ла, не што 
што ће до ка за ти моју умет-
нич ку бе смрт ност, то ми је 
те жња – ис ти че на кра ју 
Цве тин Ани чић. 

С. Ста не тић 

ДОМ ЗДРА ВЉА ШИД, ДО БИТ НИК ШЕ СТО ДЕ ЦЕМ БАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

Бри га о суграђанима 
и ми гран ти ма
Шестодецембарскa 

наградa, нај ви ше 
оп штин ско при зна-

ње ове го ди не при па ла је 
ко лек ти ву До ма здра вља, 
а на све ча но сти у Кул тур но 
обра зов ном цен тру пред-
сед ник Оп шти не Пре драг 
Ву ко вић уру чио је при зна ње 
др Кр сти Ку ре шу, ди рек то ру 
До ма здра вља. Др Ку реш је 
том при ли ком ре као да је 
Ше сто де цем бар ска на гра да 
за њих ве ли ки знак при зна-
ња ко ји ће их под ста ћи на 
још бо љи рад у на ред ном 
пе ри о ду. 

- Ова на гра да ће нас под-
ста ћи да на ста ви мо да пру-
жи мо што бо љу и аде кват-
ни ју здрав стве ну за шти ту 
за све ста нов ни ке оп шти не 
Шид. При јат но су ме из не-
на ди ли ка да су ми ре кли 
да је Дом здра вља до био 
на гра ду, а за исту нас је 
пред ло жио Цр ве ни крст. Ве-
ро ват но је пре по зна та на ша 
бри га о ми гран ти ма, по што 
ми уско са ра ђу је мо са Цр-
ве ним кр стом и Ко ме са ри-
ја том за из бе гла и ра се ље-
на ли ца. Од 16. сеп тем бра 
про шле го ди не по че ли су да 
до ла зе пр ви ми гран ти и од 
та да до са да је ура ђе но око 
80.000 пре гле да. Осно ва на 
су три при хват на цен тра, а 
тре нут но се на те ри то ри ји 
оп шти не на ла зи 2.006 ми-
гра на та ко ји не мо гу да уђу 
у Европ ску уни ју. По ред то га 
што смо за ду же ни за хит не 
и ур гент не ства ри, ра ди мо и 
пре во зе свих па ци јен та од 
при хват них цен та ра ка До-
му здра вља, пре воз ка се-
кун дар ним и тер ци јал ним 
здрав стве ним уста но ва ма и 
кон сул та тив не и спе ци ја ли-
стич ке пре гле де у слу жба ма 
ко је ми има мо у До му здра-
вља. Сва три при хват на 
цен тра су по кри ве на 24 са-
та здрав стве ном за шти том. 
Од 16. сеп тем бра про шле 
го ди не, Дом здра вља Шид 
има 24 ча сов не еки пе у са-
ста ву ле кар, тех ни чар и во-
зач са са ни тет ским во зи лом 
– ре као је ди рек тор До ма 
здра вља Ку реш. 

Дом здра вља има тре нут-
но 225 за по сле на рад ни ка, 

од ко јих 202 пла ћа Фонд и  
23 осо бе ко је пла ћа ју ху ма-
ни тар не ор га ни за ци је. Хит-
на по моћ функ ци о ни ше 24 
са та у са ста ву ле кар, два 
тех ни ча ра и во зач. 

- Има мо два са ни тет ска 
во зи ла и сва ко днев но во-
зи мо па ци јен те на ди ја ли-
зу, ми слим да има мо 22 
та ква па ци јен та из оп шти-
не Шид. До бро би нам до-
шао је дан ком би за пре воз. 
Има мо од лич ну са рад њу и 
са За во дом за јав но здра-
вље Срем ска Ми тро ви ца. 
Оп шти на Шид не ма 40.000 
ста нов ни ка да би мо гла да 
ан га жу је ор то пе да, хи рур га, 
уро ло га, ка ко про пи су је Ми-
ни стар ство здра вља. Жао 
ми је па ци је на та ко ји мо ра-
ју да иду у Срем ску Ми тро-
ви цу на пре гле де, јер до ста 
њих не ма но ва ца за пре воз 
– сма тра Ку реш.

На пи та ње да ли је за жи-
вео ИЗИС си стем у овом 
До му здра вља, он ка же да 
ИЗИС функ ци о ни ше, да су 
се ле ка ри, а и па ци јен ти 
упо зна ли са тим си сте мом, 

те да ће при ме на овог си-
сте ма мно го зна чи ти љу ди-
ма, по го то во они ма ко ји жи-
ве на се лу. 

О го ди ни за на ма ка-
же да је би ла ве о ма 
успе шна по пи та њу 

ула га ња у Дом здра вља.
- До би ли смо од не мач ке 

ху ма ни тар не ор га ни за ци је 
про зо ре ко ји су за ме ње ни 
на До му здра вља. Од ја пан-
ске вла де са ни тет ско во зи-
ло за пре воз па ци јен та, са-
ни тет ско во зи ло та ко ђе од 
Фон да Ује ди ње них на ци ја 
за ги не ко ло шко аку шер ску 
прак су. Још би тре ба ло да 
се за ме не елек тро ин ста ла-
ци је а и кров да се адап ти-
ра. Има и до ста ор га ни за ци-
ја ко је нам ствар но по ма жу 
што се ти че и опре ме и ку-
по ви не ул тра звуч них апа-
ра та, ЕКГ апа ра та за се ла. 
Мал те не смо сва се ла опре-
ми ли ЕКГ апа ра ти ма, да ле-
кар ко ји ра ди у се лу мо же 
да на пра ви основ ну ди јаг-
но сти ку – за кљу чу је ди рек-
тор Ку реш. 

С. С. 

Ди рек тор До ма здра вља др Кр сто Ку реш 
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ДОБРА ВЕСТ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Митровачка Општа болница
после три године поново 
добија акредитацију!

Општа болница у 
Сремској Митровици, 
већ скоро три године 

нема акредитацију. 
Иако су средства за 

акредитацију одавно 
добијена, до доласка 

новог руководства, 
није ништа рађено по 

овом питању

У моменту док чека да и званично 
буде изабран за директора 
Опште болнице у Сремској 

Митровици, вршилац дужности на овој 
функцији, др Живко Врцељ не губи 
време. Није тајна (о томе су М новине 
у више наврата писале), да је 
митровачка Болница дошла на 
прилично ниске гране, за шта је  
„заслужно“ бивше руководство. Да је 
то тачно сведочи и чињеница да је 
Град Сремска Митровица прошле 
године морао из буџета да издвоји 
8.000.000 (осам милиона) динара, иако 
то по закону није морао да уради, с 
обзиром на то да је оснивач ове 
здравствене установе Покрајина. 
Другим речима, за Болницу чији није 
оснивач, Град је из буџета издвојио 
више пара него за Дом здравља (чији 
оснивач јесте) у то време,

Општа болница у Сремској 
Митровици, веровали или не, већ 
скоро три године нема акредитацију за 
свој рад. Иако су средства за 
акредитацију одавно добијена, до 
доласка новог руководства, није ништа 
рађено по овом питању. Како се ради о 
вишемилионским наменским 
средствима, Болница је била дужна да 
послове око акредитације заврши до 
октобра ове године, или да, у 
противном, врати паре уз 10 одсто 
камате. Захваљујући залагању новог 
руководства на челу са др Врцељом, 
обавезе Болнице су пролонгиране, па 
се у процес акредитације ушло са 
допунским роком. Послови око 
акредитације треба да буду завршени 
до краја године. То значи да ће 
митровачка Општа болница од нове 
године имати акредитацију за 

обављање своје делатности. Шта 
значи болница без акредитације, 
можда најбоље сведочи живописна 
изјава једног овдашњег хирурга који 
каже да се „болница без акредитације, 
не разликује много од касапнице“.

Можда преоштро речено, али зашто 
је акредитације важна говоре и бројне 
тужбе оштећених пацијената и 
чланова њихових породица. Због тих 
тужби, уназад три године, колико је 
болница без акредитације, на 
одштетне захтеве исплаћени су силни 
милиони. 

Враћање изгубљене акредитације 
Општој болници није једино што је в.д. 
директор др Живко Врцељ урадио у 
овом колективу. 

За шта је све трошило народне паре 
бивше руководство, сам бог зна. Тако, 
док на чело Болнице није дошло до 
смене руководства, нису набављени 
ни соларни панели за гинеколошко 
одељење, иако је за ту намену 
добијено четири милиона динара, још 
у априлу ове године. Није ништа 
урађено, иако се знало да се паре 
морају вратити, ако се посао не 
заврши до краја ове године. Наравно, 
плус 10 одсто камате на та средства. 
Као и на сва наменска средства 
добијена од Покрајине, а која нису 
искоришћена. Овај проблем је такође 
решен, тако да ће соларни панели 
бити набављени, а гинеколошко 
одељење ће имати редовно 
снабдевање топлом водом.

Решено је и питање рендгена, чија је 
уградња каснила преко 100 дана, а у 
току је и решавање поправке скенера. 

Вршилац директора Опште болнице 
др Живко Врцељ затекао је ситуацију 

која нимало није сјајна, како у 
техничком, тако и у финансијском 
смислу. Неисправна опрема с једне, а 
дуговања и губици с друге стране. 
Ситуација као да је намерно доведена 
у такво стање, како би новом 
руководству отежала ситуацију. Од 
како се налази на челу ове установе, 
свега неколико месеци, др Живко 
Врцељ је смањио дуг Болнице за 
читавих шест милиона динара. То је 
око десет одсто годишњег дуга, а 
позитиван тренд је настављен и 
значајним повећањем сопствених 
средстава које остварује Општа 
болница.

Највећи тренутни проблем 
Болнице је недостатак 
медицинских средстава. Чак и 

оно запошљавање које Министарство 
одобри, Републички фонд за здравство 
тешко финансијски прати. Чак 100 
радника недостаје Болници да би 
могла нормално да ради. Када се томе 
дода и недостатак санитетских возила, 
онда се озбиљност ситуације 
сагледава у својој пуној проблематици. 
У Болници очекују разумевање, не 
само локалне самоуправе, него и 
фирми које се налазе на овој 
територији. 

Како је већ речено, у току је конкурс 
за директора Опште болнице, па се 
очекује да пуну подршку добије управо 
актуелни вршилац дужности др Живко 
Врцељ. И поред бројних проблема на 
које наилази у свом раду, стање у 
Болници се поправља. Биће то 
најлепши новогодишњи и божићни 
поклон за бројне кориснике 
здравствених услуга.

В. Ћосић   
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Раз вој ни фонд Вој во ди не на ред-
не го ди не пла си ра ће у при вре ду, 
по љо при вре ду и ло кал не са мо-

у пра ве, око две и по ми ли јар де ди на-
ра кре дит них сред ста ва по по вољ ним 
усло ви ма, а По кра јин ски се кре та ри јат 
за при вре ду око сто ми ли о на ди на ра 
бес по врат них сред ста ва, ре као је на 
пред ста вља њу кре дит них ли ни ја Фон-
да у Ста рој Па зо ви 6. де цем бра, ди-
рек тор Го ран Са вић. 

Са вић је при су ство вао сед ни ци При-
вред ног са ве та Оп шти не Ста ра Па-
зо ва у Ку ћи фуд ба ла, и по хва лио рад 
ста ро па зо вач ке ло кал не са мо у пра ве и 
пред сед ни ка Оп шти не Ђор ђе Ра ди но-
ви ћа. 

Пред сед ник Оп шти не Ђор ђе Ра ди-
но ви ћи је на гла сио да је у оп шти ни 
Ста ра Па зо ва у из град њи ви ше ин-
фра струк тур них обје ка та од ин те ре са 
за гра ђа не и при вре ду. По ред тра фо-
ста ни це у Кр ње шев ци ма, гра ди се пе-
тља код Но ве Па зо ве, а у пла ну је и 
оби ла зни ца ко ја ће по ве за ти два ауто 

пу та, ре као је Ра ди но вић. 
По ну да Раз вој ног фон да Вој во ди не 

на и шла је на ве ли ко ин те ре со ва ње 
при вред ни ка. 

На сед ни ци При вред ног са ве та ста-
ро па зо вач ка Тех нич ка шко ла пред ста-
ви ла је но ви смер - тех ни чар ме ха тро-
ни ке. Пред став ни ци шко ле же ле ли су 
да чу ју има ли при вре да по тре бе за 
овим мул ти ди сци пли нар ним за ни ма-
њем, ко је има од лич ну про ђу у ино-
стран ству. Про фе сор Са ша Ђе кић ка-
же да се ово за ни ма ње 2007. и 2008. 
го ди не као оглед ни про фил, по ка за ло 
оправ да ним, а Ри зах Ча у ше вић, ду-
го го ди шњи при вред ник и пред сед ник 
Оп штег удру же ња пред у зет ни ка Ста ра 
Па зо ва, је по др жао ову иде ју уз на по-
ме ну да ме ха тро ни ка ни је но ва ди сци-
пли на, не го да је на ста ла 1969. го ди не. 

На са стан ку је би ло ре чи и о са рад-
њи шко ле са фир ма ма у ве зи оба вља-
ња про фе си о нал не прак се и о дру гим 
пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са. 

М. М. 

ПРИ ВРЕД НИ СА ВЕТ

По вољ ни ји кре ди ти 
Раз вој ног фон да

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма, сва-
ки че твр ти по ги ну ли уче сник у са о бра-
ћа ју је ли це ста ри је од 65 го ди на, али 
је нај ве ћи ри зик смрт ног стра да ња у 
са о бра ћај ним не зго да ма за ста ро сну 
гру пу мла дих, уз ра ста од 20 до 24 
го ди не. Нај че шћи узро ци са о бра ћај них 
не зго де ове го ди не би ли су не при ла го-
ђе на бр зи на, не у сту па ње пр вен ства 
про ла за и не до вољ на кон цен тра ци ја 
услед ко ри шће ња мо бил них те ле фо на 

то ком во жње. На те ри то ри ји ста ро па-
зо вач ке оп шти не од ја ну а ра до ок то-
бра ове го ди не ре ги стро ва но је 95 са 
по вре ђе ни ма, а на жа лост не ки слу ча-
је ви су за вр ше ни смрт ним ис хо дом. 
Са о бра ћај на по ли ци ја не пре кид но 
ор га ни зу је пре вен тив не ак ци је ка ко би 
се осна жи ла свест свих уче сни ка о 
мо гу ћим по сле ди ца ма нео д го вор ног 
по на ша ња. 

З. К.

СА О БРА ЋАЈ НЕ НЕ ЗГО ДЕ

Ви кенд нај о па сни ји за мла де

СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ 

Ли кви да ци ја
Ди рек ци је
за из град њу

Скуп шти на оп шти не Ста ра Па зо ва 
усво ји ла је у пе так, 9. де цем бра од лу ку о 
по кре та њу по ступ ка ли кви да ци је Ди рек-
ци је за из град њу и Ја смин ку Ре нер име-
но ва ла за ли кви да ци о ног управ ни ка. 
Усво је на је и од лу ка о мак си мал ном бро-
ју за по сле них на нео д ре ђе но вре ме у 
си сте му ло кал не са мо у пра ве, а зе ле но 
све тло до би ла је и Стра те ги ја ру рал ног 
раз во ја оп шти не до 2025. го ди не. Скуп-
шти на је по твр ди ла ман да те Алек сан дру 
Ми ји ћу из Бе ле ги ша, са Из бор не ли сте 
„Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је“ и 
Го ра ну Ан ти ћу из Ста рих Ба но ва ца, са 
ли сте „Иви ца Да чић - Со ци ја ли стич ка 
пар ти ја Ср би је“. Уме сто Ве сне Јо ва но-
вић, за се кре та ра Оп штин ске из бор не 
ко ми си је име но ва на је Сне жа на Пле ћаш, 
за пред сед ни ка Са ве та за бу џет пред ло-
жен је Пет ко Ан дрић, а при хва ће не су 
из ме не у са ста ву не ких скуп штин ских 
рад них те ла ко је је пред ло жи ла Од бор-
нич ка гру па „Зе ле на стран ка – Де мо крат-
ска стран ка – По крет за оп шти ну Но ва 
Па зо ва“. 

М. М.

СТА РА ПА ЗО ВА

Ма со ван
при јем у СНС

На са стан ку Оп штин ског од бо ра Срп-
ске на пред не стран ке у Ста рој Па зо ви 
одр жа ном у пе так, 9. де цем бра нај ви ше 
је па жње би ло по све ће но мла дим љу ди-
ма и но вим чла но ви ма. Мла ди но се 
од ре ђе ну енер ги ју и сна гу и за то је 
оп штин ско и ру ко вод ство стран ке ве о ма 
по све ће но њи ма, ис та као је Ђор ђе Ра ди-
но вић, пред сед ник ОО СНС. При ступ ни-
це је пот пи са ло 30 но вих чла но ва, ма хом 
мла дих до 30 го ди на, сту де на та или са 
ви со ком школ ском спре мом, а њих су 
по здра ви ли и за ме ни ци пред сед ни ка 
Оп штин ског од бо ра Ми лан Бе а ра и 
Жељ ко Ма џа ре вић, као и Го ран Са вић, 
ди рек тор Раз вој ног фон да Вој во ди не. 
Ка ко ис ти чу у ру ко вод ству, ово је ве ли ко 
ја ча ње стран ке, и стал но је при су тан 
тренд учла њи ва ња пре све га мла дих и 
обра зо ва них љу ди.  З. К.
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ПО МОЋ ЗА ИВА НУ ЂОР ЂЕ ВИЋ

СМС  128 на 3030

За још јед ну опе ра ци ју на оч ној кли ни ци 
у Бо сто ну, де се то го ди шњој Ива ни Ђор ђе-
вић из Ста рих Ба но ва ца не до ста је 15.000 
до ла ра. Ка ко би се Ива ни по бољ шао вид, 
ко ји је по че ла да гу би у тре ћој го ди ни, успе-
шно су ура ђе не већ две опе ра ци је, а на кон 
по след ње кон тро ле, са ко је се не дав но 
вра ти ла, док тор је за до во љан до са да-
шњим ре зул та ти ма. Оч ни при ти сак ви ше 
ни је по ви шен и пр ви пут Ива ни ни је по треб-
на те ра пи ја. Тре нут но ви ди све тлост и 
по крет, али док тор сма тра да се вид мо же 
знат но по бољ ша ти. Та ко ђе, ура ђе на су и 
два ла сер ска трет ма на ка ко би се укло ни ло 
цр ве ни ло са ли ца, али их је по треб но по но-
ви ти још не ко ли ко пу та, да би цр ве на фле-
ка пот пу но не ста ла. Са ма опе ра ци ја ко шта 
око 30.000 до ла ра, а ка ко би се при ку пио 
но вац ко ји не до ста је, већ се по че ло са 
ор га ни зо ва њем ху ма ни тар них ак ци ја, као 
што су спорт ски тур ни ри у Основ ној шко ли 
„Сло бо дан Сав ко вић” у Ста рим Ба нов ци ма 
и ОШ „Раст ко Не ма њић Све ти Са ва” у 
Но вој Па зо ви. На про ле ће ће се од и гра ти 
од бој ка шки тур нир у ОШ „Бран ко Ра ди че-
вић“ у Ба тај ни ци. Та ко ђе, гра ђа ни ко ји же ле 
да по мог ну ма лој Ици, ка ко је из ми ло ште 
зо ву, мо гу да уку ца ју број 128 и по ша љу 
СМС по ру ку на 3030. Це на по ру ке је 100 
ди на ра. К. Л.

УДРУ ЖЕ ЊЕ РО МА

Филм о Ром ки ња ма
Удру же ње Ро ма „Ро ма но ило“ из Бе ле-

ги ша уз фи нан сиј ску по др шку Фон да за 
отво ре но дру штво ре а ли зу је про је кат 
„Успе шне Ром ки ње из ром ских на се ља“, 
ко ји за циљ има по ди за ње ни воа раз у ме-
ва ња ши ре за јед ни це о не по вољ ном по ло-
жа ју Ром ки ња у ром ским на се љи ма у 
ма њим ме сти ма, њи хо вој бор би про тив 
сте ре о ти па о Ром ки ња ма. Два де се то ми-
нут ни до ку мен тар ни филм ба ви се лич ним 
жи вот ним при ча ма че ти ри Ром ки ње са 
те ри то ри је оп шти не Ста ра Па зо ва ко је се 
успе шно ба ве раз ли чи тим за ни ма њи ма. 
До ку мен тар ни филм „Успе шне Ром ки ње из 
ром ских на се ља“ пре ми јер но је при ка зан 
на Ра дио те ле ви зи ји Ста ра Па зо ва 5. 
де цем бра. С. С.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Из ло жба ико на
Еви дент но је већ на пр ви по глед да су 

пред на ма из у зет ни умет ни ци чи ји се не на-
ме тљи ви ка рак те ри у до ди ру са ма те ри ја-
ли ма на ко ји ма ра де, тран сфор ми шу у 
сна жан умет нич ки из раз, ре кла је Љи ља на 
Се ки мић, ду го го ди шњи кул тур ни рад ник, 
отва ра ју ћи 5. де цем бра из ло жбу ра до ва 

Дра га на Ђор ђе ви ћа, ва ја ра из Но ве Па зо ве 
и Бо шка Јо ва но ви ћа, ака дем ског сли ка ра 
из Ста рих Ба но ва ца. 

Ђор ђе вић се пред ста вља са скулп ту ра-
ма у др ве ту, док је Јо ва но вић из ло жио сво је 
ико не, ви траж и фу зи ју ста кла, мла ду гра ну 
при ме ње не умет но сти.

Ово је по след ња ово го ди шња из ло жба у 
Га ле ри ји Цен тра за кул ту ру Ста ра Па зо ва и 
пу бли ка је мо же по гле да ти у на ред них 
ме сец да на.  З. К.

ДО КУ МЕН ТА РАЦ

О Ју ри ју Ра ки ти ну
До ку мен тар ни филм „Ма е стро – Ју риј 

Ра ки тин“ ре ди те ља Бо шка Ми ло са вље ви-
ћа при ка зан је 7. де цем бра у хо лу По зо ри-
шта у Ста рој Па зо ви, пред на жа лост ма ло-
број ном пу бли ком. Ве ли ки по зо ри шни 
ре ди тељ и пе да гог Ју риј Ра ки тин, ко ји је 
на кон Ок то бар ске ре во лу ци је у Ру си ји 
до шао у Ср би ју, из вео је мно ге ге не ра ци је 
срп ских глу ма ца. Упра во о ње му у фил му 
го во ре Ми ра Ба њац и Ре на та Ул ман ски, 
ко је су од ве ли ког мај сто ра учи ле и са њим 
са ра ђи ва ле на мно гим пред ста ва ма. До 
са да је овај до ку мен тар ни филм Аген ци је 
за из да ва штво „Бер нар“ из Ста рих Ба но ва-
ца, при ка зан на око сто фе сти ва ла у Ср би ји 
и Ру си ји, а пре не ко ли ко да на у Мо скви на 
10. фе сти ва лу Ру ског за ру беж ја. У то ку су 
пре го во ри за при ка зи ва ње на РТС-у, ре као 
је у из ја ви за РТВ Ста ра Па зо ва ре ди тељ 
Бо шко Ми ло са вље вић. З. К.

ОШ „СИ МЕ ОН АРА НИЦ КИ“ 
Сад ни це
при ја тељ ства 

Еко ло шки тим Основ не шко ле „Си ме он 
Ара ниц ки“ из Ста ре Па зо ве по кре нуо је 
ак ци ју „Сад ни це при ја тељ ства за зе ле ни ју 
оп шти ну“, у окви ру ко је су од до на то ра, ко ји 
је же лео да оста не ано ни ман, до би ли 250 
сад ни ца хра ста кит ња ка. У пе так, 9. де цем-
бра уче ни ци ове шко ле су за јед но са рад-
ни ци ма ЈКП „Чи сто ћа“ по са ди ли не ко ли ко 
сад ни ца у град ском пар ку, док је део по де-
љен про ла зни ци ма. То ком про шле не де ље 
сад ни це хра ста су по де ли ли и дру гим шко-
ла ма и вр ти ћи ма.  Ј. К.

 
ХКПД „ТО МИ СЛАВ“

Наступ тамбураша
Хр ват ско кул тур но – про свет ног дру штва 

„То ми слав“ из Го лу би на ца про шле су бо те, 
10. де цем бра у По зо ри шној са ли у Ста рој 
Па зо ви ор га ни зо ва ло је 14. по ре ду го ди-
шњи кон церт у ко јем је на сту пи ло око 25 
мла дих там бу ра ша, под ру ко вод ством 
Ба не та Јо ва но ви ћа Ша њи ке и ди ри гент-
ском па ли цом Ду брав ке Ћа ћић. По ред 

во кал них со ли ста, го сти кон цер та би ли су 
нај мла ђи чла но ви Фол клор ног ан сам бла 
„Ду кат“ из Ста ре Па зо ве, а на са мом кра ју 
пред ста ви ли су се и ве те ра ни „То ми сла ва“ 
у но во о форм ље ној пе вач кој гру пи. Ве ли ки 
број по се ти ла ца имао је при ли ку да ужи ва 
у уми лим зву ци ма там бу ре, а пред сед ник 
го лу би нач ког „То ми сла ва“ Влат ко Ћа ћић 
за хва лио се ло кал ној са мо у пра ви и по је-
дин ци ма на по др шци ко ју су пру жи ли то ком 
2016. го ди не у ко јој је дру штво сни ми ло и 
свој пр ви ЦД и под се тио на ва жни је про јек-
те ко је је „То ми слав“ ре а ли зо вао у про те-
клом пе ри о ду.

С. С.

ФА „ДУ КАТ“ СТА РА ПА ЗО ВА

Го ди шњи кон церт
Фол клор ни ан самбл „Ду кат“ из Ста ре 

Па зо ве одр жао је у не де љу, 11. де цем бра 
го ди шњи кон церт, ко јим је обе ле жио 23 
го ди не по сто ја ња и ра да, а на ко ме су 
на сту пи ли из во ђач ки ан самбл и деч је гру-
пе, ко је у „Ду ка ту“ ра де од про шле го ди не, 
а по ред на род ног, пред ста вио се и деч ји 
ор ке стар. Би ла је то и при ли ка да се на гра-
де ју би лар ци. Јед на од њих је и Све тла на 
Ру дић, осни вач и умет нич ки ру ко во ди лац 
ФА „Ду кат“, ко ја је овим кон цер том обе ле-
жи ла 45 го ди на ра да у ама те ри зму. Не ма-
њи Са вур ди ћу је при пао и пре но сни тро феј 
„Сте лин сун цо крет“, ко ји се до де љу је за 
по себ не за слу ге. 

Ј. К.

МИ НИ ПОР ТРЕТ
ПРЕ ДРА ГА БА ЊЕ ГЛА ВА 
Књи жев ник
и ва јар у ду ши

Пре драг Ба ње глав из Но вих Кар ло ва ца 
у про те кле две де це ни је пу бли ци је по знат 
као за ви чај ни пи сац ко ји у свом књи жев-
ном ра ду има осам из да тих књи га. Не пу ну 
де це ни ју ба ви се и ва јар ством, до са да је 
из ла гао на ви ше ко лек тив них из ло жби у 
Срем ским и Но вим Кар лов ци ма, а опро-
бао се и у из ра ди ва јар ских де ла у при род-
ној ве ли чи ни. Иако је пр вен стве но по ка зао 
та ле нат за ва ја њем, у по след ње две де це-
ни је из дао је две збир ке пе са ма, јед ну 
збир ку при по ве да ка и пет ро ма на. Од 
2009. го ди не ба ви се из ра дом ва јар ских 
де ла у при род ној ве ли чи ни као што су 
би сте и скулп ту ре од бе то на, па та ко иза 
се бе има сто ти нак екс по на та и де вет 
ва јар ских де ла у при род ној ве ли чи ни, 
ме ђу ко ји ма су: по пр сје па три јар ха Па вла, 
кип Ла зе Ха рам ба ше, за тим Ама зон ка, 
мај ка са де цом, а не дав но је да ри вао 
скулп ту ру „Учи те љи ца“ јед ној ста ро па зо-
вач кој основ ној шко ли. 

