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Стипендијезанајбољестуденте
Токомшколске2016/2017.године,ОпштинаШидстипендираће55студенaтаса

најбољимпросекомоцена,амесечниизносстипендијеуовојакадемскојгодини
износиће7.500динара

ПредседникОпштинеШидПре
драг Вуковић, у уторак 10.
јануара, потписао је угово

ре о додели стипендија за укупно
55 студената са подручја шидске
општине.Токомшколске2016/2017.
године, Општина Шид стипендира
ћестуденте санајбољимпросеком
оцена, амесечни износ стипендије
у овој академској години износиће
7.500динара.Бројстуденатајеове
годинезнатномањи,алиизноссти
пендијеједалековишиуодносуна
прошлегодине.Премаречимапрвог
човекаОпштинеШид, превасходни
циљим јебиоданаградеуспешне
младе људе и мотивишу их да се
након завршетка школовања врате
усвојград.
 Веома сам срећан и велика ми

је част што сам председник једне
општине у којој живи оволики број
вредне, талентоване и марљиве
деце.Овојевеликапомоћзароди
тељеалисвакакоимладимљудима,
какобисхватилидањиховнапоран
рад уме неко да препозна и да им
наовајначин,дајемосамојошвећи
подстицај за њихово даље залага

ње.Овимладиљудитребадабуду
понос овом граду и нашој земљи.
Искрено се надам да ће овиљуди
постатиуспешни,добриипоштени,
штојенамаинајважнијеистакаоје
председник ОпштинеШид Предраг
Вуковић.
Ове годинеОпштинаШид јепро

менилакритеријумезастипендира
њестуденатаипопрвипутсести
пендирајунајбољистуденти.
 То подразумевада је просек за

студенте прве године морао бити
изнад4,50,азастудентедруге,тре
ћеичетвртегодинеинареднихгоди
напросекјемораодабуде8.Износ
стипендије никада није био већи,
такодаовегодинеимамомањиброј
студената,аливећиизнос.Изгоди
неугодинутајизносћесеповећа
ватиреклајеизвршилацзапосло
ведечијегдодаткаикултуреЈована
Лакић.
О значају стипендије за даље

школовање,изјаснилисусеисами
студенти.
 Ова стипендија морам да при

знам, за разлику од прошлих годи
на,можедаподстиченасстуденте

да останемо у овој општини, а не
да бежимо из ње. Оволики износ
стипендије јасно говорида јенаша
општинаозбиљносхватиланаскао
младеумове, каоитодатребада
улажеунас.Ово јесамоподстицај
вишедабудемојошбољи,даради
мо на себи, због наше будућности
алииовеопштине, јерћемо једног
данамибититикојићерадитиовде
и дати свој допринос како би нам
свима било боље  рекла је Ружи
цаЖивковић, студенткиња четврте
године Технолошког факултета у
НовомСаду.
 Изузетно сам задовољан што

сам добио стипендију Општине
Шид. Желим да се захвалим сво
јој општини што ми је омогућила
да унапредим своје образовање.
Надамседаћууспетиовајновацда
искористимзаучењестранихјезике
илизазавршетакјошнекихкурсева
којисуважнизамој смер,односно
зајавнефинансијеистакаојеБојан
Гребић,студенттрећегодинеВојне
академијенасмерујавнефинанси
је.

М.Н.

Потписивањеуговора
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УВОДНИК

Гвоздени коњ и 
друге страхоте

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Вест да је мање од половине локалних самоуправа у 
Србији своје матичне књиге из папирног облика 
конвертовало у дигитални није неко изненађење. Пре 

свега зато што је познато колико је јавни сектор инертан. Не 
кажу за џабе да државни посао још нико није порадио. 
Министарка државне управе и локалне самоуправе је изгледа 
мало погубила живце. Каже жена да су многе општине у 
Србији кумили и молили да пожуре са дигитализацијом 
матичних књига. Ал’ бадава. Посао није завршен и сад, 
најављује министарка, следи кажњавање оних општина које 
су заказале. Све је то лепо, мислим те казне и то, и треба да 
се кажњавају нерадници, али ствар је у томе што ће општине 
казне плаћати из буџета, па тако да то у суштини нема 
никаквог смисла. 