 С. С.
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СТУДИЈСКА ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНА БиХ ОПШТИНИ ИНЂИЈА

Босанци дошли по пелцер

Из не на дио сам се да не ке ма ње оп шти не из БиХ већ го ди на ма уна зад из бу џе та 
фи нан си ра ју про јек те ко ји се ти чу род не рав но прав но сти, што ће мо ми увр сти ти у наш 
бу џет за сле де ћу го ди ну. Раз го ва ра ли смо ско ро два са та и би ло ми је за до вољ ство 
што смо раз ме ни ли ис ку ства. На кра ју смо до би ли по зив да по се ти мо не ко ли ко бо сан
ских оп шти на и ме сних за јед ни ца, ка же пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак 

У окви ру за јед нич ке ини ци ја ти ве 
вла де Швај цар ске и Швед ске 
под на зи вом „Ја ча ње уло ге 

ме сних за јед ни ца у БиХ“, де ле га ци ја 
23 општ инe и ме сних за јед ни ца из 
Бoсне и Хер це го ви не бо ра ви ла је у 
дво днев ној по се ти оп шти ни Ин ђи ја 5. 
и 6. де цем бра. Пред став ни ци бо сан-
ских гра до ва и оп шти на има ли су при-
ли ку да се упо зна ју са на чи ном функ-
ци о ни са ња ло кал не са мо у пра ве и 
уло гом ме сних за јед ни ца у до но ше њу 
ва жних од лу ка за жи вот у се о ским сре-
ди на ма.

На по чет ку сту диј ске по се те го сти су 
има ли при ли ку да по гле да ју крат ку 
пре зен та ци ју у згра ди Оп шти не Ин ђи-
ја, а по том им се обра тио и пред сед-
ник Вла ди мир Гак ко ји је од го ва рао на 
пи та ња го сти ју. Нај ви ше ре чи би ло је о 
при вла че њу но вих ин ве сти ци ја, за по-
шља ва њу мла дих и зна ча ју се о ских 
сре ди на за функ ци о ни са ње ло кал не 
са мо у пра ве.

- Ме ни је увек нај за ни мљи ви ји 
не фор мал ни део раз го во ра ко ји смо 
во ди ли на кон крат ке пре зен та ци је и 
ка да смо, у су шти ни, до шли до бит них 
за кљу ча ка. Бит но је да ни је у пи та њу 
са мо про то ко лар на фор ма, не го да 
за и ста чу је мо шта то му чи њих и нас, 
да упо ре ди мо не ка ис ку ства и да ви ди-
мо шта се ту мо же ура ди ти ка ко би се 
од ре ђе ни про бле ми и ре ши ли. Углав-
ном су про бле ми исти, али сма трам да 
их раз ме ном ис ку ста ва мо же мо по ла-
ко ре ша ва ти – ис та као је пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак и 
до дао: 

- Из не на дио сам се да не ке ма ње 

оп шти не из БиХ већ го ди на ма уна зад 
из бу џе та фи нан си ра ју про јек те ко ји се 
ти чу род не рав но прав но сти, што ће мо 
ми увр сти ти у наш бу џет за сле де ћу 
го ди ну. Раз го ва ра ли смо ско ро два 
са та и би ло ми је за до вољ ство смо 
раз ме ни ли ис ку ства. На кра ју смо 
до би ли по зив да по се ти мо не ко ли ко 
бо сан ских оп шти на и ме сних за јед ни-
ца. 

Ср ђан Су шић, ко ор ди на тор на про-
јек ту по др шке ме сним за јед ни ца ма у 
БиХ, ис та као је да је оп шти на Ин ђи ја 
иза бра на за по се ту као јед на од нај ра-
зви је них у на шој зе мљи.

- У Ин ђи ју је до шло 65 љу ди из 23 
ме сне за јед ни це са те ри то ри је Бо сне 
и Хер це го ви не са ци љем да до ђе мо 
до за кљу ча ка и са зна ња ко је ће при-
сут ни ка сни је мо ћи да при ме не у сво-
јим гра до ви ма и оп шти на ма. Ин те ре-
су је нас, пре све га, ло кал ни еко ном ски 
раз вој, вр хун ски про спе ри тет ко ји је 
по сти гла Оп шти на Ин ђи ја, као и 
си стем Оп штин ске упра ве ко ји је очи-
глед но функ ци о на лан - ка же Су шић.

Сво је оду ше вље ње ни су кри ли ни 
при сут ни пред став ни ци бо сан ских 
оп шти на и ме сних за јед ни ца ко ји су 
па жљи во слу ша ли све ин фор ма ци је 
ко је су до би ли од пред став ни ка 
Оп шти не Ин ђи ја.

Ер над Ха џић, пред став ник Оп шти не 
Жеп че ка же да му се нај ви ше до пао 
на чин на ко ји Оп шти на Ин ђи ја при вла-
чи стра не ин ве сти то ре.

- При вла че ње стра них ин ве сти то ра 
под ра зу ме ва за по шља ва ње и оста нак 
мла дих љу ди, што тре ба би ти фо кус у 
сва кој оп шти ни. Код нас је си ту а ци ја 

исто до бра, као и оп шти на Ин ђи ја на 
до бром смо пу ту, јер има мо раз ви је ну 
ин ду стриј ску зо ну. У Ин ђи ју смо до шли 
да „укра де мо“ не ке до бре иде је, по го-
то во нам је ин те ре сан тан „кол цен тар“. 
Сви ђа нам се што гра ђа ни има ју 
мо гућ ност не по сред не ко му ни ка ци је 
са ло кал ном са мо у пра вом, ко ја ре ша-
ва њи хо ве зах те ве и про бле ме – ка же 
Ха џић.

Пред став ни ци ма Оп шти не Лак та ши 
та ко ђе се сви део на чин ко му ни ка ци је 
Оп шти не Ин ђи ја са гра ђа ни ма.

- За до во љан сам при је мом у оп шти-
ни Ин ђи ја и што смо до би ли при ли ку 
да до ђе мо код вас. Све што смо чу ли 
од пред сед ни ка Оп шти не и за по сле-
них у ло кал ној са мо у пра ви, упо ре ди ли 
смо са оним што ра ди мо у на шој 
ме сној за јед ни ци и оп шти ни. Нај ви ше 
нам се до пао Си стем 48 ко ји смо ми у 
оп шти ни Лак та ши има ли ра ни је, али 
јед но вре ме ни је функ ци о ни сао. На да-
мо се да ће по но во за жи ве ти и код нас 
- ре као је Мом чи ло До бри је вић, пред-
став ник МЗ Алек сан дро вац, Оп шти на 
Лак та ши.

То ком дво днев не по се те оп шти ни 
Ин ђи ја го сти ма је пред ста вљен рад 
Аген ци је за ИТ, ГИС и те ле ко му ни ка-
ци је и Аген ци је за ло кал ни еко ном ски 
раз вој оп шти не Ин ђи ја. Дру гог да на 
по се те, Бо сан ци су има ли при ли ку да 
по се те Ме сну за јед ни цу Но ви Слан ка-
мен и да се на ли цу ме ста упо зна ју са 
њи хо вим ра дом. Ор га ни зо ва на је и 
по се та хлад ња чи за дру ге „Во ћар 
Слан ка мен“ као и спо ме ни ку Слан ка-
ме нач кој би ци.

М. Ђ.

Гости из Босне и Херцеговине са представницима Општине Инђија
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На ре дов ном са стан ку 
Си сте ма 48 у Ин ђи ји 
одр жа ном у пе так, 9. 

де цем бра двонедељнe изв-
еш тајe о ра ду пред ста ви ли 
су пред став ни ци Уста но ве 
Спорт ски цен тар, Пред-
школ ске уста но ве „Бо шко 
Бу ха“, Оп штин ске упра ве и 
но вог Јав ног пред у зе ћа 
„Ин ђи ја пут“. 

Зо ран Ми ли ће вић, вр ши-
лац ду жно сти ди рек то ра 
„Ин ђи ја пут“ ис ти че да је 
по ме ну то јав но пред у зе ће 
зва нич но по че ло са ра дом 
1. де цем бра и да оба вља 
ве ћи ну на сле ђе них де лат-
но сти не ка да шње Ди рек ци-
је за из град њу, ко ја је ре ор-
га ни зо ва на у по ме ну то јав-
но пред у зе ће.

- Са да по слу је мо по тр жи-
шном прин ци пу и ко ри сни-
ци ма на ших услу га, ме ђу 
ко ји ма је и Оп шти на Ин ђи ја, 
фак ту ри са ће мо све што 
бу де мо ра ди ли за њих. 
За да так но вог пред у зе ћа је 
да на ста ви мо и уна пре ди мо 
по сло ва ње, у сми слу што 
бо љег за до во ље ња по тре-
ба гра ђа на. Има мо пу но 
по сла и оба ве за, али са 
бо љом ор га ни за ци јом, са 
тр жи шним прин ци па и на 
кра ју са ве ћом од го вор но-
шћу, ми сли мо да ће мо уна-
пре ди ти по сло ва ње - ка же 
Ми ли ће вић, до да ју ћи да ће 
у на ред ној го ди ни ви ше 
сред ста ва уло жи ти у ре монт 
јав не ра све те на те ри то ри ји 
це ле оп шти не Ин ђи ја.

- Ми смо ове го ди не, од 
ка ко сам до шао на ме сто 
ди рек то ра, на пра ви ли зна-
чај ну ана ли зу јав не ра све те 
ко ја ни је би ла у за до во ља-
ва ју ћем ста њу. Учи ни ли смо 
све да по ја ча мо уче ста лост 
за ме не си ја ли ца. Тај про-
блем по себ но је био из ра-
жен у се ли ма, где се ни су 
ме ња ле си ја ли це у ду жим 
вре мен ским ин тер ва ли ма. 
Мак си мал но смо скра ти ли 

про цес од ква ра до за ме не 
и има мо на ме ру да ку пи мо 
опре му и за по сли мо два 
елек три ча ра, ка ко би се тај 
пе ри од до за ме не зна чај но 
сма њио. За ме на си ја ли ца у 
гра ду вр ши ће се на три до 
не де љу да на, у се ли ма до 
15 да на – на во ди Ми ли ће-
вић. 

По ред јав не ра све те, на 
са стан ку Си сте ма 48 би ло 
је ре чи и о по ста вља њу 
но во го ди шње ра све те. Ка ко 
је ис та као пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак по че ло је по ста вља ње 
укра са са ко ји ма над ле жно 
пред у зе ће рас по ла же.

- Не зна мо да ли ће мо 
сти ћи да по пра ви мо но во го-
ди шњу ра све ту са ко јом 
тре нут но рас по ла же мо. У 
оста лим оп шти на ма, мо рам 
при зна ти, си ту а ци ја је мно-
го бо ља и ви део сам да су 
об но ви ли ра све ту. Она ко ју 
смо ми за те кли је у вр ло 
ло шем ста њу, али ће мо 
учи ни ти све што је тре нут но 
у на шој мо ћи да и цен трал-
не ули це на шег гра да из гле-
да ју при стој но. У сва ком 
слу ча ју сле де ће го ди не 
има ће мо да ле ко бо љу си ту-
а ци ју не го што је ова ко ју 
смо на сле ди ли – ре као је 
Гак.

М. Ђ.

СА СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48 У ИН ЂИ ЈИ

По ста вља ње
но во го ди шње
ра све те

Зо ран Ми ли ће вић, 
в.д. ди рек то ра ЈП „Ин ђи ја пут“

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МEСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА 
СА ПРЕД СЕД НИ КОМ ОПШТИ НЕ РУМА

У буџету довољ но
сред ста ва за све

Саста нак у Град ској кући

Пред став ни ци свих 
месних зајед ни ца 
у рум ској општи-

ни има ли су саста нак са 
пред сед ни ком Општи не 
Рума Сла ђа ном Ман чи-
ћем и Биља ном Дамља но-
вић, шефи цом Оде ље ња 
за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду 6. децем бра 
у Град ској кући. 

Основ ни раз лог за одр-
жа ва ње овог ску па је био 
да се први човек рум ске 
општи не упо зна са нај ве-
ћим и спе ци фич ним про-
бле ми ма у сва кој месној 
зајед ни ци, како би се могла 
опре де ли ти додат на сред-
ства за њихо во реша ва ње, 
поред оних који су већ пла-
ни ра ни у новом буџе ту за 
одре ђе не наме не. Пред лог 
буџе та је ско ро завр шен и 
ово је била при ли ка да се, 
где за то посто ји потре ба, 
дора ди.

- Желе ли смо да чује мо 
и евен ту ал но нове пред ло-
ге из свих месних зајед ни-
ца. Могло се чути да је до 
сада доста уло же но, посеб-
но у сео ске месне зајед ни-
це и да је вели ки број про-
бле ма и решен. Оста ло је 
да се у поје ди ним сели ма 
рено ви ра ју домо ви кул-
ту ра, асфал ти ра поне ка 
ули ца или тро то ар. Изне те 
пред ло ге смо ува жи ли и 
биће напра вље не пози ци-
је у буџе ту са којих ће се 
то финан си ра ти. Када је 
реч о нов цу у буџе ту, њега 
има довољ но, јер ову годи-
ну завр ша ва мо са суфи ци-
том, тако да заи ста има мо 
вољу, али и сред ства да 

нај ве ће про бле ме гра ђа-
на у месним зајед ни ца ма 
реши мо - рекао је први 
човек рум ске општи не. 

Гото во сви пред став ни-
ци, углав ном пред сед ни ци 
саве та или при вре ме них 
орга на, ука за ли су на про-
бле ме веза не за одр жа ва-
ње и изград њу атар ских 
путе ва, про бле ме са оро ну-
лим домо ви ма кул ту ре, ста-
рим шко ла ма или недо стат-
ку врти ћа, расве те, поне ку 
неас фал ти ра ну ули цу или 
потре бу да се боље опре-
ме спорт ски тере ни.

Има ју ћи у виду поме ну-
те потре бе месних зајед-
ни ца, а ту су поми ња не и 
цркве, Ман чић је наја вио 
да ће се наред не годи не за 
вер ске зајед ни це издво ји ти 
два и по пута више, одно-
сно десет мили о на дина-
ра. У пла ну су и ком плет не 
рекон струк ци је три шко ле 
у гра ду сред стви ма Мини-
стар ства про све те, а пове-
ћа ва ју се и сред ства за кул-
ту ру и спорт.

Он је под се тио и да су 
два одо бре на про јек та, која 
су ушла у буџет за наред-
ну годи ну, у окви ру про це са 
пар ти ци па тив ног буџе ти ра-
ња веза на за села: пешач-
ко - бици кли стич ка ста за 
Жар ко вац - Путин ци и уре-
ђе ње цен тра Хрт ко ва ца. 

Један про је кат у гра ду 
обу хва та и сре ђи ва ње Бро-
ди ћа - Пар ки ћа, буду ћи да 
је и он наве ден као про-
блем у окви ру Прве град-
ске месне зајед ни це, мада 
га кори сте деца из целог 
гра да. С. Џ.

По че ло је по ста вља ње новогодишњих 
укра са са ко ји ма ЈП „Ин ђи ја пут“ рас по
ла же
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РАН КО ТРИ ВУ НО ВИЋ, ПР ВИ ЧО ВЕК МАН ЂЕ ЛО СА И ФУНКЦИОНЕР ГО СНС

Ни сам толико ути ца јан
као што неки при ча ју

ПО МНОГИМА КАНДИДАТ ЗА ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ: Пред сед ник МЗ Ман ђе лос Ран ко Три ву но вић

У Ман ђе ло су су по чет ком фе бру а ра 
от по че ли ра до ви на из град њи 
но вог објек та Ме сне за јед ни це, 

укуп не вред но сти око 10 ми ли о на ди на-
ра. Ра до ви су за вр ше ни у пред ви ђе ном 
ро ку, а згра да Ме сне за јед ни це зва нич-
но је отво ре на 28. ав гу ста. У окви ру 
исте, на ла зе се про сто ри је ме сне кан це-
ла ри је, са ла за вен ча ње и простор за 
апо те ку. На кон ове ин ве сти ци је, по ста-
вљен је бе ха тон у цен тру се ла и са тим 
је при ча о ре кон струк ци ји за вр ше на. 

На че лу Са ве та ме сне за јед ни це Ман-
ђе лос већ пет го ди на на ла зи се Ран ко 
Три ву но вић, високи функционер 
Градског одбора СНС. Он ис ти че да је 
за до во љан ура ђе ним и ка ко са да се ло 
из гле да. 

- Ком плет но смо ре кон стру и са-
ли цен тар се ла, по ста ви ли бе ха-
тон пло че, по ста ви ли клу пе 
ис пред ам бу лан те и цр кве. До ста 
смо уло жи ли у ре кон струк ци ју 
цр кве, као и основ не шко ле, ко ја 
је окре че на, ре кон стру и сан је 
кров, опре мље на је на ме шта јем 
и на став ним сред стви ма. Та ко ђе 
је ре но ви ран Дом кул ту ре, по ста-
вље на је ПВЦ сто ла ри ја, окре чен 
је, ста вље на је фа са да и ура ђен 
је кров. Ози да ли смо и опре ми ли 
но ву згра ду Ме сне за јед ни це, у 
ко јој се на ла зе про сто ри је ме сне 
кан це ла ри је, са ле за вен ча ње и 
јед не са ле за по тре бе ме сне 
за јед ни це, као и про стор за апо-
те ку. Сви ови ра до ви из вр ше ни су 

у са рад њи Ме сне за јед ни це и Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. Има ли смо и 
из гла сан са мо до при нос ко ји је слу жио 
за не ке те ку ће тро шко ве, ме ђу тим, он је 
ис те као и ни смо ни гла са ли за но ви – 
го во ри о ра до ви ма у се лу пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це Ран ко Три ву но-
вић. 

У но вој згра ди Ме сне за јед ни це оба-
вље на су већ два вен ча ња. Пр ви чо век 
се ла до да је да је пре не ко ли ко го ди на 
ста ње у се лу би ло ја ко ло ше. 

- У се лу је све би ло раз ру ше но, парк 
је био у ло шем ста њу, цен тар и Дом кул-
ту ре та ко ђе, шко ла је про ки шња ва ла. 
Сад је ком плет но се ло уре ђе но, оста ло 
је још да се ура ди ка пе ла. Ми слим да је 

Ман ђе лос јед но од леп ших се ла у Ср би-
ји, по уре ђе но сти, ге о граф ском по ло жа-
ју, а и бли зу је гра да  – ка же Три ву но вић. 

Из вр ше ни ра до ви би ли су ком плек сни 
и зах тев ни али са да ће мно ге ге не ра ци-
је мо ћи да ужи ва ју у све му то ме и опре-
де љу ју се за оста нак на се лу. 

О пла но ви ма за иду ћу го ди ну, Три ву-
но вић ни је хтео да при ча, јер ка ко ка же, 
тек сле де из бо ри за пред сед ни ка Са ве-
та ме сне за јед ни це, а још увек не зна да 
ли ће се по но во кан ди до ва ти за ту 
функ ци ју. Као раз лог то ме на во ди да не 
на и ла зи на по др шку по је ди на ца, ко ји 
сма тра ју да је од све га ово га Три ву но-
вић имао лич ну ко рист. На рав но, ка же 
да на и ла зи и на по хва ле за ура ђе но у 

се лу, али да јед но став но љу ди 
ни су упу ће ни у све то. На во ди и 
да он као ин ди ви дуа ме ђу од бор-
ни ци ма Скуп шти не Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца не мо же сам да 
до но си од лу ке и да љу ди ко ји 
ми сле ка ко он је ди ни има моћ 
од лу чи ва ња, не ма ју осно ва за то. 
За на вод не при че по гра ду (а при-
ча се ка ко он на вод но има ути ца-
ја на по ста вља ње и сме не од ре-
ђе них ка дро ва) Три ву но вић ка же 
да на те при че не обра ћа па жњу, 
јер ка ко на во ди, ни шта ни ком 
ло ше ни је учи нио, ни ком ни је 
од мо гао, са мо је по мо гао.

По многима, Ранко Тривуновић 
заслужује да буде кандидован за 
личност године. 

С. Ста не тићЉУДИМА ЈЕ ТЕШКО УГОДИТИ: Нова зграда МЗ

Ранко 
Тривуновић 

каже да не зна 
да ли ће се 

поново 
кандидовати.

Као раз лог то ме 
на во ди да не 

на и ла зи на 
по др шку

по је ди на ца,
ко ји сма тра ју

да је од
све га ово га
имао лич ну 

ко рист
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Град и људи 
1.
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ЈЕ ЛЕ НА ЈАН КО ВИЋ, ГЛУ МИ ЦА И УПРАВ НИ ЦА МИ ТРО ВАЧ КОГ ПО ЗО РИ ШТА

Све тла на сце ни су
све че шће упа ље на

Кад ста неш на
че ло По зо ри шта

ка кво је ово на ше, 
имаш са мо два
ре ше ња: да ли

ћеш да ку каш јер ти 
не до ста је хи ља ду 

ства ри, а па ра
нај ви ше, или ћеш

да при хва тиш
ре ал ност

и да ра диш,
упр кос све му

Ако се не ко вре ме мо же ра чу на ти 
као оно у ко ме је ми тро вач ко 
По зо ри ште „До бри ца Ми лу ти но-

вић“ оп ста ја ло жи ве ћи ко ли ко-то ли ко 
ушу шка но и за шти ће но од спољ них 
ути ца ја, он да је то сва ка ко од мах 
по сле Дру гог свет ског ра та, тач ни је до 
1955. го ди не. Та да је ски ну то са др жав-
них ја са ла и оста ло да та во ри као оку-
пља ли ште ама тер ских ен ту зи ја ста и 
хо би ста, ко је је за раз ли ку од се о ских 
до мо ва кул ту ре до би ја ло до на ци је 
оп штин ских вла сти, на ме ње не удо-
мља ва њу пар тиј ских ка дро ва и (ква зи)
умет ни ка нај ра зли чи ти је про ве ни јен-
ци је. Ра них осам де се тих остао је 
за пам ћен је дан текст овог ауто ра, 
об ја вљен у Омла дин ским но ви на ма. У 
ње му мла ђа ни ре ди тељ, са да по кој ни 
Бран ко Сви ло кос, ка же да је ду бо ко 
раз о ча ран, јер је уме сто ми ри са по зо-
ри шта ко ји је оче ки вао, ов де на и шао 
на ми рис па при ка ша. Алу ди ра ју ћи на 
очај ну ат мос фе ру, ко ју су у По зо ри шту 
на мет ну ли ов да шњи згу би да ни, на 
плат ном спи ску про фе си о нал них пар-
тиј ских ама те ра, од го вор ни за ви ше де-
це ниј ску учма лост и не рад.

Та ко је то тра ја ло док на че ло, кра-
јем осам де се тих, или по чет ком де ве-
де се тих про шлог ве ка, ни је до шла 

шко ло ва на глу ми ца Ду шан ка Аној чић, 
ко ја је по ме ри ла ства ри са мр тве тач-
ке. У то вре ме, По зо ри ште „До бри ца 
Ми лу ти но вић“ по но во до би ја про фе-
си о нал ни ста тус, до ду ше на па пи ру, 
без ијед ног за по сле ног глум ца. До шав-
ши у су коб са та да шњим пар тиј ским 
ко ме са ри ма, крх ка умет нич ка ду ша 
крат ког да ха, ни је из др жа ла, по ву кав-
ши се са тог ме ста. Та во ре ње је на ста-
вље но. Ако се ишта оче ки ва ло од 
пе то ок то бар ског пре вра та, џа ба се 
кре чи ло. Чу ве ни до сман лиј ски ка дро-
ви, за раз ли ку од ес-пе-ес-ов ских има-
ли су још ма ње пој ма о по слу, не раз-
ли ку ју ћи по зо ри ште од сли кар ског ате-
љеа. 

Гу бље ње вре ме на и па ра те кло је 
оби ла то све док се 2012. на че лу 
ми тро вач ког По зо ри шта ни је на шла 
про фе си о нал на ака дем ска глу ми ца 
Је ле на Јан ко вић. Чак и да ни је ура ди-
ла мно го ви ше од сво јих прет ход ни ка, 
Је ле на Јан ко вић пре ки ну ла је су лу ду 
прак су ло кал них вла сто др жа ца, да 
По зо ри ште мо же да по сто ји без глу ма-
ца. Та ко је сем ње, ко ја је за по сле на 
као ди рек то ри ца, рад ну књи жи цу 
ко нач но до био је дан, та ко ђе шко ло ва-
ни глу мац Вла ди мир Ба ла шћак. То је 
био но ви по че так ста ре при че о ми тро-
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вач ком По зо ри шту. Та при ча ће, има-
мо раз ло га да ве ру је мо, ипак овог пу та 
има ти сре ћан крај. Јер, оно што је 
ви дљи во спо ља не мо же се не ги ра ти. 
То је да су све тла на сце ни ми тро вач-
ког По зо ри шта све че шће упа ље на, 
ка ко за пре ми је ре, та ко и за ста ре и 
број не го сту ју ће пред ста ве, али и не 
са мо по зо ри шна умет нич ка де ша ва-
ња. 

Је ле ну Јан ко вић пр ви пут сам имао 
при ли ке да гле дам пре ви ше од јед не 
де це ни је, на сце ни Хр ват ског до ма 
(не ка да шњег ми тро вач ког ве о ма по пу-
лар ног До ма кул ту ре) где је игра ла 
сво ју ди плом ску пред ста ву: „У пот пи су 
Вир џи ни ја Вулф“. У то вре ме уза луд је 
тра жи ла по сао у ми тро вач ком По зо ри-
шту, ко је је та да би ло ре зер ви са но за 
пар тиј ске ка дро ве ко ји су би ли по слу-
шни Не на ду Ле ма ји ћу. Та ква је та да 
би ла Ми тро ви ца, а Је ле на је мо ра ла и 
да но си крст не ка да шњег по ли тич ког 
ан га жо ва ња сво је мај ке Ве ре.

У ку ца њу на за тво ре на вра та ни је 
из гу би ла ен ту зи ја зам, ба ви ла се по зо-
ри штем кад год је то мо гла. Та да је 
сте кла от пор ност на нај ра зли чи ти је 
те шко ће, па и оне ег зи стен ци јал не, 
што јој да нас по ма же у во ђе њу По зо-
ри шта, на чи је је че ло до шла на кон 
ло кал них из бо ра 2012. го ди не. За раз-
ли ку од то ли ких пре ње, Је ле на не 
ку ка због ве чи те бес па ри це, на ро чи то 
из ра же не у кул ту ри.  

- Увек су би ла ло ша вре ме на за 
по зо ри ште. Кад ста неш на че ло По зо-
ри шта ка кво је ово на ше, имаш са мо 
два ре ше ња: да ли ћеш да ку каш јер 
ти не до ста је хи ља ду ства ри, а па ра 
нај ви ше, или ћеш да при хва тиш ре ал-
ност и да ра диш, упр кос све му. Ја сам 
иза бра ла ово дру го и у то ме ми нај ви-
ше по ма же по зо ри шна пу бли ка, за хва-
љу ју ћи ко јој и због ко је ово По зо ри ште 
по сто ји - ка же јед но став но и без па те-
ти ке.

Да је мо гу ће ра ди ти и са скром ним 
сред стви ма, али не на уштрб ква ли те-
та, по ка зу је пред ста ва „Рас кол Ро ди о-

на Ро ма но ви ча“, ко ја је ра ђе на по 
мо ти ви ма „Зло чи на и ка зне“ Фјо до ра 
Ми хај ло ви ча До сто јев ског. Та пред ста-
ва, ре ди те ља Дра га на Јо ви чи ћа, ко ју 
но си Је ле на Јан ко вић са сво јим ко ле-
гом Вла ди ми ром Ба ла шћа ком, из во-
ђе на је 2013. го ди не на Ме ђу на род ном 
фе сти ва лу „Чо век – те а тар“ у Че ља-
бин ску, у Ру ској Фе де ра ци ји.  

За раз ли ку од мно гих дру гих уста но-
ва кул ту ре, ко је углав ном ти ху ју у 
оп штој бес па ри ци, По зо ри ште се оти-
ма од си ви ла сва ко днев ни це, тру де ћи 
да оправ да сво је по сто ја ње пред гра-
ђа ни ма и вер ном пу бли ком. 

Од та да, до да нас, игра не су мно ге 
пре ми је ре, а пред ста ва „Јав на лич-
ност“, ра ђе на у са рад њи са Ша бач ким 
по зо ри штем, за ин те ре со ва ла је и 
се лек то ра Сте ри ји ног по зор ја. 

Иако има ди рек тор ске оба ве зе, 
Је ле на се тру ди да игра у број ним 
пред ста ва ма ко је на сце ну по ста вља 
ње на ма тич на ку ћа. На рав но, са да је у 
го ди на ма ка да мо же да пру жи до ста, 
за то ма шта о мно гим уло га ма. Ра до би 
игра ла Шек спи ра, Че хо ва, Ви ли јам са. 
Ре пе ри у глу ми су јој од ко ле га Не бој-
ша Ду га лић, Гло го вац, Би ко вић, док је 
ме ђу ко ле ги ни ца ма то пре све га На та-
ша Нин ко вић. На рав но, све за ви си од 
про дук ци је, од но сно мо гућ но сти ко је 
пру жа ју бу џет ска сред ства из ко јих се 
По зо ри ште фи нан си ра. Од 19 ми ли о-
на ди на ра, пред ви ђе них за ову го ди ну, 
ка да се по кри ју пла те, управ ни и над-
зор ни од бо ри, за про грам оста је све га 
два ми ли о на, од но сно де се ти део 
укуп них сред ста ва.

На сре ћу, има љу ди до бре во ље, 
Ми тров ча на ко ји во ле сво је По зо ри-
ште и хо ће да по мог ну, на раз не на чи-
не. На њих Је ле на Јан ко вић ра чу на. 

Про шле го ди не, По зо ри ште „До бри-
ца Ми лу ти но вић“ у Срем ској Ми тро ви-
ци, обе ле жи ло је 70 го ди на по сто ја ња. 
Име глу ми це Је ле не Јан ко вић је без 
сум ње упи са но у ту сед мо де це ниј ску 
исто ри ју.  

Вла ди мир Ћо сић

Је ле ну Јан ко вић пр ви 
пут сам имао при ли ке 
да гле дам пре ви ше
од јед не де це ни је,
на сце ни Хр ват ског 
до ма где је игра ла 
сво ју ди плом ску

пред ста ву: „У пот пи су 
Вир џи ни ја Вулф“.

У то вре ме уза луд је 
тра жи ла по сао
у ми тро вач ком

По зо ри шту, ко је је 
та да би ло 

ре зер ви са но
за пар тиј ске ка дро ве 

ко ји су би ли по слу шни 
Не на ду Ле ма ји ћу

За раз ли ку од
мно гих дру гих
уста но ва кул ту ре,
ко је углав ном ти ху ју
у оп штој бес па ри ци, 
По зо ри ште се
оти ма од си ви ла
сва ко днев ни це,
тру де ћи да оправ да 
сво је по сто ја ње пред 
гра ђа ни ма и вер ном 
пу бли ком
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ВЛА ДИ МИР БА ЛА ШЋАК, ГЛУ МАЦ

У по зо ри шту је спас
Аван гард ном мо но дра мом 

„По душ је“ у ре жи ји Дра га на 
Јо ви чи ћа Јо ви ћа глу мац ми тро-

вач ког по зо ри шта Вла ди мир Ба ла-
шћак 16. апри ла обе ле жио је две 
де це ни је ка ри је ре. У пи та њу је мо но-
дра ма по мо ти ви ма жи во та Сер ге ја 
Је се њи на и ње го ве по е ме „По душ је“. 

- Два де сет го ди на би ти у јед ној 
ку ћи, два де сет се зо на игра ти у јед ном 
по зо ри шту је ле по, зна чи да та ку ћа 
има по тре бу за ва ма. Сво је пр ве глу-
мач ке ко ра ке на пра вио сам још као 
кли нац у овом по зо ри шту, ка да сам 
до шао у драм ски сту дио Дра га на 
Јо ви чи ћа Јо ви ћа. Та да се пу но ра ди-
ло, а пр ва пред ста ва у ко јој сам играо 
зва ла се „Ро ђен дан“, би ла је то за вр-
шна пред ста ва на шег сту ди ја. Би ло је 
то див но вре ме. На кон драм ског сту-
ди ја, стал но сам до ла зио у по зо ри-
ште, па сам та ко играо и у деч јој пред-
ста ви „Ма скен бал“. Се ћам се ка да је 
та да шња управ ни ца Ве сна Спа со је-
вић Је ле ни Јан ко вић, са да шњој 
ди рек то ри ци По зо ри шта, и ме ни 
ре кла „за што ви не би ишли на ака де-
ми ју, ово по зо ри ште не ма глум це, 
све јед но игра те, ја ћу вас од ве сти на 
кон сул та ци је“ и та ко је све кре ну ло. 

Ака де ми ју сам упи сао у Бе о гра ду из 
тре ћег пу та и за то овој де ци стал но 
по на вљам, тре ба би ти упо ран, јер 
сва ко на ђе сво је ме сто под сун цем. 
На шем по зо ри шту тре ба глу ма ца, 
тре ба ићи за сво јим сно ви ма – по чи-
ње при чу Ба ла шћак.

На кон за вр ше не Ака де ми је у кла си 
Пре дра га Еј ду са и Вла ди ми ра Јев то-
ви ћа, од ла зи у Тре би ње и у тре бињ-
ском по зо ри шту игра две се зо не.

- Та мо сам учио за нат, играо сам у 
пред ста ва ма „Зло чин и ка зна“, „Ра до-
ван тре ћи“, као и у две деч је пред ста-
ве. Же лео сам да ра дим, да учим, да 
се уса вр ша вам и због то га сам ишао 
за по слом. По ла мо је кла се је жу де ло 
да игра у Бе о гра ду, те су та мо и оста-
ли и ево сад ни су у про фе си ји. Ни ко 
вас не че ка ши ром отво ре них ру ку, а 
по го то во у глу ми где постоје кла но ви. 
На кон Тре би ња сам до шао у ми тро-
вач ко по зо ри ште, а див не тур не је смо 
има ли и ми мо на шег по зо ри шта, са 
рим ским тру па ма, ка да смо од ла зи ли 
на фе сти ва ле у Ита ли ју. Во лим сво ју 
про фе си ју и по зо ри ште је за ме не 
сву да, за то увек ка жем по зо ри ште је 
та мо где је глу мац – при ча Вла ди мир 
Ба ла шћак.

Oд и грао сам ско ро 
све што сам же лео, 

играо сам ши рок 
ре пер то ар, та ко да 
не мам не ких уло га 
ко је при жељ ку јем

Да ни сам био глу мац,
био бих учи тељ

или док тор, а ова ко 
сам и глу мац

и учи тељ и док тор
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На жа лост, ми тро вач ко по зо ри ште 
иако про фе си о нал но и да ље не ма 
глу мач ки ан самбл. До ла ском глу ми це 
Је ле не Јан ко вић на че ло ове кул тур не 
уста но ве пре четири го ди не, Вла ди-
мир Ба ла шћак по ста је је ди ни глу мац 
на стал ном ра ду у овом по зо ри шту. 
Он ис ти че да не сто ји она при ча да 
Ми тро ви ца не ма по зо ри шну пу бли ку, 
јер по ње му на род во ли по зо ри ште и 
ге не ра циј ски пра те рад ми тро вач ког 
те а тра. 

- Не за о ста је мо ми за оста лим по зо-
ри шти ма ко ја има ју чи та ве ан сам бле. 
Сва ке го ди не бу де код нас не ко ли ко 
пре ми је ра, без об зи ра што нас је 
ма ло, за то сви мно го ви ше ра ди мо, и 
пи ше мо и ре жи ра мо. Зна те, глум ци у 
ве ли ким по зо ри шти ма, са ве ћим 
ан сам блом, има ју мо гућ ност и да 
од би ја ју не ку уло гу. Ја ов де то ни сам у 
мо гућ но сти да ура дим, јер од би ја ње 
уло ге схва там као не из вр ша ва ње рад-
не оба ве зе – сма тра Ба ла шћак. 

Од и грао је пре ко 40 пред ста ва, мно-
го ви ше ли ко ва, а о оми ље ним  уло га-
ма и они ма ко је при жељ ку је за М 
но ви не ка же:

- У мом по зо ри шту су ми све пред-
ста ве дра ге, али по себ на ми је пред-
ста ва „Рас кол Ро ди о на Ро ма но ви ча“, 
са ко јом смо пра ви ли европ ску и азиј-
ску тур не ју и осва ја ли на гра де. Во лим 
и пред ста ву „Срем на ша ку ћа“, она је 
део ме не, по што је и Срем део ме не. 
Игра се већ три се зо не, љу ди ра до 
до ла зе да је по гле да ју, сме ју се. Во лим 
и ка да играм за де цу, они су нај и скре-
ни ја пу бли ка. Што се ти че не ких но вих 
уло га, од и грао сам ско ро све што сам 
же лео, играо сам ши рок ре пер то ар, 

та ко да не мам не ких уло га ко је при-
жељ ку јем. По ла ко, би ће уло га, игра ћу 
ја још мно го го ди на. Да ни сам био глу-
мац, био бих учи тељ или док тор, а 
ова ко сам и глу мац и учи тељ и док тор. 

Ба ла шћак је ско ро де це ни ју члан 
стал не по ста ве чу ве не са ра јев ске 
„Ауди ци је“.

- Увек сам во лео да играм ко ме ди је 
и још као кли нац сам схва тао ко ли ко 
овом на ро ду тре ба сме ха, као ле ка. 
Љу ди су за бо ра ви ли да се сме ју, да се 
опу сте. Игра ју ћи са „Ауди ци јом“ ми 
смо до жи вља ва ли та кве ова ци је. Та 
пред ста ва је фе но мен јер се игра пре-
ко 30 го ди на на овим про сто ри ма и 
увек су дво ра не пу не. Мо ји ли ко ви су 
ко мич ни, играм Џем су ди на Шим шир-
па ши ћа и Ас фал ти ну Ку рај бе го вић, 
али иза сва ког сме ха ле же су зе – ка же 
ми тро вач ки глу мац. 

Наш са го вор ник на кра ју ис ти че да 
му је по зо ри ште де ве де се тих го ди на 
би ло спас од су ро ве сва ко днев ни це.

- У по зо ри шту тих рат них го ди на и 
за вре ме бом бар до ва ња тра жио сам 
не ку ле по ту, скло ни ште. Оно је би ло 
ме сто на ко јем смо ми на ше жи во те 
та кве ка кви је су пре тва ра ли у бај ке. 
Скла ња ли смо се од свих за ла ко је је 
но си ла сва ко днев ни ца. Ме ни је и сад 
по зо ри ште спас, а при том ви дим да 
спа ша вам и дру ге љу де, ко ји до ђу на 
пред ста ву, да ви де не ки дру ги жи вот, 
да се ис пла чу или на сме ју – ис ти че 
Ба ла шћак.

Би ља на Се ла ко вић

Пред ста ва „Кра љев пут“, по тек сту и у 
ре жи ји Ли ли ја не Ива но вић, у про дук ци ји 
по зо ри шта из Шап ца, а под па тро на том 
Кра љев ског до ма Ка ра ђор ђе ви ћа, пр ва је 
пред ста ва у исто ри ји срп ског по зо ри шта 
ко ја се ба ви жи во том Кра ља Пе тра II Ка ра-
ђор ђе ви ћа, по след њег ју го сло вен ског и 
срп ског мо нар ха, чо ве ка чи ји су жи вот и 
де тињ ство упро па шће ни и ру ко во ђе ни 
свет ским моћ ни ци ма да ле ко од во ље не 
зе мље и на ро да. Текст је ра ђен по ме мо-
ар ској про зи ЊКВ Кра ља Пе тра II Ка ра ђор-
ђе ви ћа.

Прет пре ми је ра ове пред ста ве, у ко јој 
кра ља Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа игра Вла-
ди мир Ба ла шћак од и гра на је 5. де цем бра 
у ми тро вач ком по зо ри шту, а пре ми је ра 8. 
де цем бра у Кра љев ском дво ру у Бе о гра ду. 

Краљ Пе тар II

У по зо ри шту тих
рат них го ди на и за 

вре ме бом бар до ва ња 
тра жио сам не ку 

ле по ту, скло ни ште. 
Скла ња ли смо

се од свих за ла
ко је је но си ла

сва ко днев ни ца.
Ме ни је и сад

по зо ри ште спас
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АЛЕК САН ДАР КР СТА ЈИЋ МАЦ КО, ГЛУ МАЦ

Глу ма је нај те жи по сао
на све ту ако се не играш

Алек сан дар Кр ста јић, Ми тров ча-
ни ма по зна ти ји као Мац ко, 
ро ђен је у Ту зли, од ра стао је у 

Под го ри ци, а шко ло вао се у Са ра је ву 
и Бе о гра ду. Глу му је сту ди рао пр во у 
Са ра је ву на Ака де ми ји сцен ских умет-
но сти у кла си Бо ре Стје па но ви ћа, да 
би сту ди је на ста вио у Бе о гра ду на 
Фа кул те ту драм ских умет но сти у кла-
си ко ју су за јед но во ди ли Пре драг Бај-
че тић, Вла ди мир Јев то вић, Ми лен ко 
Ма ри чић и Бо ро Стје па но вић. Рат га је 
на те рао да на пу сти сту ди је глу ме у 
Са ра је ву и шко ло ва ње на ста ви у Бе о-
гра ду. Ра дио је у Са ра је ву, Су бо ти ци и 
Бе о гра ду, а од 1996. го ди не жи ви у 
Срем ској Ми тро ви ци, где у окви ру 
Цен тра за кул ту ру „Сир ми ју март“ во ди 
ре ци та тор ску сек ци ју.

Ма ло љу ди зна да сте би ли пр вак 
не ко ли ко по зо ри шта у не ка да шњој 
Ју го сла ви ји. Ка ри је ру сте за по че ли 
у Са ра је ву, за тим сте глу ми ли у 
су бо тич ком по зо ри шту и КПГТ у 
Бе о гра ду, а са да сте у Срем ској 
Ми тро ви ци. 

Као сту дент тре ће го ди не Ака де ми је 
сцен ских умет но сти у Са ра је ву ме сец 
да на сам ра дио у Ка мер ном те а тру, 
нај ја чем те а тру у Бо сни и Хер це го ви-
ни. То је био мој пр ви ан га жман, ту 
сам за ра дио пр ву пла ту, али рат ме је 
пре ки нуо. Нас 15 са кла се из Са ра је ва 

је та да пре шло у Бе о град, на ФДУ. 
Би ла су то те шка вре ме на, 1992. го ди-
на, ве ћи на ко ле га је би ла из Са ра је ва, 
би ли су емо ци о нал но на бо је ни, а ја 
сам се ви ше ба вио њи ма не го со бом. 
На по зив Љу би ше Ри сти ћа и Ха ри са 
Па шо ви ћа од ла зим у Су бо ти цу, где ме 
је Љу би ша од мах уба цио да играм, 
дао ми је две глав не уло ге, та ко да 
сам по сле го ди ну да на од до ла ска био 
пр вак На род ног по зо ри шта у Су бо ти-
ци. Би ло је ја ко чуд но, ра ди ли смо 20 
са ти днев но, фан та стич не пред ста ве 
смо пра ви ли. Се ћам се да сам спа вао 
у Пан си о ну Ин грид по ред Си на го ге, то 
су би ле три нај леп ше го ди не мог 
жи во та у кре а тив ном сми слу. Он да су 
на ста ли про бле ми, Љу би ша се одво-
јио од су бо тич ког по зо ри шта, па смо 
оти шли у Бе о град и на пра ви ли КПГТ 
(Ка за ли ште По зо ри ште Гле да ли ште 
Те а тар) у ста рој Ше ће ра ни. Та мо смо 
пра ви ли фан та стич не пред ста ве, 

из два јам „Ан ти го ну“, ко ја је тра ја ла 
три и по са та, а ја сам имао сце ну од 
45 ми ну та. Би ли смо го ли на сце ни, 
мој нај бо љи при ја тељ Не бој ша Чо лић 
и ја. Би ла је то при ча о ра ту у бив шој 
Ју го сла ви ји, ве о ма по тре сна и за то 
сам при стао на ту сце ну. За тим је 
пу бли ка пре ста ла да до ла зи у КПГТ, 
због све га што се де ша ва ло, Љу би ша 
Ри стић је био у ЈУЛ-у. У овом по зо ри-
шту сам 1996. го ди не од и грао сво ју 
по след њу пред ста ву и то без пу бли ке. 
Зва ла се „Опис сли ке“, игра ли смо 
Ева Рас и ја, Ева је игра ла Хи тле ра, а 
ја сам био у уло зи са му ра ја. То је нај-
бо ља уло га ко ју сам на пра вио, али 
ни сам мо гао да играм без пу бли ке и 
оти шао сам. 

Од 1996. го ди не игра те у пред ста
ви „Ауди ци ја“, ко ја је ве о ма по пу
лар на у бив шим ју го сло вен ским 
ре пу бли ка ма.

Ми смо у Ср би ји је ди но
про фе си о нал но

по зо ри ште ко је не ма 
глу мач ки ан самбл.
За Ми тро ви цу је то 

ште та. По зо ри ште не 
вре ди без глу ма ца, 

ти ши на у по зо ри шту је 
нај го ра. Ваљ да ће до ћи 

тај дан ка да ће не ко  
пре се ћи и на пра ви ти 

по зо ри ште у Срем ској 
Ми тро ви ци
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Та пред ста ва ми је до не ла до ста 
то га, то је јед но ин те ре сант но ис ку-
ство. Ја ко во лим ту пред ста ву, јер 
успе ва мо да на сме је мо љу де у овим 
вре ме ни ма, а да нас је нај те же на сме-
ја ти љу де. Пред ста ва тра је два са та и 
15 ми ну та, Жељ ко Нин чић, ко ји је и 
аутор пред ста ве, Вла ди мир Ба ла шћак 
и ја но си мо пред ста ву, а по вре ме но 
ус ка чу још два глум ца. Са „Ауди ци јом“ 
смо про пу то ва ли цео свет, ни је нас 
би ло са мо у Ки ни и Ја па ну. Игра мо се. 
Глу ма је нај те жи по сао на све ту ако се 
не играш, а ако се играш он да је нај-
леп ши. Ми се баш игра мо и пу бли ка то 
осе ти. Од и гра ли смо око 2.000 пред-
ста ва за јед но, у глу мач кој по ста ви сам 
већ ско ро 20 го ди на. 

У Срем ску Ми тро ви цу сти же те 
на кон КПГТ 1996. го ди не. Од и гра ли 
сте не ко ли ко уло га у про дук ци ји 
ми тро вач ког по зо ри шта, а на кон 15 
го ди на по но во сте до би ли глав ну 
уло гу (уло га Љу бе) у пред ста ви 
„Јав на лич ност“, чи ја је пре ми је ра 
би ла про шлог но вем бра. У пи та њу 
је пред ста ва ра ђе на по тек сту Не бој
ше Ром че ви ћа, а у ре жи ји Сне жа не 
Удиц ки.  

Мо ја су пру га је одав де и ми смо се 
из Бе о гра да 1996. го ди не пре се ли ли у 
Срем ску Ми тро ви цу. На њен на го вор 
сам 1999. го ди не ура дио пред ста ву 
„Па кле на по мо ран џа“ са Гор да ном 
Лу кић. Би ла је то мо ја пр ва пред ста ва 
у овом по зо ри шту. Био сам чак око 
го ди ну и по да на за по слен у ми тро вач-
ком по зо ри шту. Та да је Ве сна Спа со је-
вић би ла ди рек тор и по сто ја ла је иде ја 
да се шест глу ма ца из При шти не за по-
сли ов де и да из Шап ца до ђе још дво је 
глу ма ца, али све се из ја ло ви ло. На кон 
15 го ди на по но во сам до био глав ну 

уло гу у ми тро вач ком по зо ри шту, у 
„Јав ној лич но сти“, где сам на сце ни 
сат и по. Еки па у пред ста ви је сјај на, ту 
су Је ле на Јан ко вић, Вла ди мир Ба ла-
шћак, Ни ко ла Стан ко вић и ко ле ги ни ца 
из Шап ца Ива на Јо кић. Ура ди ли смо 
сја јан по сао са овом пред ста вом, иако 
нам је у стар ту коч ни ца за рад би ла 
чи ње ни ца да је не дав но у Зве зда ри 
те а тар ра ђен тај текст, али та пред ста-
ва ни је сјај но про шла. Уло гу Љу бе је 
играо Ми лан Ла не Гу то вић. Иако нам 
је то би ло за вра том, ве ро ва ли смо да 
мо же мо да на пра ви мо до бру пред ста-
ву, по го то во ка да се по ја вио Пјер Рај-
ко вић, ко ји је ра дио по крет. На ге не-
рал ној про би је био и пи сац и бог зна 
ка ко се оду ше вио, до би ли смо по хва-
ле са свих стра на. Текст је ја ко зах те-
ван, из ни јан си ран, ком плек сан и дра го 
ми је што су Ми тров ча ни пре по зна ли 
да смо ура ди ли јед ну озбиљ ну пред-
ста ву.  

Ка ко ко мен та ри ше те то што По зо
ри ште „До бри ца Ми лу ти но вић“ 
не ма глу мач ки ан самбл?

Ми смо у Ср би ји је ди но про фе си о-
нал но по зо ри ште ко је не ма глу мач ки 
ан самбл. У Ки кин ди су би ли у слич ној 
си ту а ци ји, али су ус пе ли да офор ме 
ан самбл. За Ми тро ви цу је то ште та, ту 
су Је ле на Јан ко вић, Вла ди мир Ба ла-
шћак, Ни ко ла Ја но ше вић за вр ша ва 
ака де ми ју, не ким љу ди ма из Шап ца 
мо же да се да про сто ра. Али не вре ди, 
већ сам пре стао о то ме да раз ми-
шљам, ди гао сам ру ке. Жао ми је, то је 
мој еснаф, на ви јам за то, али за што је 
то та ко не знам. Ово је мо је при род но 
ста ни ште, за то сам оспо со бљен. 
По зо ри ште не вре ди без глу ма ца, 
ти ши на у по зо ри шту је нај го ра. Ваљ да 
ће до ћи тај дан ка да ће не ко пре се ћи 
и на пра ви ти по зо ри ште у Срем ској 
Ми тро ви ци.

Ка ква је си ту а ци ја са кул ту ром у 
Срем ској Ми тро ви ци? Да ли има 
ква ли тет них са др жа ја?

За раз ли ку од не ких ко ји не до ла зе 
ни на је дан про грам у Срем ској Ми тро-
ви ци, а ко мен та ри шу кул тур ни жи вот, 
што ме нер ви ра, ми слим да је у прет-
ход не две го ди не за 30 од сто по ве ћан 
број про гра ма и за 30 од сто је бо љи 
ква ли тет кул тур ног про гра ма у гра ду. 
Мо гу да го во рим о Сир ми ју мар ту, 
По зо ри шту и Га ле ри ји. Сир ми ју март је 
по ве ћао и број про гра ма и ква ли тет 
истих за 50 од сто, ди рек тор ка По зо ри-
шта Је ле на Јан ко вић се бо ри ко ли ко 
мо же. Има ту и до ста ру па, али по на-
вљам, не ве ро ват но ко ли ко у овом 
ма лом гра ду има љу ди ко ји не до ла зе 
ни на је дан про грам, а се би да ју за 
пра во да ко мен та ри шу. Има по ма ка, у 
сва ком гра ду је иста при ча и увек се 
на па да оно што је ви дљи во, а нај ви-
дљи ви ја је кул ту ра.

 Би ља на Се ла ко вић

Глу ма је
нај те жи
по сао на
све ту ако
се не играш,
а ако се
играш он да
је нај леп ши

Алек сан дар Кр ста јић до са да ни је имао 
при ли ку да за и гра на фил му. Као сту дент 
је у Са ра је ву сни мао крат ке игра не фор-
ме, а жа ли што му је пре о те та уло га Ја не-
за у фил му „Др жа ва мр твих“.

- До био сам глав ну уло гу у зад њем 
фил му ко је је ра дио Жи во јин Па вло вић 
„Др жа ва мр твих“, али спон зор је тра жио 
да у ње му игра не ки по зна ти глу мац и 
опре де ли ли су се да Ја не за игра Рад ко 
По лич. Био је то за ме не ве ли ки шок, био 
сам ја ко раз о ча ран. Ка сни је ни сам до би-
јао при ли ку да за и грам у не ком фил му – 
ка же Мац ко.    

Ни кад на фил му
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ГОР ДА НА ЛУ КИЋ, 
ГЛУ МИ ЦА

Уз шо љу ча ја, ко ји кре пи те ло, 
нај бо ље ду шу за гре је раз го вор 
са не ким ко је (ду шу, на рав но) 

има и ра до је де ли са дру ги ма. А са 
глу ми цом Го цом Лу кић раз го вор је 
увек за ни мљив. У питању је осо ба без 
пред ра су да, сло бо до ум на и не при-
стра сна. Не што по пут ве ли ког бор ца 
за прав ду, ко ји се не устру ча ва  да 
ди рект но, гла сно и ја сно ка же шта 
ми сли.

Ка ко и ка да сте од лу чи ли да се 
ба ви те глу мом? 

То ни је би ла од лу ка! Ни је био ни 
део пла на, а ка мо ли не ка квог уми-
шља ја.  Уоби ча је ни по че так - школ ске 
при ред бе, ре ци то ва ње, драм ске смо-
тре, при сту па ње чи ка Би ло вој глу мач-
кој еки пи у та да шњем ама тер ском 
по зо ри шту. У ра ној мла до сти сам спо-
зна ла и при хва ти ла се бе. Би ла сам 
оча ра на (ин фи ци ра на) по зо ри штем. 
Има ла сам се дам на ест го ди на и зна-
ла сам да је то то. Све, од упи си ва ња 
ака де ми је, до да нас, је са мо при ро дан 
след до га ђа ја. Сце на или пред ста ва, 
или ка ко ти ка жеш глу ма, за ме не је 

при род на сре ди на у ко јој се ја осе ћам 
срећ но, ис пу ње но, свр сис ход но. 
Во лим ону фра зу, глу ма је иза бра ла 
ме не.   

Ка кав је осе ћај би ти на по зо ри
шној сце ни? Да ли по сто ји тре ма 
пред на ступ?

Не мам при ва тан осе ћај бив ство ва-
ња на сце ни. Као глу ми ца, на сце ни 
сам са мо део пред ста ве, де лић јед не 
илу зи је, не ка кве умет нич ке ми си је. Ми 
на сце ни и пу бли ка у гле да ли шту смо 
це ли на у том ап со лут ном пре зен ту. 
Раз ме њу је мо енер ги је. Ге не рал но, то 
је ја ко ле по. На рав но да имам тре му 
пре сва ке пред ста ве. То је ствар од го-
вор но сти и же ље да пред ста ва бу да 
до бра. Но, ка да пред ста ва поч не, тре-
ма не ста је.

Ка да при пре ма те не ку по зо ри шну 
пред ста ву, ка ко и на ко ји на чин то 
ра ди те? 