Изнервирана министарка је рекла да су као разлог зашто 
није завршена дигитализација у једној општини навели да се 
матичар боји компјутера. Е, сад, ма колико Србија била 
велика тајна, тешко је поверовати у толику глупост. Пре ће 
бити да су сироти општинари ово измислили не били се 
оправдали пред изнервираном министарком. Добро бре, па 
нисмо ваљда у 21. веку као Индијанци на Дивљем западу. И 
није компјутер „гвоздени коњ“ који бљује ватру и изазива 
саблазан код домородаца.

Или можда јесте? 
Свима је познато да је код Срба највећи страх, страх од 

промаје. Тако је било вековима. Тако је и данас. Поред тога, 
историја бележи да су Срби имали страх и од „гвозденог 
коња“, од телефона и од још многих новотарија 19. века. Није 
никаква тајна да су неки српски посланици у доба изградње 
пруге Београд – Ниш упозоравали да ће железница погубно 
деловати на краве које ће се начисто избезумити од буке коју 
„гвоздени коњ“ производи и да ће тако избезумљене престати 
да дају млеко. 

Нешто од тог отпора модернизацији забележио је бивши 
министар културе Братислав Петковић у својој те-ве драми 
„Албатрос“. Главни јунак драме, краљ Милан Обреновић 
објашњава писцу Браниславу Нушићу како тадашњи 
министар поште не сме да се јави на телефон. Кад телефон 
зазвони, човек не сме да пружи руку и подигне слушалицу. То 
је била Србија 19. века. Баш као на Дивљем западу. Једина 
разлика је у томе што смо ми овде били свикли на „ватрену 
воду“ а сироти Индијанци нису. Њих је „ватрена вода“ у 
ствари начисто упропастила. Нама ништа не може ни дан 
данас.

Отпор модернизацији је у овој земљи стабилан, негован, 
трајан и вечан. Тај отпор је нешто што наилази на 
разумевање, он је у складу са традицијом и њега не треба 
ломити. Не треба много памети да се увиди образац у 
литератури и филму, масовној култури уопште, образац по 
ком су увек некако исмејани па чак и понижени они који се 
искрено залажу за модернизацију. Узмите пример из филма 
„Монтевидео - Бог те видео“, берберин Богдан је свакако 
мање симпатичан од кафеџије Рајка. Рајко је незналица, 
цепаница, али симпатије аутора су на његовој страни. А 
Богдан увек испадне смешан са својим новотаријама. Радио, 
телефон, аутобус ... шта ће то нама...

Модернизација је ђаволска ствар, западно чудо које нам 
ремети навике, а и шта ће нам? А посебно 
дигитализација. То је тек потпуна апстракција. Јер, шта 

има народ да добија изводе из матичне књиге за пет 
секунди? Ко је то још видео? И кад је то било у земљи 
Србији? Има лепо да се чека на то онолико колико треба. И 
шта нам је фалило кад смо чекали? Ништа. Сад сви нешто 
журе и хоће све одмах, без чекања, без редова и без 
протекције. На дугме. На клик. Ма немој? Да није мало 
много?

Изнервирана министарка је рекла 
да су као разлог зашто није 

завршена дигитализација у једној 
општини навели да се матичар 

боји компјутера. Е, сад, ма колико 
Србија била велика тајна, тешко је 
поверовати у толику глупост. Пре 
ће бити да су сироти општинари 

ово измислили не били се 
оправдали пред изнервираном 

министарком. Добро бре, па 
нисмо ваљда у 21. веку као 

Индијанци на Дивљем западу. И 
није компјутер „гвоздени коњ“ 

који бљује ватру и изазива 
саблазан код домородаца.

Или можда јесте? 
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Леде ни дани су, барем за сада, 
иза нас. Про шле неде ље снег 
који је падао додат но је оте-

жао ситу а ци ју, мада су зим ске слу жбе 
биле дано ноћ но на тере ну и чисти ле 
су путе ве. У Сре му није било већих 
про бле ма. У хлад ним дани ма, када је 
тем пе ра ту ра ишла и испод 14 сте пе ни 
Цел зи ју со вих, било је важно пока за ти 
и одре ђе ни ниво сао се ћа ња и хума-
но сти, пого то во у ситу а ци ја ма када је 
мали вид пажње од вели ке важно сти 
за оног коме је пру жи мо. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: 
Гре ја ње 24 сата

На тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца током сне жних пада ви на 
про шле неде ље сви путе ви били су 
про ход ни, рад ни ци „Хидро гра ђе ви на-
ра“ чисти ли су пут не прав це, док су за 
чишће ње тро то а ра били заду же ни 
рад ни ци ЈКП „Кому на ли је“. Гра ђа ни 
који се гре ју на даљин ско гре ја ње од 
25. децем бра спа ва ју у топлим ста но-
ви ма, јер је на сна зи режим гре ја ња 24 
часа.  

Како је навео дирек тор ЈКП „Топли-
фи ка ци ја“ Слав ко Сла до је вић, нема 
ника квих про бле ма у испо ру ци топлот-
не енер ги је.

- Уко ли ко ове ниске тем пе ра ту ре 
потра ју, може да се деси да ћемо обо-
ри ти рекорд потро шње од 9.000 мега-
ватa. Уоби ча је на потр о шња у јану а ру 

је 7.500 мега ва та, тако да би тро шак 
„Топли фи ка ци је“ био уве ћан за око 30 
одсто  - наво ди Сла до је вић. 

Дра ган Вулин, дирек тор ЈП „Срем-
гас“ тако ђе потвр ђу је да је систем 
функ ци о ни сао фан та стич но, поте шко-
ћа није било, а пред у зе ће успе ва да 
обез бе ди довољ но енер ге на та за све 
потро ша че.

- Није било ника квих хава ри ја, еки пе 
су стал но на тере ну, оби ла зе места 
која су кри тич на. Посе ду је мо опре му 
која је ква ли тет на и која може да издр-
жи ниске тем пе ра ту ре. Гаса има и 
биће га, без обзи ра на пове ћа ну потро-
шњу. Митро ви ца је до ско ра има ла 
нај ни жу цену гаса, а нашим кори сни-
ци ма омо гу ћа ва мо и репр о грам рачу-
на за гас – изја вио је Вулин.  

Мла ден Мале ше вић, помоћ ни рад-
ник на кон тро ли гасо во да је иста као да 
су у овим екс трем ним усло ви ма и 
вели ком мину су, рад ни ци ЈП „Срем – 
гаса“ нон стоп на тере ну и недо зво ља-
ва ју да дође до било каквих про бле ма 
са снаб де ва њем гасом. 

- Издр жа ва мо хлад но ћу, добро смо 
опре мље ни, има мо заштит на рад на 
оде ла која су топла -  рекао је Мале-
ше вић. 

Из ЈКП „Водо вод“ Срем ска Митро ви-
ца под се ћа ју гра ђа не да је потреб но 
да зашти те сво је водо ме ре како не би 
дошло до пуца ња. Током леде них 
дана има ли су око сто ти нак интер вен-
ци ја, али добром орга ни за ци јом, успе-
ли су да сани ра ју све про бле ме. 

- Дежу ра осам еки па током дана и 
ноћи, све при ја ве ква ро вa су откло ни-
ли у крат ком вре мен ском року. Након 
ото пље ња могу ће је да ћемо има ти 
још више посла, али еки пе су спрем не 
и реа го ва ће нај бр же могу ће. Још 
један пут апе лу јем на гра ђа не да 
зашти те сво је водо ме ре, да их пре-
кри ју крпом или сти ро по ром, како не 
би дошло до пуца ња – изја вио је 
дирек тор ЈКП „Водо вод“ Бори слав 
Бабић. 

Вла ди мир Сана дер, гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це током прет ход не 
неде ље оби шао је дежур не слу жбе 
јав них пред у зе ћа, како би се уве рио 
да систем функ ци о ни ше без про бле-
ма и да гра ђа ни не мора ју да бри ну о 
гре ја њу и водо снаб де ва њу. 

- Оби шао сам рад ни ке „Водо во да“ 
који су прет ход них дана били 24 часа 
на тере ну, јер је дола зи ло да смр за ва-
ња шах то ва и инста ла ци ја. Што се 
даљин ског гре ја ња тиче, гре ја ли смо 
24 сата и мислим да смо успе ли гра-
ђа ни ма ове леде не дане да учи ни мо 
при јат ни јим. Енер ге на та има довољ-
но, раз ло га за бри гу нема - истакао је 
Санадер. 