То је сло жен и ком плек сан по сао. 
Као глу ми ца сле дим ре ди тељ ске 
за ми сли и ин ди ка ци је, ана ли зи рам 
де ло, лик, ис тра жу јем по ли те ра ту ри, 

ис тра жу јем у се би слич но сти и раз ли-
ке, пред ла жем ре ше ња. Во лим да се 
играм и да стал но про на ла зим шта 
све мо гу да бу дем. У по след ње вре ме 
и ре жи рам, а то је већ по ма ло дру га-
чи ји про цес. 

Да ли сте се про на шли у све ту 
глу ме? Ка кав је осе ћај би ти по зо ри
шна глу ми ца? 

Знам да де лу јем „из гу бље но“, али ја 
сам се бе одав но про на шла.  По зо ри-
ште је па ра лел ни свет у ко јем мо гу да 
се играм, да про на ђем у се би осо бе 
ко је сме ју оно што ја у ре ал ном све ту 
не мо гу и не смем! Би ти по зо ри шна 
глу ми ца, као и сва ки дру ги по зив, има 
сво ју бли ста ву и сво ју там ну стра ну. 

У ко јим пред ста ва ма сте све игра
ла? 

Игра ла сам у ви ше од ше зде сет 
пред ста ва. Ка ко све да на бро јим и 
ко је да из дво јим. Ко га баш за ни ма 
мо же да про на ђе те по дат ке и на 
Ви ки пе ди ји. По но сна сам да сам има-
ла сре ћу да играм у де ли ма нај ве ћих 
драм ских пи са ца – од Шек спи ра, пре-

Сцена је за ме не 
природна средина

Во лим да играм
пред ста ве за де цу,

па сам од лу чи ла да 
по кре нем Кре а тив ни 

сту дио и те а тар
,,ГАР ТЕЛ“ за

кре а тив ну де цу
и мла де. Кроз та кве 

драм ске дру жи не
ства ра ју се бу ду ћи 

глум ци про фе си о нал ци, 
као и љу би те љи и 

по што ва о ци по зо ри шта 
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ко Че хо ва, па до Ре ја  
Ку ни ја, од Ну ши ћа, пре ко 
Аце По по ви ћа до Би ља не 
Ср бља но вић. И са сјај ним 
ре ди те љи ма као што су 
Сла во љуб  Сте фа но вић 
Ра ва си, Пе тар Го ве да ро-
вић, Ми ша Јан ке тић, Вла-
ди мир Ла зић, Љи ља на 
То до ро вић. Али, нај дра жи 
ми је мој пр ви ре ди тељ 
Во ји слав Би ла но вић - чи ка 
Бил. 

Ко је уло ге нај бо ље 
при ста ју Ва шем сен зи
би ли те ту?

Сва ка уло га је иза зов. 
Увек ми је бит ни ја пред-
ста ва од уло ге ко ју у тој 
пред ста ви ту ма чим. 
На рав но, увек се тру дим 
да дам мак си мум. Што 
сам ста ри ја, све ви ше 
во лим ко ме ди је. Мо жда 
за то што нам све ви ше не до ста је 
смех. Мо жда за то што је пра ви иза зов 
кроз ху мор по кре ну ти раз ми шља ње, 
про ме не.

Ка ко ви ди те бу дућ ност по зо ри
шта на на шим про сто ри ма? 

Го ре не мо же би ти, зар не? Упр кос 
свим ци ви ли за циј ским ис ку ше њи ма, 
по зо ри ште оп ста је већ хи ља да ма 
го ди на. Ве ру јем да ће бу ду ћи по зо ри-
шни ства ра о ци уме ти да са чу ва ју нај-
бо ље те ко ви не и ство ре по зо ри ште по 
сво јој ме ри.

Ко ји по зо ри шни глу мац је по Ва ма 
нај бо љи? Ко ји су то ква ли те ти ко је 
по зо ри шни глум ци тре ба да по се
ду ју? 

Не бих мо гла да из дво јим јед ну осо-
бу чак и да ме пи таш ко је нај бо љи у 
не кој спорт ској, а не у умет нич кој 
ди сци пли ни. Ми смо под не бље са 
мно го да ро ви тих љу ди. Та ко је и у 
умет но сти. Има мо мно го сјај них глу-
ма ца и глу ми ца, а има ла сам сре ћу да 
са не ки ма играм. Осим нео спор ног 
та лен та, по ме ни, глу мац мо ра да 
во ли по зо ри ште у се би, а не се бе у 
по зо ри шту. Нај бо ље глум це ка рак те-
ри ше ин те ли ген ци ја, из у зет на емо тив-
ност, по зо ри шна ди сци пли на и по све-
ће ност, по што ва ње ко ле га и са рад ни-
ка, и не ко спе ци фич но бун тов ни штво, 
не што по пут ре во лу ци о на ра.   

Глу ми ли сте у јед ној од нај гле да
ни јих се ри ја са на ших про сто ра 
„Се ло го ри, а ба ба се че шља“. 
Ка кве сте ути ске по не ли из те се ри
је? 

Ни сам гле да ла се ри ју, а на осно ву 
ле ти мич но ви ђе них ре кла ма и на ја ва 
има ла сам ми шље ње да иста на вр ло 
по вр шан и ба на лан на чин при ка зу је 
се ло. По зив и по ну да ма ле епи зод не 
уло ге у тре ћем се ри ја лу су ме ја ко 
из не на ди ли. Пре суд но је би ло што је 
тре ба ло да ту ма чим лик мла де же не 

ко ја уми ре од ра ка дој ке. Мо ја мај ка је 
у че тр де се тој умр ла од ра ка дој ке. 
Би ла је то при ли ка да је ове ко ве чим. 
Да кроз по пу лар ну се ри ју, бо ље од 
на уч них еми си ја и ле ка ра, нај ши рем 
жен ском ауди то ри ју му скре нем па жњу 
на озби љан про блем. Це ла еки па, од 
про дук ци је до глу мач ке еки пе, функ-
ци о ни са ла је вр хун ски про фе си о нал-
но и не ствар но за на ше при ли ке. Све 
је би ло ор га ни зо ва но у ми нут, на се ту 
бес пре кор на са рад ња шмин ке ра, гар-
де ро бе ра, сни ма те ља, глу ма ца. Сви 
са рад ни ци и сег мен ти су би ли бит ни и 
ува же ни, а глум ци ма је омо гу ће но да 
у сјај ној ат мос фе ри сни ма ју вр ло 
де ли кат не и емо тив не сце не. Хо но ра-
ри су та ко ђе би ли сјај ни и ни ко ни је 

имао би ло ка кав про блем 
у том до ме ну. До та да сам 
ми сли ла да је Ра дош 
Ба јић глу мац, ве се љак и 
ша љив џи ја. Та да сам упо-
зна ла из у зет ног про фе си-
о нал ца и сјај ног про ду цен-
та.  

 
Ка ко се при пре ма те за 

зах тев не и ин тен зив не 
уло ге? 

Као и за би ло ко ју дру гу 
уло гу, за ви си шта је то што 
је по себ ност  тог  ли ка, 
или ре ди тељ ске иде је. У 
пред ста ви „Цир кус Те ле-
пор та но“ ми је нај те же 
би ло са вла да ти страх од 
ви си не. Ме ни је та уло га 
по мо гла да по бе дим ту 
вр сту фо би је.

Ви во ди те и шко ли цу 
глу ме. Ка ко је ра ди ти са 

де цом и на у чи ти их све му што је 
ве за но за глу му?

Де ца су нај бо љи део чо ве чан ства. 
Во лим да играм пред ста ве за де цу, па 
сам од лу чи ла да по кре нем Кре а тив ни 
сту дио и те а тар ,,ГАР ТЕЛ“ за кре а тив-
ну де цу и мла де. Кроз та кве драм ске 
дру жи не ства ра ју се бу ду ћи глум ци 
про фе си о нал ци, као и љу би те љи и 
по што ва о ци по зо ри шта. Ми се на 
на шим ча со ви ма глу ме див но игра мо, 
а кроз игру се нај бо ље ства ра и кре и-
ра. Пра ви мо сјај не пред ста ве. Има мо 
до ста успе ха и на гра да на фе сти ва ли-
ма и смо тра ма. Сва ког да на от кри вам 
ко ли ко су ле пи, па мет ни и та лен то ва-
ни. То ме из у зет но ис пу ња ва и опле-
ме њу је мо ју ду шу. Мо гу да их на у чим 
са мо тех нич ке ства ри: тех ни ку гла са, 
дик ци ју, сцен ски по крет, шта је ми зан-
сцен, рад ња и слич но. Тру дим се да 
их осло бо дим да стал но ис тра жу ју, а 
све оста ло је на њи ма. Ве ћи на од њих 
не ће би ти глум ци, али си гур на сам да 
ће им ово ис ку ство би ти дра го це но и  
оста ти у див ном се ћа њу. 

Да ли ве ру је те да се до бро 
до брим вра ћа? Да ли је ху ма ност у 
да на шње вре ме вр ли на?

Ми слим да они ко ји чи не до бро 
си гур но не оче ку ју да им се то вра ти. 
Ве ру јем да се  све вра ћа. Све што 
чи ни мо (или не чи ни мо). До бро чи ње-
ње је са мо по се би на гра да. Ак си ом је 
да је ху ма ност вр ли на, али је она 
да нас рет кост. Ху ма ност под ра зу ме ва 
осе ћај ност, љу бав, по ни зност, да ре-
жљи вост и на ду. Про блем са да шњег 
вре ме на је пот пу но де ва сти ран 
си стем вред но сти. Без пра вих вред но-
сти, обра зо ва ња, зна ња, скром но сти, 
до бро те, дру штво не мо же да иде 
на пред. У тој бор би за вра ћа ње пра-
вих вред но сти „у тренд“ по зо ри ште 
мо ра има ти зна чај ну уло гу, али и сви 
оста ли сег мен ти дру штве не за јед ни-
це. 

К. Зу кић

Увек ми је бит ни ја 
пред ста ва од уло ге 
ко ју у тој пред ста ви 
ту ма чим. На рав но, 
увек се тру дим да

дам мак си мум!
Што сам ста ри ја, све 

ви ше во лим ко ме ди је. 
Мо жда за то што

нам све ви ше
не до ста је смех
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ЖЕЉ КА АВРИЋ, КЊИ ЖЕВ НИ ЦА

Пи са ње је мо ја по тре ба

Ше ста збир ка је
већ у на ста ја њу.
Имам ком плет ну

иде ју ка ко ће она да 
из гле да и по но во ће 
би ти не што са свим 

но во, јер сва ка мо ја 
књига је раз ли чи та

од прет ход не. Њи хо ва 
слич ност је у драм ској 

фор ми. Ме ни је
пи са ње по ста ла

по тре ба и ви дим да 
на и ла зим на до бар 

од зив пу бли ке, што ми 
је и нај ва жни је

Жељ ка Аврић, сад већ афир ми-
са на књи жев ни ца, про мо ви са-
ла је сво ју пе ту по ре ду збир ку 

пе са ма ко ја но си на зив „Је сам“ сре ди-
ном го ди не. Пр ва књи га „Пор трет“ је 
об ја вље на 2001. го ди не, а из да вач је 
„Бран ко во Ко ло“ из Срем ских Кар ло ва-
ца, „Зве здар ни ца“ јој је дру га књи га 
ко ја је иза шла 2004. го ди не у из да њу 
„Про свје те“, док су по след ње три књи-
ге иза шле у ин тер ва лу од 2013. до 
2016. го ди не. То су „Мар ги на ли је“, 
„Вре ме ник“ и „Је сам“ и све их је из дао 
но во сад ски „Про ме теј“. Два на ест пе са-
ма Жељ ке Аврић пре ве де но је на 
ру ски је зик и об ја вље но у ше стом то му 
„Ан то ло ги је срп ско – ру ског кру га“ у 
из бо ру и пре во ду Ан дре ја Ба зи лев-

ског, чла на Ру ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти.

Ода кле љу бав пре ма по е зи ји?
Ве ћи на љу ди ко ја се ба ви пи са њем 

упо тре бља ва фра зу да пи ше још од 
де ч јих и школ ских да на, а то је за и ста 
исти на. Оно што је за ни мљи во код 
ме не је то да ме је ујак упу тио на пи са-
ње, кроз по е зи ју нај ве ћег ли ри ча ра 
Сер ге ја Је се њи на и ве ро ват но је то 
био је дан до бар при мер ко ји сам до би-
ла на вре ме, та ко да сам од уја ка 
на сле ди ла и раз ви ла тај пе снич ки ген. 
Пи са ла сам и кроз гим на зиј ски и сту-
дент ски пе ри од, по ма ло об ја вљи ва ла. 
У пе снич ком ства ра ла штву на пра ви ла 
сам и јед ну па у зу, ко ја је пред ста вља-

ла не ку вр сту аку му ла ци је осе ћа ња и 
ми сли. То је био пе ри од ка да сам 
за сни ва ла по ро ди цу, ро ди ла де цу, а 
ка да су де ца по ста ла са мо стал ни ја, 
вра ти ла сам се пи са њу и по че ла да 
об ја вљу јем. 

Ко ји су Вам би ли књи жев ни узо ри 
на по чет ку Ва шег књи жев ног ства
ра ла штва, ко га сте нај ра ди је чи та
ли, а ко га да нас чи та те?

Срп ска књи жев ност је за и ста пре пу-
на див них пе сни ка. Оно што је ме не 
нај ви ше при ву кло и оно што сма трам 
вр хом срп ског пе сни штва је це ла срп-
ска мо дер на, ро ман ти зам, Ла за Ко стић 
и ње го ва San ta Ma ria del la Sa lu te, Дис, 
На ста си је вић, Де сан ка Мак си мо вић, 
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по е зи ја Цр њан ског, Ми о драг Па вло-
вић, Бран ко Миљ ко вић, Вас ко По па. 
Чо век ко ји ме не и дан да нас оду ше-
вља ва сво јим со не ти ма је Сте ван 
Ра ич ко вић, Ми ло сав Те шић, Да рин ка 
Је врић, Ми ли ца Ба крић. Има ту и 
стра них пе сни ка, али с об зи ром да 
сам по стру ци про фе сор срп ског је зи-
ка и књи жев но сти ипак се ви ше ба зи-
рам на пи сце срп ске књи жев но сти. 

Пи ше те нај че шће сло бод ним и 
ве за ним сти хом. Из ког раз ло га?

Је сте. Пи шем и ри мо ва ну по е зи ју. 
Из бор фор ме за ви си од са ме те ме 
пе сме, мо ти ва. То се са мо на мет не. 
По што сам ро ђе на у Ба ња лу ци и 
пе сме ко је по све ћу јем мај ци и за ви ча-
ју углав ном пи шем у сло бод ном сти ху 
ије ка ви цом. Ми са о ну ли ри ку ко ју окре-
нем ви ше чо ве ку и све ту у ње му и око 
ње га, пи шем у ве за ном сти ху и ека ви-
цом. 

Да ли по сто ји не ки лајт мо тив ко ји 
се про вла чи кроз све Ва ше књи ге?

Има пу но лајт мо ти ва ко ји се про-
вла че кроз мо је књи ге. То су мо тив 
за ви чај но сти, мај ке, љу ба ви. Љу бав је 
це ло куп но и све о бу хват но осе ћа ње. 
Она мо же би ти пре ма жи во ту, чо ве-
чан ству, књи зи, де ци. Мо жда је та 
те ма љу ба ви нај ви ше при сут на у 
по след њој књи зи „Је сам“. 

Ва ше пе сме су при лич но емо тив
но из ра жај не и то пле, на ро чи то оне 
ко је сте по све ти ли ро ди те љи ма и 
де ци. 

Је сте, по ро ди ца је мој из вор сна ге, 
из вор ста бил но сти. Њи ма је све по све-
ће но, та ко да је то не што што је по све 
нор мал но. По е зи ја да би би ла пра ва 
ли ри ка мо ра да има емо ци ју, у исто 
вре ме да би не што по ру чи ла она мо ра 
да има и ми сао. 

До бит ник сте мно гих на гра да, 
из ме ђу оста лог и за нај леп ши 
ци клус љу бав не по е зи је. Ко ја Вам је 
нај зна чај ни ја? 

На гра де ја ко при ја ју, али и оба ве зу ју. 
Као и сва ком чо ве ку, при ја вам да це не 
оно што ра ди те, али у су шти ни пу бли-
ка је та ко ја да је за вр шну реч, ни ка ко 
жи ри. 

Шта је спе ци фич но за Ва ше 
пе сме?

Ми слим да се сва ки чи та лац мо же 
про на ћи у не кој мо јој пе сми. Оно што 

је мо жда спе ци фич но за ме не је да ја 
пи шем и у му шком ро ду, из пер спек ти-
ве стар ца и пер спек ти ве де те та, ни 
са ма не знам за што је то та ко. Ми слим 
да то би ра са ма те ма ти ка, то је оно 
што се зо ве пе снич ка сло бо да. 

Ко ли ко вре ме на је по треб но за 
на ста ја ње јед не збир ка? 

За пе сму по сто ји вре ме са зре ва ња и 
вре ме пи са ња. То су два раз ли чи та 
про це са. Че сто се де си да пе сма мно-
го ду же са зре ва не го што на ста је. То је 
за и ста ин ди ви ду ал но, од пе сме до 
пе сме, од иде је до иде је, ути ца ја на то 
има и вре ме, мен тал но ста ње. Мој 
став је да не тре ба да пи шем по сва ку 
це ну не го он да ка да имам не што да 
ка жем, да ни је би тан број књи га не го 
ква ли тет. По след ња збир ка „Је сам“ 
на ста је од 2012. го ди не. Пр ве пе сме су 
та да на пи са не, а об ја вље на је ове 
го ди не. У том вре мен ском раз до бљу 
са зре ла је у ме ни иде ја за збир ку 
пе са ма „Вре ме ник“ по узо ру на „Књи гу 
по ста ња“, из де ље на по да ни ма ка ко је 
Бог ства рао свет, по кључ ним мо ти ви-
ма, пред ме ти ма, по ру ка ма. Ова збир-
ка је на ста ла за осам ме се ци.

Шта Вам ка жу чи та о ци? 
Углав ном су по зи тив ни ко мен та ри, 

али има и до бро на мер них кри ти ка ко је 
ми упу ћу ју струч ња ци и мо ји ре цен зен-
ти. Све су то до бро на мер не кри ти ке 
ко је су на од ре ђен на чин по бољ ша ле 
ква ли тет мо јих пе са ма. Оно што је 
ме ни ин те ре сант но је то да се сви ма 
сви ђа ју дру га чи је пе сме. Сва ко има 
не ко сво је ви ђе ње и свој укус. Оно што 
је ја ко бит но за пе сни ка је да он мо ра 
да бу де до бар мај стор, да има ве шти-
ну ства ра ња пе сме и град ње сти ха, јер 
ни је ла ко пи са ти пе сме. У пе сми сва ка 
реч мо ра да има сво је ме сто и сво је 
оправ да ње. 

По че му се Ва ша нај но ви ја књи га 
раз ли ку је од прет ход них? 

Сва ка збир ка је раз ли чи та, оно што 
ка рак те ри стич но за све мо је збир ке је 
јед на струк ту ра, што су та ко ђе уочи ли 
мо ји ре цен зен ти. Све мо је књиге има ју 
драм ску фор му, об ли ку је их про лог, 
епи лог и гру пи са не су по ци клу си ма. 
Оно што је ка рак те ри стич но за мо ју 
по след њу збир ку је сте да се ци клу си 
зо ву „Бо је“, „Че жње“, „Све тло сти“, 
„Сен ке“ и „Зву ци“. На зи ви ци клу са се 
на до ве зу ју на пе сме. Ова збир ка је 
збир ка у ко јој нај ви ше по ни рем у се бе 
као ин ди ви дуу. 

Да ли пла ни ра те уско ро и но ву 
збир ку пе са ма? 

Пла ни рам и да ље да на ста вим са 
пи са њем. Ше ста збир ка је већ у на ста-
ја њу. Имам ком плет ну иде ју ка ко ће 
она да из гле да и по но во ће би ти не што 
са свим но во, јер сва ка мо ја књига је 
раз ли чи та од прет ход не. Њи хо ва слич-
ност је у драм ској фор ми. Ме ни је 
пи са ње по ста ла по тре ба и ви дим да 
на и ла зим на до бар од зив пу бли ке, 
што ми је и нај ва жни је. 

Са ња Ста не тић 

Збир ка пе са ма „Је сам“ се на не ки на чин 
раз ли ку је од до са да на пи са них, али их 
по ве зу ју лајт мо тиви: љу бав и за ви чај, ко ји 
се про вла че кроз све пе сме. Као и оста ле 
Жељ ки не књи ге, та ко и ова има свој про-
лог, ко ји пред ста вља увод ни део за чи та о-
це ко ји ће их по ве сти на про пу то ва ње кроз 
ци клу се и епи лог од но сно раз ре ше ње, 
за вр шну реч ко ја но си по ру ку да је „суд би-
на на ша за пи са на“.

Жељ ки не пе сме су то пле, лич не и емо-
тив не, по го то во оне по све ће не по ро ди ци. 
Пе сни ки ња се тру ди да бу де аутен тич на 
срп ском је зи ку, при бе га ва ју ћи че сто ар ха и-
зми ма, у на сто ја њу очу ва ња ма тер њег 
је зи ка. 

Но ва књи га Жељ ке Аврић до но си осве-
же ње, ори ги нал ност и мно штво емо ци ја. 
Она је сва ка ко са да, нај зре ли ја књи га ове 
ма е страл не књи жев ни це. 

Чо пор 
вре ба ју ко ра ци
се ва ју оч ња ци
ур ли чу ве тро ви
ки ди шу зве ро ви
ја у ци чед них
од кр во жед них
у сру ше ном гне зду
на бе лом ве зу
цр ве на чип ка 
око пред вод ни ка 

О жи во ту и љу ба ви

Има пу но
лајт мо ти ва ко ји
се про вла че кроз
мо је књи ге. То су 

мо тив за ви чај но сти, 
мај ке, љу ба ви.

Љу бав је це ло куп но
и све о бу хват но

осе ћа ње. Она мо же 
би ти пре ма жи во ту, 
чо ве чан ству, књи зи, 

де ци. Мо жда је та 
те ма љу ба ви нај ви ше 

при сут на у 
по след њој књи зи

„Је сам“
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МИ КИ ЦА ИЛИЋ, ПИ САЦ

Чо век тре ба да пи ше
до кле код има шта да ка же

К ад би ми не ко до ка зао да је 
Хри стос ван исти не, и ка да би 
исти на зби ља ис кљу чи ва ла 

Хри ста, пре бих се опре де лио да 
оста нем са Хри стом, не го ли са 
исти ном. Овом ре че ни цом До сто јев-
ског, пи сац Ми ки ца Илић за по чи ње 
по гла вље јед не од сво јих нај зна чај-
ни јих књи га. Реч је о књи зи „По вест о 
апо кри фу“, ко ја је про гла ше на за нај-
бо љи ро ман на кон кур су Из да вач ке 
ку ће Ар те 2014. го ди не. 

Илић је сво је де тињ ство про вео у 
Бо су ту, а по чео је да пи ше још као 
сту дент. Сво је ра до ве пр во је об ја-
вљи вао у књи жев ним ча со пи си ма, а 
2003. го ди не из ла зи ње го ва пр ва 
књи га „За пад но – ис точ ни ди ван“. 

Ка да Вам се ја ви ла љу бав и 
по тре ба за пи са њем?

Љу бав пре ма пи са њу увек про ис ти-
че из љу ба ви пре ма чи та њу. По но сим 
се про чи та ним, а не на пи са ним књи-
га ма. По чео сам да пи шем још као 
сту дент и да об ја вљу јем сво је ра до ве 
у ра зним књи жев ним ча со пи си ма. 

Да ли сте има ли не ке књи жев не 
уз о ре на по чет ку Ва шег ства ра ња и 
ко ји пи сци су на Вас оста ви ли нај
ве ћи ути сак?

Фа сци ни рао ме је Киш, Бор хес, 
Че хов, До сто јев ски, Ан дрић и Цр њан-
ски. По сто ји чи тав низ књи га ко је су 
ме фор ми ра ле као бу ду ћег књи жев-
ни ка и тај траг се увек осе ћа, с тим  
што је нео п ход но из гра ди ти не ки свој 
стил на тим те ме љи ма про чи та ног. 
По сто ји мно го пи са ца ко ји су ути ца ли 
на мој књи жев ни укус. 

Ко ли ко књи га сте до са да об ја ви
ли и ко јег су књи жев ног жан ра? 

Пр ву књи гу сам об ја вио 2003. го ди-
не, та ко што сам по слао ру ко пис на 
кон курс сту дент ског Кул тур ног цен-
тра Кра гу јев ца. Реч је о еди ци ји 
„Пр ве нац“, а на зив књи ге је „За пад но 

Не мам ни шта про тив три ви јал не књи жев но
сти, она де фи ни тив но треба да по сто ји. Као што 
би ре као Да ни ло Киш „да би се на пи са ла ло ша 
књи га тре ба под јед на ко тру да и вре ме на као и 
да се на пи ше до бра књи га“. На про сто тре ба то 
раз лу чи ти и одво ји ти ле пу од ко мер ци јал не 
књи жев но сти. Бо ље је чи та ти и то не го гле да ти 
те ле ви зор, а мо жда и ни је

По но сим се
про чи та ним,

а не на пи са ним
књи га ма. По чео сам

да пи шем још као
сту дент и да

об ја вљу јем сво је
ра до ве у ра зним

књи жев ним ча со пи си ма
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– ис точ ни ди ван“. Дру га 
књи га је мо но гра фи ја мог 
се ла у ко јем сам про вео 
де тињ ство под на зи вом 
„Се ло Бо сут у Сре му“. 
За тим об ја вљу јем књи гу 
крат ких при ча „Ла ви ринт 
без из ла за“, а он да сле ди 
ро ман „По вест о апо кри-
фу“. По след ња об ја вље-
на књи га је ро ман „Освит 
да на осмог“ 2015. го ди не. 
По след њих не ко ли ко 
го ди на сам по чео да се 
ба вим драм ском књи жев-
но шћу. Ин те ре сан тан ми 
је ра дио као ме диј и имам 
на пи са но не ко ли ко ра дио 
дра ма, а до сад су ми 
про ду ци ра не две: „Под-
ви жни ци пир га Све тог 
Са ве“ у про дук ци ји Ра дио 
Бе о гра да и „Ђор ђе Ћур-
чи ја“, ко ју је про ду ци рао 
Ра дио Но ви Сад.

До бит ник сте мно гих 
на гра да и књи жев них 
при зна ња. Мо же те ли 
да из дво ји те не ку ко ја 
је Ва ма нај зна чај ни ја?

Осво јио сам два де се-
так на гра да, не ке ма ње, 
не ке ви ше зна чај не. 
Из ме ђу оста лих и на гра-
ду „Ла за Ла за ре вић“ за 
нај бо љу нео бја вље ну 
срп ску при по вет ку, и на гра ду „Срп ско 
пе ро“ у Ја го ди ни за уче шће у фи на лу 
Свет ског фе сти ва ла  мла дих пи са ца 
„Срп ско пе ро“ из Ја го ди не. 

У ро ма ну „По вест о апо кри фу“ 
опи сан је пе ри од ра ног хри шћан
ства. Чи ме сте би ли фа сци ни ра ни, 
шта Вас је на ве ло да књи гу по све
ти те упра во тој епо хи?

Рад ња ро ма на „По вест о апо кри фу“ 
је вре ме ра ног хри шћан ства. Ми слим 
да ми је то нај у спе ли ја књи га до са да. 
У том ро ма ну сам по ку шао да до ча-
рам ка ко су из гле да ле пр ве де це ни је 
хри шћан ства у Грч кој, Ри му, Је ру са-
ли му, Ин ди ји. Ин те ре со ва ло ме је 
ка ко су ти апо сто ли, ко ји су би ли не у-
ки љу ди, ри ба ри, на ко је се из ли ла 
бо жан ска све тлост, про по ве да ли 
Све то пи смо, ка ко су њи хо ва не моћ-
на пле ћа под не ла тај те рет. Ин те ре-
со ва ле су ме њи хо ве ма ле људ ске 
сла бо сти, сум ње, че жње, не до у ми це. 

Пи ше те, ба ви те се по ли ти ком, 
за по сле ни сте. Шта Вас мо ти ви ше 
да пи ше те и он да кад ни сте рас по
ло же ни за то, да ли по сто ји не ко 
од ре ђе но вре ме кад ства ра те?

Не мам од ре ђе но вре ме кад пи шем, 
не кад пи шем оп се сив но да ни ма, а 
не кад не пи шем ни шта ме се ци ма. 
Кад по сто ји ин спи ра ци ја то иде ла га-
но, али по сле до ла зи тај му ко трп ни 
део по сла ка да ис пра вљам ру ко пис и 
до те ру јем га. 

По сто ји ли не ка ква ве за 
из ме ђу књи жев но сти и 
по ли ти ке?

Не ве ру јем, не знам. 
Ми слим да је не ма.

Два пу та су Ва ши ро ма ни 
би ли у из бо ру за НИНову 
на гра ду. Шта би за Вас зна
чи ла та пре сти жна на гра да?

У пи та њу су ро ма ни „По вест 
о апо кри фу“ и „Освит да на 
осмог“. Чи ње ни ца је да је то 
зна чај на на гра да за све 
пи сце, ме ђу тим мно го до брих 
књи га ни је на гра ђе но. У на шој 
сре ди ни то је ве о ма зна чај на 
на гра да, али по след њих 10 
го ди на све књи ге ко је су до би-
ле НИН-ову на гра ду су по то-
ну ле. 

Ка ква је до са да шња ре ак
ци ја Ва ших чи та ла ца?

Обра ћам се у свим књи га ма 
јед ном ква ли фи ко ва ном чи та-
о цу. То је мо жда ма на, а 
мо жда и вр ли на. За чи та ње 
тих књи га, по себ но ако го во-
ри мо о ро ма ну „По вест о апо-
кри фу“, по треб но је јед но 
пред зна ње ве за но за књи жев-
ност, те о ло ги ју, фи ло зо фи ју, 
исто ри ју. Не обра ћам се 
не ком про сеч ном чи та о цу, 
не го чи та о цу ко ја иза се бе 
има до ста про чи та них књи га. 

Ре ак ци је тих чи та ла ца ко ји су про чи-
та ли мо је књи ге су по зи тив не. 

На ста ви ће те и да ље да пи ше те?
Ми слим да чо век тре ба да пи ше 

до кле код има шта да ка же. Не мам 
ни шта про тив три ви јал не књи жев но-
сти, она де фи ни тив но треба да 
по сто ји. Као што би ре као Да ни ло 
Киш „да би се на пи са ла ло ша књи га 
тре ба под јед на ко тру да и вре ме на 
као и да се на пи ше до бра књи га“. 
На про сто тре ба то раз лу чи ти и одво-
ји ти ле пу од ко мер ци јал не књи жев но-
сти. Бо ље је чи та ти и то не го гле да ти 
те ле ви зор, а мо жда и ни је. 

Сма тра те ли да без чи та ња не ма 
пи са ња?

Да, сва ка ко. Љу ди ко ји по ку ша ва ју 
да пи шу, а да не чи та ју је ка та стро фа, 
за књи жев ност, а и за њих са ме. 

Да ли ми сли те да љу ди да нас 
до вољ но па жње по све ћу ју књи га
ма?

Не, љу ди ни су ни кад до вољ но 
чи та ли, и ни кад не ће. И ра ни је кад 
ни је би ло те ле ви зи је и ин тер не та 
љу ди ни су чи та ли. Ни кад чи та лач ка 
пу бли ка ни је би ла пре о вла ђу ју ћа. 
Љу ди не чи та ју до вољ но, али опет 
охра бру је чи ње ни ца кад у би бли о те-
ци тра жи те не ку до бру књи гу, па не 
мо же те да до ђе те на ред, то ипак 
не што зна чи. 

Са ња Ста не тић

Љу ди ни су ни кад 
до вољ но чи та ли,

и ни кад не ће.
И ра ни је кад ни је
би ло те ле ви зи је и 
ин тер не та љу ди

ни су чи та ли.
Ни кад чи та лач ка 

пу бли ка ни је би ла
пре о вла ђу ју ћа.
Љу ди не чи та ју 

до вољ но, али опет 
охра бру је чи ње ни ца 

кад у би бли о те ци
тра жи те не ку до бру 
књи гу, па не мо же те

да до ђе те на ред,
то ипак не што зна чи
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МИР ЈА НА МАР КО ВИЋ, ПИ САЦ

Да нас је вре ме ри ја ли ти ја, 
сла бо се чи та ју књи ге

Да по сто је не за у ста вљи ви ино ва-
то ри и љу ди ко ји ве ру ју у осва ја-
ње сло бо де сва ка ко то до ка зу је 

Мир ја на Мар ко вић. Мир ја на је хра бра 
же на, да ма, не жни пе сник и пи сац. 
Она је јед на од оних осо ба ко је зна ју 
да је кул ту ра си гур на пре чи ца до ус по-
ста вља ња вред но сног си сте ма у јед-
ном са вре ме ном дру штву. Сло бо да 
ми шље ња се сва ка ко ма ни фе сту је 
кроз сло бо ду го во ра, што се мо же и 
пре по зна ти у Мир ја ни ним књи га ма.  

Пи та ли смо Мир ја ну Мар ко вић ода-
кле љу бав пре ма пи са њу? Ка да је 
по че ла да пи ше и шта је пре су ди ло да 
на пи ше пр ву књи гу? 

 Љу бав пре ма пи са њу да ти ра још 
из де тињ ства. Пр ву пе сму сам на пи са-
ла још у сед мој го ди ни жи во та. За ни-
мљи во, на слов те пе сме је био „Адис 
Абе ба“, ди ви ла сам се том гра ду, ма да 
је мо ја спо зна ја о ње му би ла ве за на за 
ТВ пред ста вља ње тог гра да и по ли-
тич ка де ша ва ња у ње му, на рав но 
ко ли ко сам то као де те мо гла да раз у-
мем. Као члан ли те рар не сек ци је у 
основ ној шко ли љу бав пре ма пи са ној 
ре чи сам про ду бљи ва ла, те су мо је 
пе сме об ја вљи ва не у но ви на ма, ча со-
пи си ма и до би ја ла сам на гра де. Мно ге 

пе сме, про зни ра до ви и днев ни ци ко ји 
су на ста ја ли то ком сред њо школ ских и 
фа кул тет ских да на нај ве ро ват ни је 
не ће угле да ти све тлост да на, али то су 
би ле на не ки на чин ве жбе пи са ња и 
из лив ис кре них емо ци ја ко је сва ки 
чо век у се би по се ду је. Же ља да се 
об ја ви књи га у ме ни је би ла при сут на 
још од тих школ ских да на, али тре ба ло 
је хра бро сти да све то угле да све тлост 
да на. Пр ву књи гу по е зи је „От кри ва ња 
ду ше“ сам об ја ви ла 2005. го ди не и 
та ко је по че ло. Искре но ни је ла ко пред 
остат ком све та на бе ли ни па пи ра 
от кри ти сво је емо ци је, раз ми шља ња и 
по глед на свет ко ји те окру жу је. А 
мо жда и оно па ла нач ко шта ће свет да 
ка же, чо век јед но став но тре ба да 
по бе ди у се би – на во ди Мир ја на. 

Она ис ти че да је ин спи ра ци ја за 
пи са ње сву да око ње.

- Чо век мо ра да про жи ви овај жи вот 
ма ка кав год био да би мо гао да пи ше. 
Мо ра да за ро ни у ту гу и очај, мо ра да 
по љу би „бла то“, да би о све му то ме 
мо гао и да пи ше. Као што ка жем у јед-
ној пе сми ни је жи вот сви ла и пор фи-
ра. То рањ цр кве, оба ла ко ја је ту жна, 
овај град у ко јем жи вим и сви гра до ви 
мог од ра ста ња, Оси јек, До бој, гра до ви 

Чо век мо ра
да про жи ви овај

жи вот ма ка кав год 
био да би мо гао да 

пи ше. Мо ра да за ро ни
у ту гу и очај, мо ра

да по љу би „бла то“,
да би о све му то ме 

мо гао и да пи ше
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ко је сам ви де ла, Ро ми са ко ји ма сам 
се сме ја ла и пла ка ла, мој син, мо ји 
при ја те љи, љу ди око ме не, сви су они 
мо ја ин спи ра ци ја – ис ти че ова ми тро-
вач ка књи жев ни ца.

О ре ак ци ја ма чи та о ца на ње не књи-
ге ка же:

 На рав но да ми зна чи ре ак ци ја 
чи та ла ца. На ро чи то кад ми ка жу да су 
књи гу про чи та ли у да ху, као и да су се 
сме ја ли, пла ка ли, би ли љу ти због 
за вр шет ка, да су оче ки ва ли дру га чи ји 
крај, да су мо жда оче ки ва ли ви ше. 
Ка кву год ре ак ци ју књи га да иза зо ве 
бит но је да по сто ји ре ак ци ја, ма да и 
кад се ћу ти  то го во ри мно го. На жа-
лост, да нас је вре ме ри ја ли ти ја, и 
ми слим да је ди ску та бил но ко ли ко 
љу ди чи та ју књи ге. А по ру ка они ма 
ко ји чи та ју би ла би да ужи ва ју у чи та-
њу, а ако им се на са мом по чет ку не 
до пад не мо ја књи га не ка ода бе ру не ку 
дру гу. Има то ли ко до брих књи га ко је 
че ка ју сва ко га од нас да их про чи та мо 
– ис ти че Мир ја на Мар ко вић. 

На ша са го вор ни ца је пред сед ни ца 
Књи жев не за јед ни це Срем ска Ми тро-
ви ца, ко ја по сто ји већ 25 го ди на. У 
пи та њу је ве о ма зна чај на ор га ни за ци-
ја пи са ца ко ја де лу је на те ри то ри ји 
Гра да и ко ја бро ји 65 чла но ва. О ра ду 
Књи жев не за јед ни це ка же:

- Про јек том „Шан са за мла де пи сце“ 
ко ји је Књи жев на за јед ни ца Срем ска 
Ми тро ви ца ре а ли зо ва ла омо гу ће но је 
штам па ње књи га мла дих ства ра о ца. 
Та ко ђе да је се зна чај на фи нан сиј ска 
по др шка за штам па ње књи га ње них 
чла но ва. Организују се про мо ци је 
њи хо вог ства ра ла штва. Књи жев на 
за јед ни ца Срем ска Ми тро ви ца обе ле-
жа ва сва ке го ди не Свет ски дан по е зи-
је. У са рад њи са Дру штвом књи жев ни-
ка Вој во ди не сва ке го ди не ис так ну ти 
стра ни пи сци го сту ју у Срем ској 
Ми тро ви ци. До бру са рад њу са удру-
же њи ма пи са ца из окру же ња по твр ђу-
ју го сто ва ња на њи хо вим ма ни фе ста-
ци ја ма „Бер ка со вач ке ли пе“, „Ја стре-
би ће ви да ни“ и мно ге дру ге. За ак ци ју 

при ку пља ња књи га за би бли о те ку 
Ка зне но по прав ног за во да Срем ска 
Ми тро ви ца Књи жев на за јед ни ца је 
до би ла за хвал ни цу од на ве де не уста-
но ве и оства ре на је до бра са рад ња и 
уче шће у кул тур ним са др жа ји ма 
Ка зне но по прав ног за во да, као и пред-
ста вља ње књи жев ног ра да шти ће ни-
ка За во да. Пи сци Књи жев не за јед ни-
це Срем ска Ми тро ви ца за хва љу ју ћи 
по др шци Гра да Срем ска Ми тро ви ца и 
Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну успе ва ју да оства ре ве ли ки 
део сво јих ак тив но сти, а зна чај на им 
је и по др шка уста но ва кул ту ре, цр кве-
не оп шти не и ло кал них ме ди ја. У го ди-
шња ци ма Књи жев не за јед ни це пред-
ста вље ни су пи сци чла но ви Књи жев-
не за јед ни це и пи сци из дру гих гра до-
ва и др жа ва са ко ји ма са ра ђу је мо и то 
је још је дан до каз да реч бри ше гра ни-
це – ка же на кра ју раз го во ра књи жев-
ни ца из Срем ске Ми тро ви це Мир ја на 
Мар ко вић. 

Кри сти на Зу кић

У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро-
ви ци прет по след њег но вем бар ског 
да на одр жа на је про мо ци ја Го ди шња-
ка Књи жев не за јед ни це Срем ска 
Ми тро ви ца. Ово је ше сти по ре ду 
Го ди шњак еди ци је „Сирм“, а су и зда-
вач је Књи жев на за јед ни ца Срем ска 
Ми тро ви ца. Из да вач го ди шња ка је 
АМ гра фик Ла ћа рак.  

- Дивно је што се све ви ше под мла-
ђу је Књи жев на за јед ни ца, а ми у зна-
чај ној ме ри по ма же мо мла дим пи сци-
ма да об ја ве сво ју пр ву књи гу. Зна чај-
ну по др шку да је мо и чла но ви ма Књи-
жев не за јед ни це, а има мо и из да вач-
ку де лат ност – ка же Мир ја на Мар ко-
вић, пред сед ни ца Књи жев не за јед ни-
це Срем ска Ми тро ви ца. 

У Го ди шња ку, по ред пе са ма чла но-
ва Књи жев не за јед ни це Срем ске 
Ми тро ви це, сто ји и пе сма Ми ло ја 
По по ви ћа, ауто ра чу ве не пе сме 
„Марш на Дри ну“, за тим пи са ца ко ји 
су го сто ва ли у Срем ској Ми тро ви ци, а 
ко ји су из дру гих гра до ва, Ру ме, Ши да, 
Бе о гра да, Ни ша, Ро тер да ма, Вр ба са, 
Но вог Са да, Ши бе ни ка... 

- Ни је про блем да ли љу ди чи та ју 
или не чи та ју, већ је ви ше про блем у 
то ме шта се чи та и шта се по пу ла ри-
ше. На жа лост, ми има мо по пу ла ри са-
ње књи жев них са др жа ја ко ји ни су 
баш зна чај ни у том књи жев ном све ту, 
а по не кад бу ду за по ста вље не пра ве 
књи жев не вред но сти. Мада, књи жев-
на де ла ко ја су зна чај на на ђу свој пут 
и бу ду пре по зна та – до да је Мар ко вић.  

На про мо ци ји су до де ље не го ди-
шње на гра де „Ми са о ник” пи сци ма 
ко ји су афир ми са ли Срем ску Ми тро-
ви цу у свом књи жев ном ства ра ла-
штву, већ ви ше од три де це ни је. Ово-
го ди шњи до бит ни ци су проф. др Хри-
сто Пе трев ски из Ско пља, Љи ља на 
До бра из Ши бе ни ка, Ру жи ца Пе тро-
вић из Ни ша, Ми лен ко Ђа ча нин из 
Бе о гра да и Бо ри во је Се ку лић из 
Ла ћар ка. На гра де је уру чио Не дељ ко 
Тер зић, члан Пред сед ни штва Удру же-
ња.

Про мо ци ју Го ди шња ка упот пу ни ли 
су там бу ра ши, чла но ви Там бу ра шког 
ор ке стра „Срем ска бан да“, као и Кул-
тур но – умет нич ко дру штво „Ири да“. 

Про мо ци ја Го ди шња ка

Пр ву пе сму сам
на пи са ла још у
сед мој го ди ни

жи во та. За ни мљи во, 
на слов те пе сме је
био „Адис Абе ба“, 
ди ви ла сам се том

гра ду, ма да мо ја
спо зна ја о ње му је 
би ла ве за на за ТВ 

пред ста вља ње тог 
гра да и по ли тич ка 
де ша ва ња у ње му, 

на рав но ко ли ко сам
то као де те мо гла

да раз у мем 
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ЗНА МЕ НИ ТИ МИ ТРОВ ЧА НИ: ДР ИЛИ ЈА БА ЈИЋ

Ле кар и пу бли ци ста

Не дав но је у Срем ској 
Ми тро ви ци ор га ни зо-
ва но ве че по све ће но 

зна ме ни тим Ми тров ча ни ма, 
др Или ји Ба ји ћу и учи те љу 
Јо ва ну Удиц ком. Про гра мом 
у Би бли о те ци „Гли го ри је Во-
за ро вић“ обе ле же но је 60 
го ди на од смр ти др Или је 
Ба ји ћа и 65 го ди на од смр-
ти Јо ва на Удиц ког, два зна-
ме ни та Ми тров ча ни на ко ји 
су оста ви ли тра га у кул тур-
ном и дру штве ном жи во ту и 
раз во ју Срем ске Ми тро ви це 
то ком пр ве по ло ви не два де-
се тог ве ка. 

Про фе сор мр Жив ко По-
пов го во рио је о др Или-
ји Ба ји ћу и ње го вој уло зи 
у дру штве ном жи во ту гра-
да. Ка ко се мо гло чу ти, у 

Срем ској Ми тро ви ци пр ви 
се по ми ње Лу ка Ха џи ба ба 
Ба јић, чи је име је укле са-
но у над гроб ну пло чу ста ре 
ми тро вач ке цр кве из 1769. 
Или ја Ба јић (1870-1956) по-
те као је из те по ро ди це, ко ја 
се 1761. го ди не до се ли ла у 
Ми тро ви цу из ме ста Бла це 
у Ма ке до ни ји. Пре ци су му 
би ли углед ни тр гов ци и за 
за слу ге су до би ли пле мић-
ку ти ту лу 1791. го ди не. По-
ро ди ца Ба јић ка пи тал сти че 
тр го ви ном жи та ри ца, сви ња 
и со љу. Ужи ва ли су ве ли ки 
углед у ва ро ши али и код 
цар ске вла сти. По ма га ли су 
си ро ти њу, де ли ли жи та ри це 
ста нов ни штву Вој не гра ни це 
за вре ме гла ди 1800. го ди-
не, би ли до на то ри при ли ком 

град ње цр кве све тог Сте-
фа на, из др жа ва ли су мно го 
ма ло лет не де це из Ср би је у 
то ку ра та са Фран цу зи ма.

- Др Или ја Ба јић био је 
док тор ме ди ци не, пу бли-
ци ста и пре во ди лац. Отац 
Или је Ба ји ћа био је јед но 
вре ме оп штин ски бе ле жник 
у Не ра ди ну, ка сни је је оба-
вљао ду жност ше фа грун-
тов ни це у Ми тро ви ци. Док је 
био у Не ра ди ну, ро дио му се 
син Или ја, 27. ав гу ста 1870. 
го ди не. Кла сич ну гим на зи-
ју по ха ђао је у Вин ков ци ма, 
Срем ским Кар лов ци ма и 
Оси је ку, где је и ма ту ри рао 
1888. Ме ди ци ну је сту ди рао 
у Бе чу и 1895. је док то ри-
рао. У Бе чу се упо знао са 
Јо ва ном Јо ва но ви ћем Зма-

јем и ту је за по чет ње гов 
књи жев ни рад у Удру же њу 
Ср ба сту де на та беч ког уни-
вер зи те та „Зо ра“ – на во ди 
мр Жив ко По пов.

По за вр шет ку сту ди ја др 
Или ја Ба јић бо ра вио је на 
чу ве ним европ ским кли ни ка-
ма уса вр ша ва ју ћи се у ги не-
ко ло ги ји и пе ди ја три ји. Иако 
му је, као ве о ма вред ном и 
та лен то ва ном мла дом ле ка-
ру, би ло ну ђе но ме сто аси-
стен та на тим кли ни ка ма, 
под стак нут ро до љу бљем 
1897. до шао је у За греб за 
деч јег ле ка ра. На кон смр ти 
ми тро вач ког град ског фи зи-
ку са др Сте ва на Па ји ћа, на 
по зив стри ца Те о до ра Ба ји-
ћа, пре шао је у Ми тро ви цу 
и сту пио у ову слу жбу 1901. 

Би ста др Или је Ба ји ћа у ми тро вач ком пар ку

Др Или ја Ба јић био
је док тор ме ди ци не,

пу бли ци ста и
пре во ди лац. Кла сич ну 
гим на зи ју по ха ђао је у 

Вин ков ци ма, Срем ским 
Кар лов ци ма и Оси је ку, 

где је и ма ту ри рао 1888. 
Ме ди ци ну је сту ди рао

у Бе чу, где се 
упо знао са Јо ва ном

Јо ва но ви ћем Зма јем 
и ту је за по чет ње гов 

књи жев ни рад
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Дуг спи сак
за слу жних 
Ми тров ча на

Др Или ја Ба јић је са мо 
је дан од мно го број них 
су гра ђа на ко ји мо гу да 
но се епи тет за слу жни 
гра ђа ни, љу ди ко ји су сво-
јим ра дом и по ступ ци ма 
учи ни ли да овај град 
на пре ду је. 

У 19. ве ку уда ре ни су 
те ме љи но вих уста но ва 
кул ту ре, град је по чео да 
при ку пља ста ри не, отво-
ре не су пр ве шко ле, чи та-
о ни це и би бли о те ке, пр ва 
гим на зи ја. Осно ван је 
пр ви за вод за глу во не му 
де цу, раз ви ло се штам-
пар ство у Ми тро ви ци, 
по кре ну ти су број ни ча со-
пи си. У град ском је згру 
бо га ти Ми тров ча ни по ди-
за ли су по ро дич не и 
по слов не згра де. 

Дуг је спи сак тих зна ме-
ни тих, за слу жних љу ди, а 
не ки од њих су: пр ви гра-
до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Ћи ра Ми ле-
кић, Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут, је дан од осни ва ча 
Ме ди цин ског фа кул те та у 
Бе о гра ду, Ми ле ва Ма рић 
Ајн штајн, ма те ма ти чар ка, 

Ила ри он Ру ва рац, по зна-
ти исто ри чар, Иг њат Јунг, 
учи тељ, је дан од пр вих 
ис тра жи ва ча ан тич ког 
Сир ми ју ма, Гли го ри је 
Во за ро вић, из да вач и 
књи жар, Ла зар Во за ре-
вић, ака дем ски сли кар, 
Пе тар Кран че вић, му зи-
чар и мно ги дру ги. 

Јо ван Удиц ки (1881-
1951) по стру ци учи тељ, 
јед но вре ме упра ви тељ 
основ не шко ле у Срем-
ској Ми тро ви ци и ду го го-
ди шњи школ ски над зор-
ник, остао је ши ре упам-
ћен и као афир ми са ни 
књи жев ни ства ра лац, 
углав ном за де цу. Био је 
је дан од ви ђе ни јих 
Ми тров ча на пр ве по ло ви-
не 20. ве ка, вр стан пе да-
гог, све стран члан и ак ти-
ви ста учи тељ ског, со кол-
ског, тре зве њач ког и дру-
гих дру шта ва. Пи сао је 
пе сме, члан ке, по зо ри-
шне ко ма де, со кол ске 
бе се де и дру ге ра до ве. 
Пен зи о ни сан је 1937. 
го ди не на ду жно сти школ-
ског над зор ни ка.

Јо ва н Удиц ки са супругом и ћеркама

На том по ло жа ју се, без пре-
ки да, за др жао до 1941, ка-
да су га вла сти Независне 
државе Хрватске, као Ср-
би на от пу сти ле из слу жбе. 
По осло бо ђе њу (1944) био 
је по ста вљен за по ве ре ни-
ка на род ног здра вља при 
Град ском на род ном од бо ру 
Срем ске Ми тро ви це. Исто-
вре ме но је ра дио као ле кар 
Град ске по ли кли ни ке, ода-
кле је 1948. оти шао у пен зи-
ју. По во дом 55. го ди шњи це 
ле кар ског ра да и 80. го ди-
шњи це жи во та до де ље на 
му је по ча сна ди пло ма Ме-
ди цин ског фа кул те та у Бе чу. 
Та да је иза бран за до жи вот-
ног по ча сног пред сед ни ка 
По дру жни це Срп ског ле кар-
ског дру штва у Срем ској Ми-
тро ви ци.

- Го то во ен ци кло пе диј ског 
зна ња, био је од ли чан по-
зна ва лац кла сич не кул ту ре 
и кла сич них је зи ка, слу жио 
се не мач ким, фран цу ским, 
че шким, ма ђар ским и еспе-
ран том. Као из вр стан по зна-
ва лац ар хе о ло ги је и исто ри-
је Срем ске Ми тро ви це био је 
глав ни са рад ник при ли ком 
осни ва ња Град ског му зе ја, 
ка сни је Му зе ја Сре ма. Ба вио 
се пи са њем, а ме ђу ње го вим 
об ја вље ним ра до ви ма из-
два ја ју се „Сли ке из жи во та 
све тог Са ве“ (1972), „При-
лог про у ча ва њу про шло сти 
гра да Срем ске Ми тро ви це у 
18. ве ку“ (1955) и „Хи ги је на“, 

уџ бе ник за сред ње шко ле. 
Пре во дио је са ма ђар ског, 
не мач ког и че шког. Сво је 
књи жев не ра до ве рет ко је 
штам пао, а ру ко пи сна за о-
став шти на је ве ли ка – из нео 
је Жив ко По пов.

По ред по сла у фи зи ка ту, 
ра дио је и у Град ској бол ни-
ци, По ли кли ни ци и Бол ни ци 
кра љев ске ка зни о не. По себ-
но се ис та као у су зби ја њу 
епи де ми је ко ле ре 1911. и 
1912, због че га су га са ни-
тет ске вла сти од ли ко ва ле 
Злат ним кр стом за за слу ге.

Био је оже њен Ма ри јом 
Ба јић, са ко јом је имао сед-
мо ро де це, шест си но ва и 
јед ну кћер. Нај ве ћи део за-
о став шти не др Или је Ба ји ћа 
чу ва се у Исто риј ском ар хи-
ву Срем, а део чу ва и ње гов 
унук Или ја Ба јић ко ји жи ви у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

По ро ди ца Ба јић би ла је 
по зна та по сво јој че сти то-
сти, ро до љу бљу, до бро-
чин ству и по свом пра во-
сла вљу. Па ро хиј ски дом у 
Срем ској Ми тро ви ци, ко ји се 
на ла зи на Тр гу Ћи ре Ми ле-
ки ћа ле гат је Те о до ра (стри-
ца др Или је Ба јић) и Је ле не 
Ба јић. Да нас је ту ка фа на. 
До на ших да на са чу ва но је 
не ко ли ко згра да ко је су при-
па да ле Ба ји ћи ма. Јед на се 
на ла зи на Тр гу Све тог Сте-
фа на у ко јој је да нас сме-
ште на ар хе о ло шка збир ка 
Му зе ја Сре ма.  Б. С.