РУМА: Слу жбе
дело ва ле на вре ме

Први снег који је ове зиме пао у 
Руми 8. јану а ра напра вио је сне жни 
покри вач дебљи не све га неко ли ко 

СНЕГ И НИСКЕ ТЕМЕ ПРА ТУ РЕ НИСУ ПАРА ЛИ ЗО ВА ЛИ СРЕМ

Зима нас није изне на ди ла

Гра до на чел ник Сремске Митровице у оби ла ску рад ни ка ЈКП „Водо вод“ 
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цен ти ме та ра, што није иза зва ло про-
бле ме у функ ци о ни са њу при пре мље-
не Зим ске слу жбе. Путе ви у рум ској 
општи ни су били про ход ни и поред 
изу зет но ниских тем пе ра ту ра. Све 
над ле жне зим ске слу жбе су одмах 
иза шле на терен и анга жо ва ле се на 
чишће њу сне га.

Поле ди ца је доне кле успо ри ла сао-
бра ћај у самом гра ду. Из ЈП „Кому на-
лац“ кажу да поси па ње соли има 
ефек та на тем пе ра ту ри до -5 сте пе ни 
Цел зи ју са, а пошто је тем пе ра ту ра 
ишла и до -13, а сне га је било мало да 
би се чистио ноже ви ма, дошло је до 
ства ра ња поле ди це па је усле дио апел 
воза чи ма да опре зни је возе.

Сви локал ни путе ви и при ла зи сели-
ма рум ске општи не о који ма се ста ра 
зим ска слу жба фир ме „Ката го“ су били 
про ход ни. Маги страл ни и реги о нал ни 
путе ви, као и ауто - пут су у над ле жно-
сти „Срем пу та“ и били су одмах очи-
шће ни.

Про гла ше на је одбра на од леда на 
Сави, од Хрт ко ва ца до гра ни це.

- Ста ње у нашој општи ни је ста бил-
но, сви пут ни прав ци су про ход ни, све 
над ле жне слу жбе су добро ради ле 
свој посао и све су и даље у при прав-
но сти. ЈП „Стам бе но“ добро функ ци о-
ни ше, сход но ниским тем пе ра ту ра ма 
је про ду же но гре ја ње. За сада није 
било потре бе за сме шта јем лица у ГЦ 
„Срем“, али ако се ука же потре ба и то 
је спрем но. Апе лу јем на гра ђа не да се 
што мање кре ћу по овим ниским тем-
пе ра ту ра ма - рекао је за наше нови не 
Сла ђан Ман чић, коман дант Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је рум ске општи не.

И нови снег који је почео да пада три 
дана касни је у попо днев ним сати ма, 
јачег интен зи те та, није донео неке 
веће про бле ме, мада је напра вио 
дебљи сне жни покри вач. 

Међу тим, нешто повољ ни је тем пе-
ра ту ре су ути ца ле на то да је зим ска 
слу жба „Кому нал ца“ на путе ве првог 
при о ри те та посу ла 22 тоне соли, али 

деј ство соли није толи ко ефи ка сно као 
на тем пе ра ту ра ма изнад минус пет 
сте пе ни, а на терен су иза шли и ками-
о ни за чишће ње сне га.

Про ход ни су и локал ни, маги страл ни 
и ауто - пут, који су у над ле жно сти 
„Ката га“ и „Срем пу та“.

Герон то ло шки цен тар „Срем“ је 
спре ман да и ове годи не при ми људе 
који су без кро ва над гла вом или нема-
ју огре ва, али до сада није било потре-
бе за овим при вре ме ним сме шта јем.

Када је реч о гре ја њу, ЈП „Стам бе но“ 
је про ду жи ло гре ја ње које сада почи-
ње у 4 сата ују тро и тра је до 22 сата.

- Днев но сада тро ши мо 11 тона 
мазу та, док је код бла гих зима потро-
шња седам до осам тона мазу та. Упла-
ти ли смо додат них 106 тона, јед на 
цистер на је сти гла, уско ро оче ку је мо 
још три, тако да мазу та има мо до кра ја 
јану а ра. Нарав но, неће мо чека ти, него 
ћемо после 20. јану а ра кре ну ти у 
набав ку нових коли чи на мазу та. 
Систем добро функ ци о ни ше, има мо 
мало при ту жби гра ђа на, а ја их под се-

ћам да је наша оба ве за да ста но ве 
гре је мо до 20 сте пе ни Цел зи ју са, уз 
одсту па ња од два сте пе на више или 
мање - рекао нам је дирек тор Срђан 
Нико лић.

Како сазна је мо од дирек то ра ЈП „Гас 
- Рума“ Раде Мара ви ћа, пора сла је и 
потро шња при род ног гаса за 20 до 25 
про це на та, али про бле ма у снаб де ва-
њу потр о ша ча овим енер ген том нема.

Како кажу лека ри, хлад но вре ме 
повољ но ути че на сма ње ње обо ле ва-
ња од гри па, а када је реч о рум ској 
општи ни про те кле неде ље је помоћ 
лека ра затра жи ло доста Румља на - у 
узра сту до 10 годи на било је 22 обо ле-
ла од гри па, од 10 до 19 годи на 20 
лица, нај ви ше обо ле лих је било ста ро-
сти  од 20 до 60 годи на - чак 63, а пре-
ко 60 годи на је обо ле ло 18 наших 
сугра ђа на.

ИНЂИ ЈА:
Мла ди чисти ли снег 

Хума ност на делу током прет ход не 
неде ље, пока за ли су акти ви сти Кан це-
ла ри је за мла де општи не Инђи ја. Они 
су орга ни зо ва ли акци ју чишће ња сне га 
у дво ри шти ма и на јав ним про сто ри ма 
код оних ста нов ни ка општи не Инђи ја 
који су ста ри, немоћ ни или боле сни. 

Снег који је у Инђи ји падао ско ро 24 
сата 9. и 10. јану а ра ство рио је сне жни 
покри вач који је оте жа вао кре та ње нај-
ста ри јим Инђин ча ни ма и тако пред ста-
вљао опа сност због евен ту ал них падо-
ва и повре да. Током 11. јану а ра акти ви-
сти Кан це ла ри је за мла де оби шли су и 
очи сти ли снег у неко ли ко десе ти на 
кућа на тери то ри ји целе општи не 
Инђи ја у који ма живе ста ри и немоћ ни.

Коор ди на тор Кан це ла ри је за мла де 
Дра ган Сур ла иста као је да је омла ди-
на увек спрем на да помог не они ма 
који ма је помоћ нео п ход на, пого то во 
угро же ним кате го ри ја ма ста нов ни-
штва.

- Кан це ла ри ја ће у наред ном пери о-

Ула зак у нову годи ну, донео је ниске 
тем пе ра ту ре, ветар и сне жне нано се, што 
је дове ло до поја ве кли за вих коло во за и 
тро то а ра у целој земљи. Ипак, током 
леде ног тала са који је захва тио Срби ју, у 
Срем ској Митро ви ци, није зна чај но пове-
ћан број пози ва гра ђа на који су се повре-
ди ли при ли ком падо ва на зале ђе ним ули-
ца ма. Каква је ситу а ци ја у орто пед ској 
амбу лан ти Опште бол ни це Срем ска 
Митро ви ца, пита ли смо др Вла ди ми ра 
Сава ти ћа.

- Када је реч о паци јен ти ма који дола зе 
у орто пед ску амбу лан ту, са повре да ма 
наста лим услед пада на зале ђе ној повр-
ши ни, њихов број је у бла гом пора сту у 
про те кла два дана, у одно су на уку пан, 
уоби ча јен број паци је на та. Днев но се ура-
ди два де се так поста вља ња гип се ва на 
мести ма пре ло ма згло ба руке или ноге, 
што је уоби ча је но за ово доба годи не. 

Ситу а ци ја у орто пед ској амбу лан ти није 
алар мант на, а каква ће бити наред них 
дана, оста је да се види. Очи глед но су 
наши сугра ђа ни озбиљ но схва ти ли пре по-
ру ку лека ра да у вре ме када су тро то а ри 
вла жни и кли за ви, не изла зе из кућа, без 
пре ке потре бе – наво ди др Вла ди мир 
Сава тић, спе ци ја ли ста орто пе ди је Опште 
бол ни це Срем ска Митро ви ца.