Вече по све ће но зна ме ни тим Ми тров ча нима

По ро ди ца Ба јић би ла је по зна та 
по сво јој че сти то сти, ро до љу бљу, 
до бро чин ству и по свом пра во сла
вљу. До на ших да на са чу ва но је не
ко ли ко згра да ко је су при па да ле Ба
ји ћи ма Јо ван Удиц ки по стру ци учи тељ, 

јед но вре ме упра ви тељ основ не 
шко ле у Срем ској Ми тро ви ци и 
ду го го ди шњи школ ски над зор ник, 
остао је ши ре упам ћен и као афир
ми са ни књи жев ни ства ра лац, 
углав ном за де цу
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МИ ЛИ ЈА НА НИ КО ЛИЋ, ОПЕР СКА ДИ ВА 

Ме цо со пран са пу ним
гла сом бо је чо ко ла де

Она је „ме цо со пран
са пу ним гла сом бо је 
чо ко ла де и пе ва ла је 

не ке од нај те жих
од ло ма ка ко је је

Ђу зе пе Вер ди
на пи сао са стра шћу

и по све ће но шћу“, 
са мо је јед на од

кри ти ка об ја вље них у 
аустра лиј ској штам пи

Ме цо со пран, ро ђе на Ми тров-
чан ка Ми ли ја на Ни ко лић 
на сту пи ла је пред „до ма ћом“ 

пу бли ком у ми тро вач ком по зо ри шту 
на кон 11 го ди на по чет ком фе бру а ра, 
ка да је одр жан кон церт „Ве че опе ре“ 
у из во ђе њу че ти ри ин тер на ци о нал не 
опер ске зве зде, ко је пе ва ју у нај пре-
сти жни јим опер ским ку ћа ма све та. 

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

Ми тро ви ци те шко про ла зи опер ско 
пе ва ње, али сам увек има ла дру га чи-
је ис ку ство и увек сам ве ро ва ла у 
мо је Ми тров ча не и по но сна сам да су 
се увек ода зи ва ли у ве ли ком бро ју. 
Ми слим да љу ди у на шој сре ди ни 
ва пе за не чим дру га чи јим и са др жај-
ни јим. Ср це ми је увек ис пу ње но 
по себ ним емо ци ја ма кад пе вам у 
свом гра ду – на во ди Ми ли ја на. 

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

- Са ста ја ли смо се на ули ци, а у тој 
ули ци де ца се и да нас дру же и то ме 

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

Би ла је чла ни ца чу ве ног ми тро вач-
ког хо ра Сир ми јум кан то рум, ко ји је 
во дио про фе сор Во ји слав Бу гар ски.

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

Сло бод на је умет ни ца и ни је ве за-
на ни за јед ну опер ску ку ћу. Ка же да 
тре нут но не по сто ји шан са да по ста-
не пр ва ки ња опе ре у не ком од срп-
ских по зо ри шта. 

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

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

- Од ла зак за Ита ли ју ми је омо гу-
ћио да на у чим ита ли јан ски је зик на 
ко јем ве о ма че сто пе вам, да са ра ђу-
јем са не ким од вр хун ских ди ри ге на-

та, ре жи се ра, ко ле га. Ита ли ју ћу пам-
ти ти по при ла го ђа ва њу, збу ње но сти, 
уче њу ита ли јан ског је зи ка, уче њу 
уло га, су сре ти ма са мо јим узо ри ма 
као што су Пла си до До мин го, Те ре са 
Бер ган за. Од ла зак у Аустра ли ју 
де сио се спон та но. Мој муж Ро за рио 
Ла Спи на, та ко ђе опер ски пе вач, 
до био је уло гу у Сид неј ској опе ри, а 
ја сам от пу то ва ла да га гле дам и 
от пе ва ла ауди ци ју за њих. То је би ло 
2007. го ди не и од та да стал но го сту-
је мо у тој чу ве ној ку ћи. Ср би у ди ја-

спо ри су ми ве ли ка по др шка. Ка да 
сам пе ва ла Кар мен на отво ре ној сце-
ни у Сид неј ској лу ци, пре копу та чу ве-
не опе ре би ло је три де се так Ср ба 
ко ји су ме по здра ви ли ус кли ци ма и 
ра ши ре ном на шом за ста вом. Су зе су 
ми кре ну ле. То је био је дан не сва ки-
да шњи гест у опе ри – при се ћа се 
Ми ли ја на Ни ко лић.

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

Б. Се ла ко вић

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

Ка да сам пе ва ла Кар мен на отво ре ној сце ни у 
Сид неј ској лу ци, пре копу та чу ве не опе ре би ло 
је три де се так Ср ба ко ји су ме по здра ви ли ус кли
ци ма и ра ши ре ном на шом за ста вом. Су зе су ми 
кре ну ле. То је био је дан не сва ки да шњи гест у 
опе ри
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АЛЕК САН ДАР РА ДИ ШЕ ВИЋ, ВО КАЛ НИ СО ЛИ СТА

Ло кал на пу бли ка
је увек иза зов

За и ста је по себ но 
уз бу ђе ње ка да пе вам у 

Срем ској Ми тро ви ци, 
свом род ном гра ду. 

Јед но став но је, у 
пу бли ци су дра ги 

љу ди и та да се бу ди 
још ве ћа ин спи ра ци ја, 

а кре а тив на енер ги ја
је на вр хун цу

Дав но је про шло вре ме ка да је 
Срем ска Ми тро ви ца има ла умет-
нич ки ан самбл са па жљи во 

се лек то ва ним умет ни ци ма у окви ру 
град ског по зо ри шта. Ка ко се го ди на ма 
ква ли тет оси пао, ми тро вач ки умет ни-
ци су тра жи ли ван ло кал не ан га жма не 
и не рет ко ино стра не, а је дан од нај бо-
љих при ме ра за то је Алек сан дар 
Ра ди ше вић, во кал ни со ли ста и већ 
де це ни ја ма пр ви глас Срем ске Ми тро-
ви це.

Ра ди ше вић је јед но вре ме ра дио у 
Mузичкој шко ли „Пе тар Кран че вић“, а 
да нас у Бе о гра ду во ди шко лу со ло 
пе ва ња.

- Ра дио сам шест го ди на као пре да-
вач у Mузичкој шко ли „Пе тар Кран че-
вић“, а по том сам од лу чио да на пра-
вим не што за се бе. Већ сед му го ди ну 
успе шно во дим свој во кал ни сту дио 
„VOX PO PU LI“. Ра дим и као во кал ни 
пе да гог у пр вој шко ли му зич ког те а тра 
Бу ле вар 77 у Уста но ви кул ту ре „Вук 
Ка ра џић“, за јед но са Све ти сла вом 
Бу ле том Гон ци ћем - ка же Ра ди ше вић.

Алек сан дар Ра ди ше вић, ба ри тон, 
сту дент Му зич ке ака де ми је у Но вом 
Са ду у кла си чу ве не Би сер ке Цве јић 
има ви ше де се ти на са мо стал них 
на сту па, а ње го ви ино стра ни ан га жма-

ни нај бо ље све до че о то ме.
- Као ак тив ни кон церт ни му зи чар 

имам пре ко 50 со ли стич ких кон це ра та. 
По след ња два го сто ва ња на Мал ти и у 
Сло ве ни ји би ла су на ро чи то успе шна, 
па ми је сти гао пред лог да се вра тим 
на Мал ту и да та мо у то ку ле та отво-
рим камп за мла де пе ва че, али о том 
по том - ре као је Алек сан дар.

Има јед на за ни мљи ва анег до та ко ју 
аутор ових ре до ва зна из пр ве ру ке. 
Вра ти мо се у го ди ну 1993. ка да је 
Алек сан дар Ра ди ше вић са 14 и по 
го ди на кре нуо у Но ви Сад да упи ше 
сред њу му зич ку шко лу. Сит не кон сти-
ту ци је за сво је го ди не, од мах је скре-
нуо па жњу жи ри ја, чи ји му је члан 
од мах ре као да још не ма фи зич ку спо-
соб ност да се опро ба у пе ва њу озбиљ-
не му зи ке, и до био је пред лог да про ба 
по но во ка да на пу ни 16 го ди на. Ме ђу-
тим, Алек сан дар је са мо за тра жио да 
га нај пре по слу ша ју. По сле кра ћег убе-

ђи ва ња, жи ри је при стао, а он да је 
Ра ди ше вић оста вио жи ри без тек ста. 
Из ву као је, што се оно ка же, из пе та, 
да се не би не ка дру га реч упо тре би ла. 
На кон свог пер фор ман са, без не ке 
на ро чи те фор мал но сти при мљен је у 
Сред њу му зич ку шко лу „Иси дор Ба јић“, 
а ка сни је га је пре у зе ла опер ска пе ва-
чи ца свет ског гла са Би сер ка Цве јић.

Као одав но афир ми са ном пе ва чу и 
умет ни ку, су вом про фе си о нал цу, иако 
је на сту пао ши ром Евро пе и ве ћу сла-
ву до жи вео у ино стран ству не го у 
ро ђе ној зе мљи, по себ ну част и ин спи-
ра ци ју пред ста вља му на ступ у род-
ном гра ду.

- За и ста је по себ но уз бу ђе ње ка да 
пе вам у Срем ској Ми тро ви ци, свом 
род ном гра ду. Јед но став но је, у пу бли-
ци су дра ги љу ди и та да се бу ди још 
ве ћа ин спи ра ци ја, а кре а тив на енер ги-
ја је на вр хун цу - ка же Ра ди ше вић.

Алек сан дар Ћо сић   
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Послед њи реба ланс
буџе та у 2016.

Јед на од глав них тача ка днев ног реда 
сед ни це Општин ског већа општи не 
Шид, одр жа не у четвр так 8. децем-

бра, одно си ла се на утвр ђи ва ње пред-
ло га послед њег реба лан са општин ског 
буџе та за 2016. годи ну, којим је буџет 
ума њен за око 30 мили о на дина ра. 

Пре ма речи ма руко во ди о ца Oдељења 
за финан си је Општи не Шид Јадран ке 
Недић, раз ло зи за доно ше ње ове одлу ке 
садр жа ни су у Зако ну о буџет ском систе-
му, у којем сто ји да дирек ци је, одно сно 
јав на пред у зе ћа, не могу бити више 
инди рект ни кори сни ци буџет ских сред-
ста ва.

– На осно ву Зако на, Јав но пред у зе-
ће за стам бе не услу ге и гра ђе вин ско 
земљи ште Општи не Шид није више 
инди рект ни кори сник јав них сред ста ва. 
Од 1. децем бра пред у зе ће, које сада 
носи име Јав но кому нал но пред у зе ће 
„Јав на расве та услу ге и одр жа ва ње“, има 
ста тус као и сва дру га јав на пред у зе ћа 
која су на тржи шту. Из тог раз ло га дошло 

је до изме не у одре ђе ним апро при ја ци ја-
ма, што зна чи да је оба ве зе овог јав ног 
пред у зе ћа пре у зе ла Oпш тинска упра ва. 
Све услу ге у наред ном пери о ду биће у 
над ле жно сти Општи не Шид и то ће се 
углав ном одно си ти на одр жа ва ње путе-
ва и нови про грам јав не расве те – иста-
кла је Јадран ка Недић.

Пре ма њеним речи ма, укуп ни при-
хо ди и при ма ња за 2016. годи ну на 
осно ву утвр ђе ног реба лан са изно се 
1.170.835.000 дина ра. У теку ћу буџет-
ску резер ву сра змер но већ извр ше ним, 
одно сно рас по ре ђе ним при хо ди ма, пла-
ни ран је износ од 10 мили о на дина ра, 
док је у стал ну буџет ску резер ву издво-
је но три мили о на дина ра до кра ја 2016. 
годи не.

Оста ле тач ке днев ног реда одно си ле 
су се и на изме не посло ва ња ЈКП „Водо-
вод“ и изме не ста ту та „Водо во да“ и ЈКП 
„Стан дард“

– Недав но смо пот пи са ли колек тив-
ни уго вор који се одно си на побољ ша-

ње усло ва рада у јав ним пред у зе ћи ма 
и у том сми слу дошло је и до изме не 
њихо вих ста ту та. Зна мо да су рад ни ци 
данас у тешкој ситу а ци ји, да је кри за, а 
на нама је да ура ди мо што више како би 
им било боље. Тре нут но се суо ча ва мо са 
мигрант ском кри зом, јав на пред у зе ћа су 
мно го опте ре ће на и због тога је на нама 
да им мак си мал но помог не мо. Када је 
у пита њу ЈКП „Водо вод“ до изме не је 
дошло због тога што је то јав но пред у-
зе ће доби ло ками он, као дона ци ју, који 
није био обу хва ћен пла ном посло ва ња 
– иста као је пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић.

Чла но ви Општин ског већа раз ре ши-
ли су и поно во име но ва ли Срђа на 
Мале ше ви ћа на место дирек то-

ра Кул тур но обра зов ног цен тра. Тако-
ђе, чла но ви Већа утвр ди ли су пред ло га 
за име но ва ње коми си је за спро во ђе ње 
поступ ка јав ног над ме та ња за дава ње 
у закуп пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни и коми си је за изра ду 
годи шњег про гра ма зашти те уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при вред ног земљи шта 
за 2017. годи ну. Раз ма тран је и зах тев 
при вре ме ног тела Месне зајед ни це Сот 
за одо бре ње сред ста ва потреб них за 
изво ђе ње радо ва на уре ђе њу ужег дела 
цен тра села.

– Ми ћемо гле да ти да помог не мо уре-
ђе ње не само Сота него и свих оста лих 
села. У поје ди ним сели ма шид ске општи-
не дуги низ годи на ништа није рађе но. 
Мора мо побољ ша ти инфра струк ту ру 
како у гра ду тако и у сели ма – рекао је 
пред сед ник Општи не Пре драг Вуко вић.

Усво је ни пред ло зи одлу ка са Општин-
ског већа наћи ће се пред одбор ни ци ма 
локал ног пар ла мен та, чија је сед ни ца 
зака за на за 15. децем бар.

М. Н.

Заменик председника Општине Шид Зоран Семеновић, председник Општине Шид Предраг Вуковић
и секретарка Скупштине општине Шид Милана Момчиловић Свилокос

Чланови Општинског већа
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НО ВИ АУТО МО БИ ЛИ ДО МУ ЗДРА ВЉА

По клон ло кал не са мо у пра ве
Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду-

брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки уру чи-
ла је 7. де цем бра ди рек тор ки До ма 

здра вља Пе ћин ци Ду брав ки Цвет ко вић 
Ми ћић кљу че ве две но ве „шко де фа бие“, 
ко је је ку пи ла пе ћи нач ка ло кал на са мо у-
пра ва за по тре бе па тро на жне слу жбе До-
ма здра вља.

Том при ли ком пр ва же на пе ћи нач ке оп-
шти не је из ја ви ла да су но ви ауто мо би ли 
за пра во по клон свим гра ђа ни ма оп шти не 
Пе ћин ци, јер ће за хва љу ју ћи њи ма па тро-
на жна слу жба бр же сти за ти до па ци је на та.

- Као не ко ко ра ди 25 го ди на у овом До-
му здра вља ја ко до бро знам ко ли ко су нео-
п ход ни би ли ови ауто мо би ли. Са ова два 
ауто мо би ла и два ко ја смо До му здра вља 
ку пи ли про шле го ди не па тро на жна слу-
жба је у пот пу но сти опре мље на. Пре то га 
ова слу жба ни је до би ла но ве ауто мо би ле 
од 2000. го ди не, ка да је Ам ба са да Ја па-
на До му здра вља по кло ни ла „ју га“, ко ји је 
у ме ђу вре ме ну пре шао сто ти не и сто ти не 
хи ља да ки ло ме та ра и мо же те за ми сли ти 
у ка квом је ста њу био. За што Дом здра-
вља 15 го ди на ни је до био но ви ауто, да ли 
због то га што не ко у ло кал ној са мо у пра ви 
ни је имао слу ха, ни је имао па ра или ни је 
знао ко је су по тре бе До ма здра вља, у то 
не же лим да ула зим, али сам као ле кар на 
по зи ци ји пред сед ни це оп шти не осе ћа ла 

оба ве зу да овај про блем ре ши мо – ре кла 
је Ко ва че вић Су бо тич ки.

Ди рек тор ка До ма здра вља Ду брав-
ка Цвет ко вић Ми ћић из ја ви ла је да је ово 
пр ви пут од ка да по сто ји па тро на жна слу-
жба у пе ћи нач ком До му здра вља да сва ка 
па тро на жна се стра има на рас по ла га њу 
слу жбе но во зи ло, што ће им у мно го ме 
олак ша ти при ступ па ци јен ти ма, а па ци јен-

ти ма обез бе ди ти ква ли тет ни ју здрав стве-
ну услу гу.

- Овим су у пот пу но сти за до во ље не по-
тре бе па тро на жне слу жбе, а пред на ма је 
ре ша ва ње про бле ма са ни тет ског пре во за. 
На да мо се да ће мо уз по др шку ло кал не 
са мо у пра ве овај про блем ус пе ти да ре-
ши мо то ком на ред не го ди не – из ја ви ла је 
Цвет ко вић Ми ћић.

ПРЕД СЕД НИ ЦА ОП ШТИ НЕ У БРЕ СТА ЧУ

По тре бе села су
при о ри тет Оп штин е
У скло пу при пре ма за из ра-

ду оп штин ског бу џе та за 
на ред ну го ди ну пред сед-

ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав-
ка Ко ва че вић Су бо тич ки на ста-
вља са по се та ма на се љи ма у 
оп шти ни Пе ћин ци, ка ко би се 
упо зна ла са при о ри тет ним по-
тре ба ма сва ког на се ља по је ди-
нач но.

То ком по се те Бре ста чу 6. де-
цем бра пр ва же на Оп шти не 
Пе ћин ци, у прат њи по моћ ни ка 
пред сед ни це Де ја на Жи ва но ви-
ћа и ди рек то ра Ди рек ци је за из-
град њу Ми ро сла ва Пе тро ви ћа, 
раз го ва ра ла је са пред став ни-
ци ма Са ве та ме сне за јед ни це, 
али и са ме шта ни ма. 

- Због то га што нам део сред-
ста ва из бу џе та сва ке го ди не 
од ла зи на от пла ту ду го ва ња ко-
ја смо на сле ди ли од прет ход не 
вла сти, ни смо увек у мо гућ но-
сти да ин ве сти ра мо у ме сне за-
јед ни це ко ли ко би смо же ле ли и 
сто га је ја ко ва жно да се од ре де 
при о ри те ти и да се нај пре ре-
ша ва ју го ру ћи про бле ми. Сто га 
на сто ји мо да се на ли цу ме ста 
уве ри мо шта је то што нај ви ше 
ти шти на ше гра ђа не, ка ко би-
смо сред ства из бу џе та усме ри-

ли у ре ша ва ње упра во тих про-
бле ма – из ја ви ла је Ко ва че вић 
Су бо тич ки.

Члан Са ве та ме сне за јед ни це 
Бре стач Ве ли бор Глу шац ка же 
да се Са вет тру дио да план по-
сло ва ња за на ред ну го ди ну бу-
де спи сак ре ал них по тре ба ме-
шта на Бре ста ча.

- Дра го нам је што нас је 
пред сед ни ца по се ти ла и пру жи-
ла нам при ли ку да је уве ри мо у 
оправ да ност на ших зах те ва, а 
исто вре ме но смо ис ко ри сти ли 
при ли ку да по ка же мо и шта је 
ура ђе но са сред стви ма ко ја смо 
од ло кал не са мо у пра ве до би ли 
у овој го ди ни – ре као нам је Глу-
шац.

Пред сед ни ца је об и шла и 
бре стач ку основ ну шко лу, ко ја је 
не дав но ре но ви ра на до бро вољ-
ним ра дом ро ди те ља уче ни ка 
ове шко ле, док су сред ства за 
ку по ви ну нео п ход ног ма те ри ја-
ла обез бе ди ли ло кал на са мо-
у пра ва и не ко ли ко при ват них 
фир ми. Она је том при ли ком на-
гла си ла да је бре стач ка шко ла 
до бар при мер шта све мо же да 
се по стиг не за јед нич ким на по-
ри ма ло кал не са мо у пра ве, ло-
кал не за јед ни це и при вред ни ка.

Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја Вој во ди не ор га ни зо ва ла је 
про шлог пет ка, 9. де цем бра у 
Цен тру за кул ту ру „Сем бе ри-
ја“ у Би је љи ни ма ни фе ста ци ју 
„Да ни Вој во ди не“, ка ко би ста-
нов ни ци ма Би је љи не и око ли не 
пред ста ви ла ту ри стич ке по тен-
ци ја ле гра до ва и оп шти на из 
Вој во ди не и уна пре ди ла са рад-
њу ту ри стич ких рад ни ка две су-
сед не ре ги је.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп-
шти не Пе ћин ци је, по ре чи ма 
вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 
ове ор га ни за ци је Љу би це Бо-
шко вић, пред ста ви ла сво ју из-

лет нич ку ру ту, са по себ ним ак-
цен том на објек ти ма на род ног 
гра ди тељ ства у Ога ру и Ку пи-
но ву, а про мо ви са ла је и но во-
го ди шњу по ну ду уго сти тељ ских 
обје ка та у оп шти ни Пе ћин ци. 

- Наш штанд је по се тио пот-
пред сед ник Вла де Вој во ди не 
и по кра јин ски се кре тар за при-
вре ду и ту ри зам Иван Ђо ко вић, 
за јед но са гра до на чел ни ком Би-
је љи не Ми ћом Ми ћи ћем, ко ји ма 
смо у ср дач ном раз го во ру пред-
ста ви ли оно на че му ра ди мо и 
пре зен то ва ли им нај зна чај ни  је 
ту ри стич ке вред но сти на ше оп-
шти не – ре кла је Бо шко вић.

ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА 

Наступ у Бијељини

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин-
ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич-
ки из ја ви ла је про шле не де ље да 
је згро же на чи ње ни цом да је не ко 
у ста њу да опљач ка Днев ни бо ра-
вак за де цу са смет ња ма у раз во ју 
на Ме ђу на род ни дан осо ба са ин-
ва ли ди те том. На и ме, у но ћи из-
ме ђу 2. и 3. де цем бра не по зна та 
ли ца су про ва ли ла у Днев ни бо ра-
вак за де цу и мла де са смет ња ма 
у раз во ју у Су бо ти шту и укра ла 
те ле ви зор, а Ко ва че вић Су бо тич-
ки је овај чин ока рак те ри са ла као 

не људ ски и на ја ви ла да ће ло кал-
на са мо у пра ва де ци из Днев ног 
бо рав ка на док на ди ти укра де ни 
те ле ви зор.

- Де ци из днев ног бо рав ка је те-
ле ви зор про зор у свет. Од свег ср-
ца се на дам да ће по чи ни о ци би ти 
ухва ће ни и при ме ре но ка жње ни, 
а ло кал на са мо у пра ва ће де ци у 
нај кра ћем мо гу ћем ро ку ку пи ти 
но ви те ле ви зор, јер не мо же мо 
до зво ли ти да де ца ис па шта ју због 
не чи је без о се ћај но сти – из ја ви ла 
је председница Оп шти не.

ДНЕВ НИ БО РАВ АК У СУ БО ТИ ШТУ

Украден те ле ви зор

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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По бед ник ово го ди шњег, пе тог кон кур са 
„Ата на си је Стој ко вић“ за пр ви нео бја-
вље ни ро ман ко ји рас пи су је рум ска 

Град ска би бли о те ка „Ата на си је Стој ко вић“ 
је ро ман „Трип ти хон гро зо мо ре“ Дар ка Су-
џу ма из Ба тај ни це. 

Реч је о ро ма ну - хро ни ци де ша ва ња на 
овим про сто ри ма, по себ но око Ба тај ни це из 
ко је је и сам аутор и то је, по ре чи ма ди рек-
то ра Град ске би бли о те ке Жељ ка Сто ја но-
ви ћа, је ди ни ро ман те вр сте. Оста лих де вет 
при сти глих ро ма на на ово го ди шњи кон курс 
има ју са вре ме ну те ма ти ку: на си ље у по ро-
ди ци, тр го ви на љу ди ма и слич но.

- Ко ми си ја ко ју чи не пи сци Мо мир Ва-
си ље вић, То дор Бјел кић и Ђо ка Фи ли по-
вић ове го ди не је ла ко до не ла од лу ку да је 
„Трип ти хон гро зо мо ре“ нај бо љи при сти гли 
текст. Про шле го ди не је би ло ви ше ра до-
ва ко ји су се на мет ну ли, та ко да се мо ра ло 
гла са ти не ко ли ко пу та. И оста ли ра до ви су 
ква ли тет ни, али на гра ђе ни за и ста од ска че 
ква ли те том - ка же Жељ ко Сто ја но вић, ди-
рек тор рум ске Град ске би бли о те ке.

Он је ис та као и да ће се ро ман штам па-
ти на ред не го ди не и би ти пред ста вљен на 

Сај му књи га, као што је и ове го ди не штам-
пан про шло го ди шњи по бед нич ки ро ман 
„Зврј упра зно“. Ро ман ће об ја ви ти Град ска 
би бли о те ка, у ти ра жу од 500 при ме ра ка, од 
ко јих ће ауто ру при па сти тре ћи на ти ра жа. 
Дар ку Су џу му ће на гра да би ти до де ље на 
до кра ја ове го ди не.

Под се ти мо, до са да су ову на гра ду до-
би ли ро ма ни „Опе ло за бо е ма“, „Бал кан-
ски мол“, „Ну а да“ и „Зврј у пра зно“. Ро ман 
„Зврј у пра зно“ би ће пред ста вљен рум ској 
пу бли ци 23. де цем бра у чи та о ни ци Град ске 
би бли о те ке.

Под се ти мо, на гра да се до де љу је у знак 
се ћа ња на Ата на си је Стој ко ви ћа, чи је име 
Би бли о те ка но си, ауто ра пр вог ро ма на у 
срп ској књи жев но сти под на сло вом „Ари-
стид и На та ли ја“. 

- Ве о ма нам је ва жно да смо се одр жа ли 
на кул тур ној сце ни Ср би је. Све ви ше пи са-
ца је упо зна то са на шим кон кур сом и при-
пре ма ју се за ње га. У при лог то ме ћу ре ћи и 
да се по ру ко пи су ово го ди шњег по бед ни ка 
ви ди да је ро ман при пре ман ду жи вре мен-
ски пе ри од - ре као је но ви на ри ма Жељ ко 
Сто ја но вић. С. Џ.

КЊИ ЖЕВ НИ КОН КУРС „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ РУ МА

Најбољи роман
„Трип ти хон гро зо мо ре“

НОВАК ЂОКО ВИЋ ФОН ДА ЦИ ЈА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Покло ни за мали ша не из 
хра ни тељ ских поро ди ца

Пред став ни ци Новак Ђоко вић фон да-
ци је и Радио теле ви зи је Вој во ди не у 
окви ру хума ни тар ног про јек та „Рука 

тво је Вој во ди не“ про шле субо те, 10. децем-
бра у Позо ри шту „Добри ца Милу ти но вић“ у 
Срем ској Митро ви ци све ча но су уру чи ли 
ново го ди шње паке ти ће мали ша ни ма из хра-
ни тељ ских поро ди ца овог гра да, Шида и 
Руме. Уз спе ци јал ну пред ста ву и Деда Мра-
за, улеп шан је дан за 53 деце узра ста од 
јед не до 10 годи на. 

Пре ма речи ма Гора не Џуџе Јако вље вић, 
про јект не мена џер ке Новак Ђоко вић фон да-
ци је, про је кат „Рука тво је Вој во ди не“ обра-
до вао је вели ки број деце, вас пи та ча и роди-
те ља широм Вој во ди не.

- У прет ход ним сед ми ца ма посе ти ли смо 
Опо во и Оџа ке и пред школ ским уста но ва ма 
у овим општи на ма покло ни ли дидак тич ка и 
тех нич ка сред ства која су била нео п ход на 

за рад са децом нај мла ђег узра ста. Обра до-
ва ле су нас њихо ве реак ци је, све те емо ци-
је, осме си, док су ужи ва ли уз ново го ди шњи 
про грам, Деда Мра за, и са нестр пље њем 
отва ра ли покло не након при ред бе. Као и 
рани јих годи на, ни сада нисмо забо ра ви ли 
на мали ша не из хра ни тељ ских поро ди ца и 
дра го нам је што смо успе ли да оку пи мо 
децу из чак три вој во ђан ска гра да. Жели мо 
да им овај дан буде испу њен љуба вљу и да 
им дуго оста не у сећа њу. Још јед ном се 
захва љу је мо свим нашим парт не ри ма који 
су се при кљу чи ли овом див ном про јек ту 
којим смо улеп ша ли пред но во го ди шњу 
атмос фе ру и помо гли рани раз вој мали ша на 
у Вој во ди ни - иста кла је Џуџа Јако вље вић. 