Саве ти за избе га ва ње могућ но сти 
повре да услед пада на кли за вом тро то а-
ру, важе и за наред не хлад не дане. Када 
је хлад но и зале ди тро то ар, потреб но је 
да буде те вео ма пажљи ви. Нај бо ље је 
избе га ва ти изла зак из куће, коли ко год је 
то могу ће. Уко ли ко већ мора те да иза ђе те 
напо ље, пове ди те рачу на јер повре де и 
пре ло ми дово де до неак тив но сти, одсу-
ства са посла, ноше ња гип са и мно гих 
дру гих непри јат но сти. Важно је и да има те 
обу ћу са пра вим гуме ним ђоно ви ма.

ИЗ МИТРО ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ

Више посла на орто пе дији

Акти ви сти Канцеларије за младе у Инђији чистили снег 
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ду орга ни зо ва ти слич не акци је како би 
се угро же ним кате го ри ја ма ста нов ни-
штва олак шао сва ко днев ни живот у 
овим екс трем ним усло ви ма. На овај 
начин жели мо да пока же мо да су мла-
ди општи не Инђи ја дру штве но одго-
вор ни и да има ју жељу да дају свој 
допри нос зајед ни ци у којој живе. Сво-
јим при ме ром жели мо да ука же мо на 
соли дар ност и да под стак не мо дру ге 
да помог ну сви ма који ма је помоћ нео-
п ход на - иста као је Сур ла.

Из Кан це ла ри је за мла де пози ва ју 
све заин те ре со ва не који желе да се 
при кљу че и актив но уче ству ју у дру-
штве ном живо ту локал не зајед ни це да 
све сво је пред ло ге, иде је, суге сти је и 
пита ња могу посла ти на мејл kzm@
in dji ja.net. 

СТА РА ПАЗО ВА: Лабу до ви 
на замр зну том Дуна ву 

Снег који је пао оте жао је сао бра ћај, 
али у Општи ни Ста ра Пазо ва није било 
пре ки да. Ками о ни ЈКП „Чисто ћа“ били 
су на тере ну без пре стан ка и чисти ли 
су све пут не прав це, који су у над ле-
жно сти овог пред у зе ћа, сазна ли смо од 
дирек то ра Јови це Гагри це. Ујед но су 
рад ни ци Зеле ни ла чисти ли при ла зе 
здрав стве ним и оста лим јав ним уста-
но ва ма, пар кинг про сто ре и при ла зе 
гро бљи ма. „Чисто ћа“ је интер ве ни са ла 
и на позна тим кри тич ним тач ка ма као 
што пут ни прав ци Сур дук – Беле гиш, 
Беле гиш – Ста ри Банов ци, Вој ка – 
Крње шев ци, а меха ни за ци ја „Срем пу-
та“ је чисти ла реги о нал не путе ве првог 
и дру гог реда и ауто- пут. До кра ја зиме 
биће још сне жних  пада ви на, али пред 
нама је мање хлад но вре ме, уоби ча је-
но за зим ски пери од, без екс трем но 
ниских тем пе ра ту ра, рекао је за РТВ 
Ста ра Пазо ва, Недељ ко Тодо ро вић, 
мете о ро лог. Ипак, на све уче сни ке у 
сао бра ћа ју и даље се апе лу је да буду 
вео ма пажљи ви, јер на коло во зу може 
бити поле ди це, али ујед но да буду 