Град Срем ска Митро ви ца и Цен тар за 
соци јал ни рад „Сава“ пру жио је подр шку 
овом дога ђа ју.  Н. М.

Фото: Нема ња Бран ко вић

ЈП СРЕМ ГАС

Но ва це на
1. ја ну а ра

Због про ме не снаб де ва ча, ЈП Срем-
гас је мо рао да до не се од лу ку о но вој 
це ни при род ног га са за јав но снаб де ва-
ње. До би је на је са гла сно сти Аген ци је за 
енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, па ће од 
1. ја ну а ра 2017. го ди не по тро ша чи у 
Срем ској Ми тро ви ци у про се ку пла ћа ти 
ку бик га са 3,39 ди на ра ви ше не го на 
прет ход ним ра чу ни ма, а но ви об ра чун 
сти ћи ће са фе бру ар ским ра чу ном. Оно 
што је ре ал ност, ра пид но ра сте це на 
наф те и ска че вред ност до ла ра што 
ди рект но ути че на фор ми ра ње це не 
овог енер ген та. 

Нај ве ћим де лом Ср би ја гас овај енер-
гент на ба вља из уво за, це на се фор ми-
ра на ба зи це не наф те и нафт них де ри-
ва та на свет ском тр жи шту и це не до ла ра 
па се и це на мо ра ко ри го ва ти у од но су 
на те фак то ре. 

ЈП Срем-гас утвр ди ло је це ну при род-
ног га са за јав но снаб де ва ње ко ја ће се 
при ме њи ва ти од 1. ја ну а ра 2017. го ди не. 

По ве ћа ње це на јав ног снаб де ва ња за 
до ма ћин ства из но си 3,39 ди на ра по куб-
ном ме тру га са. Та ко ће но ва це на га са 
за гру пу ку па ца ма ле по тро шње (до ма-
ћин ства и оста ли ма ли по тро ша чи) би ти 
33,15 ди на ра, уме сто до са да шњих 29,76 
ди на ра по ку би ку, док ће за дру ге ка те го-
ри је по тро ша ча на јав ном снаб де ва њу, 
це на би ти од 30.13 до 30.82 ди на ра по 
ку би ку. Ис ка за не це не су без ПДВ-а и 
од но се се на це ну енер ген та.

Ипак, и по ред ове про ме не це не, 
ми тро вач ки по тро ша чи још увек ће би ти 
ме ђу по тро ша чи ма ко ји пла ћа ју нај ни жу 
це ну при род ног га са у Ср би ји.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Про тив на си ља
У срем ско ми тро вач кој Град ској ку ћи 

про шлог пет ка, 9. де цем бра одр жан је 
окру гли сто на те му „По ро дич но на си ље 
и род но за сно ва но на си ље“ по во дом 16 
да на ак ти ви зма, у ор га ни за ци ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. На те ри то ри ји Гра-
да, пре ма ре чи ма Сне жа не Ста ни са вље-
вић, ди рек тор ке Цен тра за со ци јал ни рад 
„Са ва“ по ве ћан је број при ја ва на си ља у 
од но су на про шлу го ди ну за око 50 од сто. 

МИ ТРО ВАЧ КО ПО ЗО РИ ШТЕ

„Ауди ци ја“ 
17. де цем бра

На Ве ли кој сце ни По зо ри шта „До бри-
ца Ми лу ти но вић“ у су бо ту, 17. де цем бра 
са по чет ком у 20 ча со ва би ће из ве де на 
хит пред ста ва „Ауди ци ја“, ауто ра Жељ ка 
Нин чи ћа.

У пред ста ви игра ју: Жељ ко Нин чић, 
Алек сан дар Кр ста јић, Јо ван Љу бе но вић, 
Вла ди мир Ба ла шћак и Рај ко Ву ко вић.

Це на ула зни це за ову пред ста ву из но-
си 600 ди на ра. Све ин фор ма ци је мо гу се 
до би ти рад ним да ни ма у Се кре та ри ја ту 
По зо ри шта „До бри ца Ми лу ти но вић“ од 7 
до 15 ча со ва, или на те ле фон 022/615-
115.
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У по ро ди ци осни ва ча „Мач ко вог 
по дру ма“ гр о жђе се га ји и ви но 
пра ви већ ге не ра ци ја ма. Да на-

шњи об лик и обим ви на ри је, као пр-
о фе си о нал но пред у зе ће, по кре нуо 
је Са ва Јо јић – Ма чак, 2005. го ди не. 
Мач ков по друм рас по ла же са око 30 
хек та ра ви но гра да и сво гр о жђе ко је 
ко ри сти за сво ја ви на до ла зи ис кљу-
чи во из ви но гра да ко ји су сме ште ни 
у не по сред ној бли зи ни Ири га, на ју-
жним па ди на ма Фру шке го ре.

- Ви на ри ја „Мач ков по друм“ је осно-
ва на пре 10 го ди на а осни вач је ше-

ста ге не ра ци ја ко ја је ба ви ви нар-
ством и ви но гра дар ством. Ка па ци тет 
пр о из вод ње је око 100.000 ли та ра, 
ис кљу чи во од гр о жђа из соп стве не 
пр о из вод ње са три де сет хек та ра ви-
но гра да, где има мо пр о из вод њу од 
10 то на пр о сеч но по хек та ру. Фру-
шка го ра је нај бо ље ви но гор је. Ту је 
зе мљи ште бо га то ко ли ко је по треб-
но, па ди на је, по го то во што су на ши 
ви но гра ди на ју жним па ди на ма, што 
ло зи од го ва ра. Мо ра би ти до ста сун-
ца, али и мо ра би ти и ми ни мум 600 
ми ли ме та ра па да ви на. Сор те ко је ми 

га ји мо су раз ли чи те от пор но сти, та-
ко да сва ка зах те ва по се бан на чин 
тре ти ра ња. Од сор ти су за сту пље ни 
шар до не, со ви њон, тра ми нац и рајн
ски ри злинг а од цр них пор ту ги зер, 
мер лот, пи нот но ар, ка мер лот, ро
зе и де серт но ви но бер мет – ка же 
Алек сан дра Чан ко вић, тех но лог у ви-
на ри ји. 

У за ви сно сти од вре мен ских усло-
ва, са бер бом се кре ће већ кра јем ав-
гу ста, а пр во са зре ва сор та цр ног гр о-
жђа пор ту ги зер. Бер ба се за вр ша ва 
до 10. ок то бра. 

ВИ НА РИ ЈА „МАЧ КОВ ПО ДРУМ“ ИЗ ИРИ ГА 

Ви но те ло до би ја у ви но гра ду, 
а ду шу у ви на ри ји

У „Мач ко вој се ни ци“ љу би те љи ви на 
мо гу се опре де ли ти за об ла зак ви на ри је, 
ру чак или хлад ну за ку ску. 

- Има мо мо гућ ност да уго сти мо до 60 
го сти ју у „Мач ко вој се ни ци“ где се го сти 
мо гу од лу чи ти за три ме ни ја. Има ју мо гућ-
ност оби ла ска ви на ри је и ви но гра да уз 
хлад ну за ку ску или ру чак. Што се ти че 
це на ви на, 500 ди на ра су ве ћи на, а ли ни-
ја Сун ча ни брег је 400 ди на ра. Па ку је мо 
бо це и од две ли тре у ПВЦ ам ба ла жи по 
це ни од 690 ди на ра. Тру ди ли смо се да 
на пра ви мо ши рок спек тар ви на ка ко би 
сва ко мо гао да пр о на ђе не што за се бе - 
ка же Алек сан дра Чан ко вић.

Хра на и ви но 

Са ва Јо јић – Ма чак у ви но гра ду 

Алек сан дра Чан ко вић де гу сти ра ви на

РЕПОРТАЖЕ
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Ви но, глав ни пр о из вод Ири жа на, на шло 
је сво је ме сто и у пе сми. Ири шка чи та о ни-
ца од у век је по што ва ла при вред ни ке, а 
нај ви ше је има ла по хва ла за ви на ре. 
Српскa чи та о ни ца и Ви на ри ја „Мач ков 
по друм“ шест го ди на до де љу ју на гра ду за 
нај леп шу пе сму о ви ну. Ви на ри ја „Мач ков 
по друм“ у пр о те клих де вет го ди на пр о мо-
ви ше свој „сва то вац“. „Сва то вац“ је мла до 
ви но - пор ту ги зер. У Но вом Са ду је 17. 
но вем бра, Са ва Јо јић, вла сник ви на ри је 
„Мач ков по друм“, све ча но отво рио пр во 
бу ре мла дог пор ту ги зе ра. У пр о гра му 
упри ли че ном овим по во дом на но во сад-
ском тр гу сто ти не по се ти ла ца мо гли су да 
ужи ва ју у бес плат ној де гу ста ци ји ви на. 

Пр о мо ци ја 
„сва тов ца“

- Пор ту ги зер је пр ви кад су у пи-
та њу вин ске сор те и са њим по чи ње-
мо све. Та ко смо и на пра ви ли ода бир 
сор ти да се у тих ме сец да на ле по 
рас по ре ди са зре ва ње и бра ње упо-
ре до. По треб но је ми ни мум са 30 хек-
та ра да бу де 300 то на гр о жђа, ма да 
за ви си сор те до сор те. Пор ту ги зер 
ре ци мо има род од три ки ло гра ма по 
чо ко ту, код со ви њо на је то ки ло грам 
и по. Не тре ба да бу де мак си ма лан 
род, не го оп ти ма лан да би се до би ло 
што ква ли тет ни је ви но. Са ра до ви ма 
се кре ће већ у то ку ја ну а ра, са ре зид-
бом, ка сни је се лу ко ви ве зу ју и ту је 
не пре ки дан рад у то ку го ди не. У по-
дру му се на ста вља тај рад до апри ла 
ме се ца. Ми гр о жђе бе ре мо у ма ле гај-
би це, нај ва жни је је са чу ва ти сок. Ја ко 
је бит но да је пе ри од из ме ђу бра ња 
и пре ра де што кра ћи. Пр во се одва-
ја ју пе тељ ке, па се му ља. За цр ве но 
ви но, гр о жђе се са мо му ља и иде у 
ви ни фи ка тор за јед но са по ко жи цом. 
Код бе лих се оно из му ља  ка ко би смо 
до би ли чист сок. Оно од ле жа ва, са-
зре ва и по сте пе но се би стри – до да је 
овај тех но лог. 

По ред ква ли те та ви на, ве о ма је 
бит но ра ди ти на ди зај ну фла ше и ре-
кла ми. 

- По ро ди ца Јо јић се од лу чи ла за 
два ти па ети ке та, ди зајн и ети ке та 
су ве о ма ва жни, јер ети ке та је пр во 
што при ву че куп ца. По тро шач ко ји не 
зна шта у ком тре нут ку ку пу је, пр во 
га при ву че ети ке та. Ви но је не што у 
че му се на дру га чи ји на чин ужи ва у 
од но су на оста ла ал ко хол на пи ћа, јер 
ни је циљ на пи ти се. Те ло ви но до би ја 
у ви но гра ду, а ду шу му да је мо у ви на-
ри ји – ка же Алек сан дра, ко ја за крај 
раз го во ра до да је да ви но град зах те-
ва до ста ра да, јер ло за тра жи слу гу 
а не го спо да ра. И са на по ме ном, да 
ви но ни је пи ће, не го хра на. 

Ви на ри ја „Мач ков по друм“ из во зи 
сво ја ви на на ино стра на тр жи шта, у 
Аме ри ку, Швед ску, Швај цар ску, Не-
мач ку... 

А бо жан ску ка пљи цу, уз за ку ску, мо-
же те ис пи ја ти у до ма ћин ској „Мач ко-
вој се ни ци“.  Са ња Ста не тић 

У дру гој не де љи де цем бра уче ни-
ци По љо при вред не шко ле „Сте-
ван Пе тро вић Бри ле“, под над зо-

ром про фе со ра, са ди ли су ја бу ке, у 
ма њем бро ју и дру го во ће, и та ко фор-
ми ра ли но ви воћ њак, ко ји је по кри вен 
и про тив град ном мре жом. Овај но ви 
за сад се по ди же на по вр ши ни од по ла 
хек та ра  у дво ри шту шко ле, на ме сту 
ра ни јег воћ ња ка.

Уче ни ци дру гог и тре ћег раз ре да 
ко ји по ха ђа ју смер по љо при вред ни 
тех ни чар су би ли ан га жо ва ни на овој 
сад њи, а мла ђи уче ни ци из дру гог раз-
ре да су ра ди ли по упут стви ма сво јих 
ста ри јих дру га ра.

- Уче ни ци су за са ди ли 1.770 сад ни-
ца ја бу ка. Из ван про тив град не мре же 
би ће по са ђе не и дру ге воћ ке - кај си је, 
бре скве, кру шке, па ту ља сте ја бу ке, 
ле шник та ко да ће уче ни ци мо ћи, 
по ред ових стан дард них воћ них вр ста 
као што су ја бу ка, шљи ва и ви шња, да 
се упо зна ју са тех но ло ги јом и на чи ном 
уз го ја и дру гих воћ них вр ста. Та ко ће 
про ћи ком плет ну во ћар ску про из вод-
њу, ко ја је ве о ма за сту пље на на овом 
на шем под не бљу - ре као је ди рек тор 
По љо при вред не шко ле Ми лан Пу по-
вац.

Дра га на Не шко вић, уче ни ца тре ћег 
раз ре да је би ла јед на од го ди ну ста ри-
јих ко ји су сво је мла ђе ко ле ге упу ћи ва-
ли у тај не по ди за ња воћ ња ка ко је су 
они са вла да ли прет ход не го ди не. 

- Са зна њем ко је са да има мо, ми 

кон тро ли ше мо ђа ке дру ге го ди не и 
усме ра ва мо их ка ко пра вил но да оба-
ве овај по сао. Ра до ви те ку до бро, за и-
ста има мо по зи тив но ми шље ње о ова-
квом на чи ну прак тич не на ста ве и 
ве ру јем да ће мо успе шно за вр ши ти 
овај по сао - ре кла је Дра га на, до дав ши 
да, без об зи ра што је раз ли ка у го ди-
на ма не знат на, мла ђи уче ни ци ра до 
са слу ша ју њи хо ве са ве те.

Са уче ни ци ма на сад њи је био и 
про фе сор Алек сан дар Ми шко вић, ко ји 
је ре као да су у за са ду ја бу ка при сут не 
че ти ри сор те: злат ни и цр ве ни де ли-
шес, га ла и гре ни смит.

- Сва ке го ди не ор га ни зу је мо про фе-
си о нал ну прак су за ђа ке дру ге и тре ће 
го ди не. Цео но ви воћ њак је де ло 
на ших уче ни ка, од пре ме ра ва ња, 
по би ја ња сту бо ва, по ста вља ња жи ца 
и кон струк ци је на про тив град ној мре-
жи и са да се фи на ли зу је сад њом ја бу-
ка. Уче ни ци су по но сни на оно што су 
на пра ви ли, јер ће овај воћ њак упра во 
би ти не што што ће они оста ви ти шко-
ли – ре као је про фе сор Ми шко вић.

Под се ти мо, по сао на по ди за њу 
но вог воћ ња ка за по чео је про шле 
го ди не. За сту бо ве и мре жу обез бе ђе-
но је око 1,2 ми ли о на ди на ра, и то 
по ла По кра јин ски се кре та ри јат за про-
пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не и 
са ма шко ла. Укуп на вред ност сад ни ца 
је око 280.000 ди на ра, а ра ди се о соп-
стве ним сред стви ма шко ле.

С. Џ.

ПОЉOПРИВРЕДНА ШКО ЛА РУ МА

По диг нут но ви
за сад ја бу ка

Уче ни ци по ди жу за сад воћ ња ка

Цео но ви воћ њак је де ло уче ни ка, од пре ме ра ва ња, 
по би ја ња сту бо ва, по ста вља ња жи ца и кон струк ци је на 
про тив град ној мре жи и са да се фи на ли зу је сад њом 
ја бу ка
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У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ ОДР ЖА Н „ОЛИМ ПИЈ СКИ ЧАС“

Дух олим пи зма
у гра ду на Са ви

По пр ви пут де 6. Де цем бра у Срем ској 
Ми тро ви ци одр жа на ма ни фе ста ци ја 
„Олим пиј ски час“. На че ти ри ло ка ци је 

у гра ду ор га ни зо ва на су пре да ва ња, ра ди о-
ни це и деч ја пред ста ва, са ци љем да се де ци 
при бли же олим пиј ске вред но сти, да се упо-
зна ју са ду хом олим пи зма, ра дом Олим пиј-
ског ко ми те та и су шти ном Олим пиј ских ига-
ра.

У спорт ској са ли Ми тро вач ке гим на зи је 
одр жа на је олим пиј ска ра ди о ни ца за уче-
ни ке од дру гог до ше стог раз ре да на ко јој 
су при сут ни има ли при ли ку да се упо зна ју 
са олим пиј ком Дра га ном То ма ше вић, ко ја је 
го во ри ла и на три би ни „Олим пиј ски час са 
олим пиј цем“. 

- На ме ни је да нас, као не ком ко је уче-
ство вао на Олим пиј ским игра ма чак че ти ри 
пу та, да по ку шам сво је бо га то ис ку ство да 
пре не сем на де цу, да им дам не ки ко ри стан 
са вет, јер мо жда упра во не ко од њих у бу-
дућ но сти бу де део Олим пиј ских ига ра, нај-

ве ће спорт ске ма ни фе ста ци је на све ту. Из у-
зет но ми је дра го што се ова ма ни фе ста ци ја 
одр жа ва у на шем гра ду и на дам се да ће то 
би ти прак са и у на ред ном пе ри о ду - ре кла 
је ми тро вач ка атле ти чар ка Дра га на То ма ше-
вић.

У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци одр-
жа на је ра ди о ни ца на те му „Бор ба про тив до-
пин га и на си ља на спорт ским те ре ни ма“ на-
ме ње на уче ни ци ма сед мих и осмих раз ре да, 
а од и гра на је и пред ста ва „Олим пиј ска бај ка“ 
за уче ни ке пр вих раз ре да основ них шко ла.

На „Олим пиј ском ча су“ уче ство ва ло је 
укуп но 200 уче ни ка из три градске шко ле 
и то Основ не шко ле „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“, ОШ „Све ти Са ва“ и ОШ „Јо ван По-
по вић“.

Ову ма ни фе ста ци ја у Срем ској Ми тро ви-
ци ор га ни зо ва ли су Град ска упра ва за кул ту-
ру, спорт и омла ди ну, Спорт ски са ве з Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца и Олим пиј ски ко ми тет 
Ср би је.

Из бор на скуп шти на Са ва те са ве за Ср би је (ССС) на ко јој су 
иза бра ни но ви ор га ни и рад на те ла ССС и усво јен нов Ста-
тут, одр жа на је 4. де цем бра у рум ском Кул тур ном цен тру.

За пред сед ни ка Са ва те са ве за Ср би је иза бран је Ми о драг Ра-
кић, а за ге не рал ног се кре та ра Ми лош Ви јук - обо ји ца из Ру ме. 
Иза бра ни су и чла но ви Управ ног и Над зор ног од бо ра, док је Ми-
ро слав Оџић из Но вог Са да иза бран за се лек то ра.

Усво је на је и од лу ка о ор га ни за ци ји Бал кан ског пр вен ства у 
са ва теу ко је ће се од 5. до 7. ма ја одр жа ти у Спорт ском цен тру 
у Ру ми.

Ста тут ове спорт ске ор га ни за ци је ускла ђен је са од ред ба ма 
но вог За ко на о спор ту.

Истог да на ка да је одр жа на из бор на Скуп шти на, ор га ни зо ван 
је и се ми нар за су ди је и тре не ре у са ва теу ко ји су во ди ли Ми ро-
слав и Ма ја Оџић и Ми о драг Ра кић.

ИЗБOРНА СКУП ШТИ НА СА ВА ТЕ СА ВЕ ЗА СР БИ ЈЕ

Ми о драг Ра кић пред сед ник

Уче сни ци из бор не Скуп шти не

ПЛЕ СНИ КЛУБ
„СИР МИ ЈУМ ДЕНС“

Успе шни у 
Ба ња лу ци

Пле сна шко ла „Бо ле ро“ из 
Ба ња лу ке и ове го ди не 
по чет ком де цем бра ор га ни-
зо ва ла je пле сно так ми че ње 
„Вин тер опен“, ко је одр жа но 
уз су де ло ва ње 26 пле сних 
ор га ни за ци ја, 1.100 так ми ча-
ра и под буд ним оком осам 
су ди ја из пет зе ма ља. Пле-
сни клуб „Сир ми јум денс“ из 
Срем ске Ми тро ви це имао је 
сво је пред став ни ке на овом 
так ми че њу, а осво ји ли су 
се дам пр вих ме ста и јед но 
тре ће. Пр ва ме ста су за у зе ли 
у мо дер ном ба ле ту гру па 
ју ни о ри у са ста ву: Ка та ри на 
Чо лић, Ми лош Бан диш, Ка та-
ри на Илић, Ан ђе ла Илић и 
Сан дра Про кић. Три џез денс 
је та ко ђе био пр ви, у са ста ву: 
Ан ђе ла Ре лић, На та ша Ке вић 
и Еле о но ра Јо кић Рун тић. 
Дуо џез денс у са ста ву: На та-
ша Ке вић и Еле о но ра Јо кић 
Рун тић, та ко ђе је осво ји ло 
пр во ме сто, као и дуо шоу 
денс ко ји чи не Ду ња Шу ма ру-
на и Ду ња Ми лин ко вић. У 
кон ку рен ци ји со ло игра ча 
На та ша Ке вић је за у зе ла тре-
ће ме сто, а Сан дра Про кић, 
Ка та ри на Чо лић и Ми лош 
Бан дић.

- На ово так ми че ње пу то-
ва ли смо за јед но са брат ским 
клу бом из Би је љи не „Сту дио 
Оле на“. То је би ла при ли ка 
да се ма ло дру жи мо, а ујед но 
је и би ла при пре ма за за јед-
нич ки но во го ди шњи кон церт 
ко ји ће би ти одр жан у Цен тру 
за кул ту ру „Сем бе ри ја“ у 
Би је љи ни 26. де цем бра. 
„Вин тер опен“ би ће упам ћен 
по бро ју осво је них ме да ља 
на шег ко ре о гра фа Све тла не 
Оле не Ри мац, укуп но 12 
злат них и две брон за не за 
ко ре о гра фи је – на во де из 
пле сног клу ба „Сир ми јум 
денс“.

СПОРТ
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Пре се чен ла нац 
тр го ви не дро гом

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва – Упра ве гра нич не по ли-
ци је пре се кли су још је дан ла нац тр го ви-
не опој ном дро гом и за пле ни ли ви ше од 
че ти ри ки ло гра ма хе ро и на. По ли ци ја је 
6. де цем бра на гра нич ном пре ла зу 
Ба тров ци, на из ла зу из зе мље кон тро ли-
са ла ауто мо бил „форд“ ко јим је упра-
вљао др жа вља нин Тур ске (1981), док се 
на ме сту су во за ча на ла зио фран цу ски 
др жа вља нин (1950). При ли ком де таљ не 
кон тро ле, у зад њем бра ни ку и иза зад-
њег се ди шта, у руч но пра вље ном бун ке-
ру про на шла је де вет па ке та у ко ји ма је 
би ло спа ко ва но че ти ри ки ло гра ма и 402 
гра ма опој не дро ге за ко ју се сум ња да је 
хе ро ин. Због по сто ја ња осно ва сум ње да 
су из вр ши ли кри вич но де ло нео вла шће-
на про из вод ња и ста вља ње у про мет 
опој них дро га, дво ји ци стра них др жа-
вља на је од ре ђе но за др жа ва ње до 48 
са ти.

По ку шај из ну де
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни-

стар ства уну тра шњих по сло ва у Ста рој 
Па зо ви ра све тље но је кри вич но де ло 
из ну да у по ку ша ју и иден ти фи ко ва не три 
осо бе ко је се те ре те за ово кри вич но 
де ло. Ухап ше ни су Д. А. (21), Н. Г. (24) и 
Б. У. (20), због по сто ја ња осно ва сум ње 
да су 42-го ди шњем су гра ђа ни ну, по сла ли 
ви ше СМС по ру ка са прет њом да ће угро-
зи ти без бед ност ње го ве по ро ди це и имо-
ви не, ако им не ис пла ти 25.000 евра. 
По ли ци ја је при ли ком пре тре са ста на ко ји 
су ко ри сти ли осум њи че ни, про на шла 
те ле фо не и кар ти це ко ри шће не за из вр-
ше ње овог кри вич ног де ла. 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 би ти 
до ве де ни на са слу ша ње у Ви ше јав но 
ту жи ла штво у Срем ској Ми тро ви ци.

Кра ли по
ви кен ди ца ма

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Ин ђи ји су ухва ти ли три 

осо бе ста ро сти 20, 24 и 35 го ди на при ли-
ком про ва ле ви кен ди це на под руч ју Ин ђи-
је. Осум њи че ни су за те че ни у тре нут ку 
док су у ви кен ди ци па ко ва ли алат, кућ не 
апа ра те и по сте љи ну. У њи хо вом ауто мо-
би лу про на ђе ни су укра де ни пред ме ти из 
још две ви кенд ку ће у бли зи ни. Про тив 
осум њи че них би ће под не та кри вич на при-
ја ва за те шку кра ђу, над ле жном ту жи ла-
штву. 

Ухап ше ни
због про не ве ре

Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у 
Ру ми, ра све тље на је про не ве ра на ште-
ту вла сни ка при вред ног дру штва у 
Пе ћин ци ма и ухап ше не че ти ри осо бе 
ко је се сум њи че за ово кри вич но де ло. 
Сум ња се да ухап ше ни Д. Г. (27), З. М. 
(53), П. Л. (32) и М. С. (25), за по сле ни на 
бен зин ској пум пи у вла сни штву при вред-
ног дру штва, при ли ком на пла те про да тог 
го ри ва ни су из да ва ли фи скал ни ра чун 
куп ци ма а при сва ја ли су го тов но вац, 
што су прав да ли фал си фи ко ва њем 
ин тер них от прем ни ца пред у зе ћа ко је су 
из да ва не за по тро шњу по љо при вред них 
и рад них ма ши на у вла сни штву пред у зе-
ћа. Они се те ре те да ни су за во ди ли фал-
си фи ко ва не от прем ни це у еви ден ци ји 
си па ња го ри ва за соп стве не по тре бе, 
већ су исте до ста вља ли у књи го вод ство 
пред у зе ћа и та ко прав да ли про да то 
го ри во. На овај на чин, у пе ри о ду од 
апри ла 2014. до ок то бра 2016. го ди не, 
пред у зе ће је оште ће но за из нос од 
65.358.418 ди на ра. Осум њи че ни се та ко-
ђе те ре те да су си па ли го ри во и у при-
ват не ауто мо би ле ко је ни су пла ћа ли, већ 
су са чи ња ва ли фал си фи ко ва не от прем-
ни це као да је усу то го ри во у рад не 
ма ши не у вла сни штву пред у зе ћа. При ли-
ком пре тре са ста на З. М. по ли ци ја је 
про на шла из ве сну су му ди нар ског и 
де ви зног нов ца за ко ји се сум ња да је 
про тив прав но при сво јен. 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, а на кон 
са слу ша ња у Ви шем јав ном ту жи ла штву 
у Срем ској Ми тро ви ци, од ре ђен им је 
при твор до 30 да на. Кри вич на при ја ва у 
ре дов ном по ступ ку је под не та и про тив 
осо ба ста ро сти 23 и 37 го ди на, та ко ђе 
због по сто ја ња осно ва сум ње да су из вр-
ши ли исто кри вич но де ло.

Про на ђен прах
сум њив на спид 

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Ин ђи ји су при ли ком кон-
тро ле пут нич ког ауто мо би ла „ауди“ про-
на шли 11 ке си ца са бе лом пра шка стом 
ма те ри јом сум њи вом на опој ну дро гу 
спид и ди ги тал ну ва ги цу, за ко је се сум ња 
да при па да ју М. К. (25), ко ји се на ла зио на 
ме сту су во за ча. По на ло гу над ле жног 
ту жи о ца, ње му 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 кри вич но де ло нео вла шће на 
про из вод ња и ста вља ње у про мет опој-
них дро га би ти до ве ден на са слу ша ње у 
Ви ше јав но ту жи ла штво у Срем ској 

Ми тро ви ци. Због сум ње у кри вич но де ло 
при кри ва ње, про тив 24-го ди шњег во за ча 
би ће под не та кри вич на при ја ва у ре дов-
ном по ступ ку.

Приведени
раз бој ни ци

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Ши ду су ухап си ли Н. О. 
(22) и М. Ч. (20), због по сто ја ња осно ва 
сум ње да су из вр ши ли кри вич на де ла 
раз бој ни штво и про тив прав но ли ше ње 
сло бо де. Та ко ђе се сум ња да је Н.О. 
из вр шио и кри вич но де ло на пад на слу-
жбе но ли це у вр ше њу слу жбе не ду жно-
сти. Они се те ре те да су 30-го ди шњег 
му шкар ца про тив ње го ве во ље, од ве зли 
на обли жње из ле ти ште и због на вод ног 
ду га, узе ли му све ства ри и фи зич ки га 
мал тре ти ра ли. При ли ком хап ше ња, Н. О. 
је вре ђао а за тим фи зич ки на пао по ли циј-
ске слу жбе ни ке у ин тер вен ци ји. На кон 
за др жа ва ња до 48 ча со ва, осум њи че ни 
су са слу ша ни у Основ ном јав ном ту жи ла-
штву у Ши ду. Суд ским ре ше њем, њи ма је 
од ре ђен при твор до 30 да на. 

Напад секиром 
Полиција у Старој Пазови је, по налогу 

надлежног тужиоца, одредила 
задржавање до 48 часова за Б. Х. (19), 
због постојања основа сумње да је због 
наводног дуга, са секиром у руци, покушао 
да нападне 31-годишњег мушкарца. 
Осумњичени ће уз кривичну пријаву за 
кривично дело угрожавање опасним 
оруђем при тучи и свађи, бити доведен на 
саслушање у Основно јавно тужилаштво 
у Старој Пазови.

Породично насиље
Припадници Министарства унутрашњих 

послова у Сремској Митровици су 
ухапсили К. М. (53), због постојања 
основа сумње да је извршио кривично 
дело насиље у породици. По налогу 
надлежног тужиоца, њему је одређено 
задржавање до 48 часова. К. М. се терети 
да је физички напао супругу и нанео јој 
више удараца по глави и телу. Оштећена 
је задобила телесне повреде, које је 
констатовао дежурни лекар. Осумњичени 
ће уз кривичну пријаву, у законском року 
бити доведен на саслушање у Основно 
јавно тужилаштво у Сремској Митровици.

Заплењен дуван
Припадници Министарства унутрашњих 

послова у Руми су, приликом претреса 
приватне куће и помоћних просторија 
пронашли и одузели 301 килограм 
резаног и дувана у листу, две дигиталне 
ваге, напаривач и машину за сечење 
дувана. Претрес је извршен по наредби 
надлежног суда. Због постојања основа 
сумње да су извршили кривично дело 
недозвољен промет акцизних производа, 
у сарадњи са пореском полицијом, против 
две особе биће поднета кривична пријава, 
надлежном тужилаштву. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

ХРОНИКА
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ОВАН: Не ма те 
до вољ но стр пље ња 
за до дат не оба ве зе, 
али по сто је си ту а ци је 

ко је зах те ва ју кре а тив но раз ми-
шља ње или фа зу ин ку ба ци је. 
Ва жно је да на што бо љи на чин 
ускла ди те сво је же ље и мо гућ но-
сти. Не ко ко је из не на да ушао у 
ваш жи вот у ва ма по бу ђу је емо-
тив но ин те ре со ва ње и до бро рас-
по ло же ње. 
 

БИК: Ком пли ко ва на 
си ту а ци ја у ко јој се 
на ла зи те про из и ла зи 
из за јед нич ког по ку-

ша ја, да се на пра ви пра вил на 
де о ба по слов них и фи нан сиј ских 
ин те ре са. Не ма по тре бе да по на-
вља те при чу, ко ја иза зи ва но во 
не ра зу ме ва ње или оштро не го до-
ва ње у кру гу са рад ни ка. Раз ми-
сли те на ко ји на чин тре ба да шар-
ми ра те и да одо бро во љи те парт-
не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: По ку ша-
ва те да им пре си о ни-
ра те око ли ну сво јим 
п р е  п о  з н а  т љ и  в и м 

шар мом и раз ли чи тим спо соб но-
сти ма. Ипак, све што чи ни те под-
се ћа на кла сич но пре у ве ли ча ва-
ње. Не успе ва те да од ре ди те сво-
је ме сто или уло гу у по слов ним 
пре го во ри ма. Не ма раз ло га да 
кри ти ку је те бли ску осо бу, бо ље је 
да озбиљ ни је ана ли зи ра те сво је 
по на ша ње као и про пи се ко је сте 
учи ни ли. 

РАК: Из не на да уме те 
да за бли ста те у су сре-
ту са са рад ни ци ма и 
да по ну ди те не ко нео-

бич но до бро ре ше ње. Има те 
до бре иде је и ста ло вам је да 
оства ри те за јед нич ке ин те ре се. 
Спо соб ност до брог при ла го ђа ва-
ња на раз ли чи те усло ве, је ну жна 
за по слов ни успех. Го ди вам не чи-
ја па жња, та ко да упи ја те сва ку 
реч ко ју из го ва ра бли ска осо ба. 

ЛАВ: Са мо сте тре-
нут но емо тив но осе-
тљи ви. Бу ди те ра зум-
ни, тре нут ни не у спех 

тре ба да вас мо ти ви ше на до дат-
ну упор ност или на же љу за пре-
ва зи ла же њем лич них сла бо сти. 
Не чи ја по ру ка мо же да се ту ма чи 
на раз ли чи те на чи не, а за вас је 
исти ни то пре све га оно што вам је 
дра го да чу је те. Ва жно је да што 
бо ље ускла ди те сво је ми сли и 
осе ћа ња. 

ДЕ ВИ ЦА: Же ли те да 
про ме ни те по слов не 
окол но сти и не обра-
ћа те па жњу на осо бу 

ко ја вас за ма ра кри ти зер ском 
при чом. Не мо же те сви ма да уго-
ди те, али све што чи ни те са по зи-
тив ном тен ден ци јом оста вља 
до бар ути сак на ва ше са рад ни ке. 
Осло бо ди те се од не ких емо тив-
них коч ни ца у скла ду са лич ним 
по тре ба ма, по ка жи те до бру во љу 
и упри ли чи те не ку оми ље ну за ба-
ву у дво је. 

ВА ГА: Уко ли ко вас 
при вла че иза зов не 
си ту а ци је, по треб но је 
да при хва ти те од ре ђе-

ни сте пен ри зи ка у по слов ним 
пре го во ри ма. По не кад блиц про-
ве ра мо же да за ва ра, обра ти те 
па жњу на раз ли чи те ко мен та ре и 
на вре ме за тра жи те не чи ји са вет. 
Су срет са јед ном осо бом за вас 
пред ста вља емо тив ни вр ху нац, 
али на жа лост тај вр ху нац бр же 
иш че за ва не го што би сте то же ле-
ли. 

ШКОР ПИ ЈА: Не успе-
ва те да пред ви ди те 
не чи ји од го вор на 
за да ту те му или да 

ус по ста ви те до бар од нос са 
са рад ни ци ма. Не ма раз ло га да се 
по на ша те пре ви ше раз ме тљи во, 
већ за тра жи те не чи ју мо рал ну или 
ма те ри јал ну по др шку. Парт нер 
ве што иг но ри ше ва ше иде је, по ку-
ша ва те да схва ти те зна че ње скри-
ве них мо ти ва. 

СТРЕ ЛАЦ: Из бе га вај-
те пре те ра но екс по ни-
ра ње у дру штву 
са рад ни ка. Не ма 

по тре бе да при ча те о ства ри ма 
ко је иза зи ва ју не га тив ну ре ак ци ју, 
бо ље је да при хва ти те ком про ми-
сну ва ри јан ту. Уоста лом, увек 
по сто ји фак тор про ме не и из не на-
ђе ња. Парт нер се искре но тру ди, 
али не раз у ме нај бо ље све ва ше 
иде је. Из бе га вај те си ту а ци је ко је 
вас до дат но за ма ра ју. 

ЈА РАЦ: Тре нут но 
љу бав и лич но за до-
вољ ство не иду у 
за јед нич кој ком би на-

ци ји. По треб но је да се опре де-
ли те за прак тич на ре ше ња. Ис ку-
ство вас опо ми ње, да не тре ба 
ве ро ва ти осо би о ко јој ва ши 
са рад ни ци го во ре ви ше у не га-
тив ном кон тек сту. При хва ти ли 
сте па сив ну уло гу у од но су пре-
ма во ље ној осо би, уско ро ће те 
за жа ли ти због сво јих ло ших про-
це на. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ма 
раз ло га да се по ве де-
те за ла жним ути сци-
ма или да вас не ко 

за ва ра ва ве ли ким обе ћа њи ма. 
Про ве ра вај те но ве ин фор ма ци је 
о по слов ним при ли ка ма и по тру-
ди те се да за шти ти те сво је ин те-
ре се. Уко ли ко вас ири ти ра не чи је 
при су ство, са чу вај те при себ ност. 
Кон тро ли ши те им пул сив ну стра ну 
сво је при ро де. 

РИ БЕ: Уко ли ко се 
на ла зи те у не кој осе-
тљи вој фа зи, пре пу-
сти те сво јим са рад ни-

ци ма да оба ве те жи или ком пли-
ко ва ни ји део по сла. Мо ра те има ти 
до бру про це ну, ко мо же да вас 
за ме ни у од лу чу ју ћем тре нут ку и у 
ва жним пре го во ри ма. У љу бав-
ном жи во ту, не мој те до зво ли ти 
свом парт не ру хи ро ви то по на ша-
ње. Све има сво ју здра ву ме ру и 
гра ни цу. 

VREMEPLOV
14. де цем бар

1911. Нор ве шки ис тра жи вач 
Ру ал Амунд сен пр ви сти гао на 
Ју жни пол. Амунд сен пре те као 
ен гле ског по лар ног ис тра жи ва-
ча Ро бер та Ско та, ко ји је на 
Ју жни пол сти гао 18. ја ну а ра 
1912.
1939. Ли га на ро да ис кљу чи ла 
СССР због агре си је на Фин ску. 

15. де цем бар
1914. Осло ба ђа њем Бе о гра да 
у Пр вом свет ском ра ту за вр ше-
на је Ко лу бар ска бит ка.
1961. Бив ши на ци стич ки функ-
ци о нер Адолф Ајх ман, ор га ни-
за тор и из вр ши лац ге но ци да 
над Је вре ји ма у Дру гом свет-
ском ра ту, осу ђен је на смрт у 
Је ру са ли му, а по том обе шен. 

16. де цем бар
1934. Пу штен је у са о бра ћај 
пр ви бе о град ски друм ски мост 
пре ко Са ве, на зван „Зе мун ски 
мост кра ља Алек сан дра“. Диг-
нут је у ва здух у апри лу 1941, а 
на ме сту ви се ћег мо ста по диг-
нут је 1957, мост не зва нич но 
на зван „Бран ков мост“. 
2001. Пр ви аме рич ки брод од 
1962, ка да су САД уве ле 
ем бар го про тив Ку бе, сти гао је 
у лу ку у Ха ва ни, но се ћи око 
500 то на смр зну те хра не. 

17. де цем бар
1538. Па па Па вле III ис кљу чио 
је из ри мо ка то лич ке цр кве 
ен гле ског кра ља Хен ри ја VI II, 
ко ји је прет ход но се бе про гла-
сио по гла ва ром ан гли кан ске 
цр кве. 
1903. Бра ћа Вил бур и Ор вил 
Рајт из ве ла су пр ви успе шан 
лет ави о ном у исто ри ји ва зду-
хо плов ства.
1989. У Ру му ни ји су из би ле 
ма сов не де мон стра ци је про тив 
дик та тор ског ре жи ма Ни ко лае 
Ча у ше скуа, у ко ји ма је по ги ну-
ло око 1.000 љу ди.

18. де цем бар
1865. Ра ти фи ка ци јом 13. 
устав ног аманд ма на у САД је 
уки ну то роп ство. 
1972. САД су у Ви јет нам ском 
ра ту по че ле ма сов но бом бар-
до ва ње глав ног гра да Ха но ја, 
ко је је тра ја ло не пре кид но 12 
да на и но ћи.

19. де цем бар
1905. Усво јен пр ви Устав Цр не 
Го ре, Ни кољ дан ски ко јим је 
др жа ва кон сти ту и са на као 
устав на мо нар хи ја. 
1958. Пред сед ник САД Двајт 
Ај зен ха у ер упу тио, пр ви у све-
ту, бо жић не че стит ке пре ко 
са те ли та.

20. де цем бар
1355. Умро срп ски цар Ду шан 
Сте фан Не ма њић, син кра ља 
Сте фа на Де чан ског, краљ 
Ср би је од 1331. Од но се у 
др жа ви уре дио збир ком за ко-
на, Ду ша но вим за ко ни ком, 
об ја вље ном 1349. и до пу ње-
ном 1354, а ко ју исто ри ча ри 
сма тра ју уста вом та да шње 
фе у дал не срп ске др жа ве.

HOROSKOP

Сре да, 14. (1) де цем бар  
Св. про рок На ум; Св. Фи ла рет 
Ми ло сти ви

Че твр так, 15. (2) де цем бар  
Св. про рок Ава кум; Св. цар 
Урош; Пре по доб ни Јо а ни ки је 
Де вич ки

Пе так, 16. (3) де цем бар  
Све ти про рок Со фро ни је; Пре-
по доб ни Јо ван Ћу тљи ви

Су бо та, 17. (4) де цем бар  
Св. ве ли ко му че ни ца Вар ва ра; 
Преп. Јо ван Да ма скин

Не де ља, 18. (5) де цем бар  
Пре по доб ни Са ва Осве ће ни; 
Св. Нек та ри је Би тољ ски 
(Де тињ ци)

По не де љак, 19. (6) де цем бар  
Св. Ни ко лај Ар хи е пи скоп мир-
ли киј ски Чу до тво рац – Ни кољ-
дан

Уто рак, 20. (7)  де цем бар  
Све ти Ам вро си је; Пре по доб ни 
Гри го ри је Гор њач ки 

Crkveni
kalendar

• Ку пио сам де сет по сла
ни ка опо зи ци је. Бо јим се 
да не по ску пе. 
• Ме ди ји су сло бод ни. 
Мо гу да иду куд год 
хо ће.
• До бро до шли у Ср би ју! 
Шта има те од оруж ја?

Са ла та
са су са мом

Са стој ци: крем сир 500 г, ки се-
ла па вла ка 1 ча ша, шун ка 200 г, 
ма ри ни ра ни шам пи њо ни 100 г 
су сам (пре пе чен) 1 шо љи ца.

По сту пак: Шун ку и шам пи њо-
не исе ћи на коц ки це. У ве ћој 
чи ни ји сје ди ни ти крем сир и 
па вла ку. До да ти исец ка ну шун ку, 
шам пи њо не и пре пе чен су сам. 
Све са стој ке сје ди ни ти. Си па ти у 
ма ње чи ни је и по су ти пре пе че-
ним су са мом.
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ФУД БАЛ: СРЕМ СКА ЛИ ГА

Успе шна је сен за „Сло бо ду“
из До њег То вар ни ка

Фуд бал ски клуб „Сло бо да“ на зим ску 
па у зу од ла зи са 27 бо до ва, са мо три 
ма ње од ли де ра на та бе ли Хај ду ка 

из Ди во ша. Успе шним је се њим де лом пр-
вен ства, фуд ба ле ри „Сло бо де“ до ка за ли су 
да се са свим за слу же но на ла зе у Срем ској 
ли ги.

- Да ни смо слу чај но у Срем ској ли ги нај-
бо ље до ка зу је та бе ла. Игра чи су вред но 
тре ни ра ли, а ка да се на све то до да ју од-
лич ни усло ви за тре ни ра ње, ко је смо им 
омо гу ћи ли, за хва љу ју ћи по др шци ло кал не 
са мо у пра ве, Спорт ског са ве за „Раз вој спор-

то ва“ и Ме сне за јед ни це – то је то! На рав-
но, са овим се не за до во ља ва мо. За нас из 
упра ве клу ба то ком зим ске па у зе не ће би ти 
пре ви ше од мо ра. При во ди мо кра ју раз го во-
ре са по тен ци јал ним по ја ча њи ма, ка ко би и 
на про ле ће би ли што кон ку рент ни ји – ис ти-
че Ми лан Алек сић.

Шеф струч ног шта ба Ми лан Кне же вић и 
ње гов по моћ ник Си ни ша Са рић на пра ви ли 
су пр ве ана ли зе по сле је се њег де ла се зо не.

- Ге не рал но, за до во љан сам игром и 
учин ком Сло бо де у пр вом де лу пр вен ства. 
По себ но смо за до вољ ни ре зул та ти ма у 

са мој за вр шни ци. У по след ња три ко ла, 
има ли смо два го сто ва ња, али смо, ипак, 
осво ји ли де вет бо до ва. На тај на чин смо се 
„ис ку пи ли“ за по ра зе ко је смо има ли из ме ђу 
пе тог и де ве тог ко ла, ка да смо има ли до ста 
ка дров ских про бле ма. Што се ти че про лећ-
ног де ла пр вен ства, не за хвал но је у овом 
тре нут ку да ва ти би ло ка кве прог но зе, јер 
је Срем ска ли га до ста из јед на че на – ка же 
Кне же вић.

Игра чи „Сло бо де“ су на па у зи до 22. ја-
ну а ра, за ка да је тре нер Ми лан Кне же вић 
за ка зао по че так при пре ма.

СТО НО ТЕ НИ СЕР СКИ КЛУБ „ИН ЂИ ЈА“

„Ожи ве ли“ на кон
15 го ди на

Сто но те ни ски клуб „Ин ђи ја“ је, на ини ци ја ти ву 
ру ко вод ства клу ба, а уз све срд ну по моћ Са ве за 
спор то ва оп шти не Ин ђи ја, по кре нуо ак ци ју да се 
сто но те нис по диг не на ви ши ни во, ка ко тре на жни 
про цес, та ко и ка да је у пи та њу уче шће на так ми-
че њи ма. 

У ра ни јем пе ри о ду то ни је би ло мо гу ће, нај ви ше 
због ло ших усло ва у ко ји ма су сто но те ни се ри 
ра ди ли. Тре нин зи су се одр жа ва ли у не у слов ној 
по моћ ној про сто ри ји у Основ ној шко ли „Ду шан 
Јер ко вић“ у Ин ђи ји са вр ло ма ло спорт ских ре кви-
зи та па се, пре све га за хва љу ју ћи ен ту зи ја зму свих 
чла но ва, клуб не ка ко одр жао до да нас.

- Си ту а ци ја је са да мно го бо ља јер су чла но ви 
сто но те ни ског клу ба до би ли по др шку Оп шти не 
Ин ђи ја и Са ве за спор то ва, те су по че ли од не дав но 
да ко ри сте са лу Ва тро га сног до ма за одр жа ва ње 
тре нин га и, ка ко и са ми ка жу, са да има ју ви ше не го 
за до во ља ва ју ће усло ве. Са вез спор то ва је на шао 
на чин да до ни ра и спорт ску опре му СК „Ин ђи ја“. 
До би ли су ком плет ма ји ца и шор це ва за так ми чар-
ски по гон и то пр ви пут од ка да клуб по сто ји, од 
1972. го ди не. При том, због по бољ ша ња усло ва 
ани ми ран је ве ли ки број школ ске де це ко ја су из ра-
зи ла же љу да по ста ну стал ни чла но ви СК „Ин ђи ја“ 
- ис ти че Љу бо мир Ко ва че вић, се кре тар Са ве за 
спор то ва Оп шти не Ин ђи ја.

М. Ђ.

ИЗ СА ВЕ ЗА СПОР ТО ВА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

По но во на гра де за
нај бо ље спор ти сте
По сле пет го ди на па у зе, кра јем де-

цем бра би ће на гра ђе ни нај бо љи 
спор ти сти и спорт ски ко лек ти ви у 

2016. го ди ни. Пре пет го ди на по след њи 
пут су про гла ше ни нај бо љи ко лек ти ви и 
по је дин ци у ин ђиј ском спор ту. На ини-
ци ја ти ву Управ ног од бо ра Са ве за спор-
то ва оп шти не Ин ђи ја (ССОИ) по но во је 
утвр ђе на по ме ну та го ди шња на гра да. 
Нај бо ље спор ти сте и спорт ске клу бо ве 
иза бра ће ко ми си ја са ста вље на од спорт-
ских рад ни ка, пред став-
ни ка ло кал не са мо у пра-
ве и спорт ских но ви на ра, 
ко ја ће на кон при сти глих 
пред ло га до не ти ко нач ну 
од лу ку.

- Кра јем де цем бра 
пла ни ра се све ча ност 
на ко јој ће би ти до де-
ље не на гра де нај бо љим 
спорт ским ко лек ти ви ма и 
по је дин ци ма, они ма ко ји 
су обе ле жи ли ову го ди ну 
ка да је у пи та њу спорт у 
ин ђиј ској оп шти ни. Ми-
слим да на овај на чин 

тре ба на гра ди ти оне ко ји сва ки дан вред-
но тре ни ра ју и да ју све од се бе ка ко би 
на шу оп шти ну на пра ви на чин пред ста-
ви ли у ли га ма у ко ји ма се так ми че - ис-
та као је Љу бо мир Ко ва че вић, се кре тар 
Са ве за спор то ва оп шти не Ин ђи ја.

Ко ва че вић је до дао да су на и шли на 
раз у ме ва ње Оп шти не Ин ђи ја.

- Због то га ми је ве о ма дра го, јер сма-
трам да вра ћа њем по ме ну те на гра де 
чи ни мо до бру ствар. Ка ко дру га чи је да 

се за хва ли мо на шим 
спор ти сти ма ко ји су ве-
о ма успе шни. До де лом 
ових на гра да, ујед но ће 
би ти ста вље на тач ка на 
ово го ди шња спорт ска 
над ме та ња, а за оне ко-
ји се ове го ди не ни су на-
шли на ли сти до бит ни ка, 
2017. го ди на би ће при ли-
ка да сво јим ре зул та ти-
ма до ка жу да за слу жу ју 
ме сто у са мом вр ху ин-
ђиј ског спор та – ре као је 
Ко ва че вић.

М. Ђ.

Љу бо мир Ко ва че вић,
се кре тар ССОИ
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Учак четири узрасне категорије
Клуб америчког фудбала „Инди
анс“ освојио је титулу шампиона

Србије,аучетириселекцијерепрезен
тацијеСрбијенаступилоје14играчаиз
редоваклубаизИнђије.
„Индианси“ су у 2016. години освоји

ли титулу шампиона Србије у пионир
ској (У15) и кадетској (У17) категорији
америчког фудбала, а златне медаље
освојилисуипионириисениориубес
контактној верзији америчког фудбала.
Захваљујућиуспесимаупоменутимна
ционалнимлигама, „Индианси“судали
више репрезентативних играча и тре
неракојисутокомјесенинаступалина
европским и домаћим турнирима, ода
клесудонелиновепехареипризнања.
Београд је у августу био домаћин

првог европског шампионата у флег
фудбалу у категорији пионира (У15). У
конкуренцији седам земаља, Србија је
остварила историјски успех, освојивши
бронзаноодличје,асвојдоприносовом
резултатудалисуСтефанЗарић,Алек
сандарЖивановићиМаркоБабић.Иван
Прскало, прослављени тркач „Индиан
са“иповременирепрезентативацСрби
је,нашаосеуулозипомоћникаглавног

тренера, аСтефан Зарић иМарко Ба
бићизабранисууидеалантимПрвен
стваЕвропе.
На Европском првенству у Итали

јиусептембруовегодиненаступила је
сениорска репрезентација Србије. На
овом континенталном такмичењу дрес
репрезентације Србије обукло је троје
играча„Индианса“:АлександарБлажић,
ДаркоКласаниГоранЗец,анаширем
списку репрезентације нашли су се и
СтефанБорковић,ИванКрковићиИван
Прскало.
У јуниорској репрезентацији Срби

је (У19), која је освојила титулупрвака
Балкана на Балкан Боулу крајем окто
бра у Сомбору, наступило је четворо
играчатимаизИнђије:АлександарБор
ковић,МилошКатић,РадеВлатковићи
СтаниславНичетин, док су се у струч
номштабунационалногтиманашлиГо
ранЗециИванКрковић.
Наистомпрвенствуисениорскафлег

репрезентацијаСрбије окитила се зла
том,адреснационалногтимауовојка
тегорији обукли су Стефан Борковић,
ГоранЗец,НемањаЂорђевићиОгњен
Зуркић. Иван Прскало, доказани екс
пертфлегфудбалауСрбији,предводио

јенационалнитимдотронакаоглавни
тренер.
НаПрвенствуБалкана наступио је и

„ол старr“ тим Савеза америчког фуд
балаВојводине (САФВ) у три узрастно
 родне категорије. „Индианси“ су и ту
нашлисвојеместо,итоупионирскојсе
лекцији(У15),укојојсунаступилиЈован
Давидовић иЛукаВинчић, и у сениор
скомфлегтимукоји јебројаопеторицу
Индианса:АлександраБлажића,Мила
наЈефтића,РадомираНиколићаиВла
димираИкрашакаоиграче,иВасуВор
капићакаоглавногтренера.
Нарочити успех „Индианса“ у омла

динскимкатегоријамадоказједугогоди
шњегтемељногистручнограда,улага
њаумладеснаге, каоосновезадаљи
развој клуба и спорта уопште. Тим ре
зултатом,сасвимнескромно,малокоји
клубможедасеподичи,апоредсвега,
„Индианси“судоказалидаимајунајбо
љушколуамеричкогфудбалауСрбији.

Председник КАФ „Индианс“ Инђи
јаВасаВоркапићизјавио једа је
поносаннасвечлановеклуба,за

хваливши се свима који су допринели
остварењувеликихрезултата.
Успехкојијенашаекипанаправила

готовојеневероватан.Четиришампион
скетитуле,задржанистатуспрволигаша
ивеликибројрепрезентативаца,нешто
је чиме се мали број спортских колек
тива у Србији може похвалити. Искре
но сам поносан на све чланове клуба,
наиграчесвихнашихселекција,којису
омогућили„Индиансима“овакоуспешну
сезону – изјавио јеВасаВоркапић, ис
такавшиданежелидаиздвајапоједин
цеизахвалившисесвимонимакојису
највишеверовалиуклубибезкојихова
сезонанебибилатакоуспешна.
ИскреносезахваљујемОпштиниИн

ђија која нам даје неограничену подр
шку,нашемгенералномспонзоруисвим
осталимпријатељимаклубакојисунам
омогућилиодличнепредусловезаовако
незаборавну сезону – поручио је пред
седникКАФ„Индианс“.

М.Ђ.
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