узајм но  толе рант ни и стр пљи ви.
У Поду на вљу, у општи ни Ста ра 

Пазо ва, лабу до ви на Дуна ву су честа 
поја ва, која мами осме хе на лици ма 
гра ђа на, међу тим током про те клих 
дана, због вео ма ниских тем пе ра ту ра 
и зале ђе не реке поглед на њихо во јато 
иза зи ва забри ну тост. Иако окру же ни 
ледом лабу до ви на Дуна ву покрај 
насе ља Банов ци Дунав нису заро бље-
ни, већ су то место иза бра ли за сво је 
ста ни ште од када тра ју ови леде ни 
дани. По речи ма Косте Соки ћа, из 
насе ља Банов ци Дунав, који их сва ки 
дан оби ла зи и хра ни, они се сло бод но 
кре ћу и лете, при ла го ди ли су се вре-
мен ским усло ви ма, а на овом месту су 
се нај ду же задр жа ли, јер је ту кана ли-
за ци о на цев из насе ља, па је вода 
нешто топли ја и није се зале ди ла. 
Дола зе и дру ги гра ђа ни у жељи да им 
помог ну и доно се им хра ну. Лабу до ви 
се могу виде ти током целе годи не на 
Дуна ву, на поте зу од Сур ду ка до Нових 
Бано ва ца и пред ста вља ју атрак ци ју, 
како за децу, тако и за одра сле. Сем 
што их хра не они се и сли ка ју са 
њима, па се мно ге лепе фото гра фи је 
из Поду на вља могу виде ти и на дру-
штве ним мре жа ма. 

ШИД:
Без већих про бле ма

Вео ма ниске тем пе ра ту ре и сне жне 
пада ви не забе ле же не су про шле неде-
ље и на под руч ју шид ске општи не. 
Сва ко днев но и гото во непре кид но 
ради ле су све еки пе заду же не за 
чишће ње сне га на тери то ри ји целе 
шид ске општи не. Сви путе ви су били 
про ход ни, већих про бле ма није било, 
а на тере ну је било анга жо ва но  шест 
ками о на и два греј де ра. Већ кра јем 
неде ље наба вље не су и нове зали хе 
соли, како би се избе гли евен ту ал ни 
про бле ми који би се могли деси ти са 
наја вље ним новим пада ви на ма.

- Општи на Шид била је на виси ни 
задат ка. Шид ника да до сада није био 

чисти ји и про ход ни ји за вре ме сне жних 
пада ви на и могу рећи да сам задо во-
љан како су сви анга жо ва ни рад ни ци 
одра ди ли посао на тере ну, како за 
вре ме божић них пра зни ка, тако и 
после пра зни ка. Свој посао мар љи во 
су одра ди ли и наши гра ђа ни, који су 
редов но чисти ли испред сво јих кућа, 
тако да није било про бле ма ни на тро-
то а ри ма. Штаб за ван ред не ситу а ци је 
је био у при прав но сти, али није било 
потре бе за засе да њем, јер је на тере-
ну све одра ђе но како тре ба - иста као 
је Пре драг Вуко вић, председник 
Општине Шид.

Еки пе заду же не за зим ско одр жа ва-
ње путе ва баци ле су довољ не коли чи-
не соли. Све сао бра ћај ни це и ули це су 
након пада ви на очи шће не, а у слу ча ју 
нових пада ви на, еки пе су у при прав но-
сти и спрем не су да реа гу ју.

ИРИГ:
Путе ви про ход ни

Еки пе ЈП „Кому на лац“ из Ири га су 
током про шле неде ље биле 24 часа на 
тере ну, укла ња ле су снег са путе ва и 
баца ли со и ризлу. Чишће ни су путе ви 
првог, дру гог и тре ћег при о ри те та, спо-
ред не ули це и тро то а ри испред јав них 
уста но ва и повр ши на.

ПЕЋИН ЦИ:
Успо рен сао бра ћај

Сви путе ви у општи ни Пећин ци 
током сне жних дана про шле неде ље 
били су про ход ни, а еки пе пута ра су 
биле дано ноћ но биле на тере ну. По 
речи ма дирек то ра ЈП „Гра ђе вин ско 
земљи ште, про јек то ва ње и путе ви 
општи не Пећин ци“ Миро сла ва Петро-
ви ћа, због ниских тем пе ра ту ра, које 
спре ча ва ју дело ва ње соли, на путе ви-
ма је оста јао део уга же ног сне га и 
леда, па се на воза че апе ло ва ло да 
пове ћа ју опре зност у сао бра ћа ју и да 
при ла го де брзи ну усло ви ма пута.

Е. М. Н.

Лабу до ви на Дуна ву
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Мраз, снег и ве о ма ни ске тем пе-
ра ту ре не при ја ју ни ко ме, а по 
нај ма ње ста рим и бо ле сним. 

На жа лост, на те ри то ри ји Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца има до ста ста рих са-
мач ких до ма ћин ста ва, али и ви шеч-
ла них по ро ди ца ко ри сни ка со ци јал не 
по мо ћи. 

Ба ка Сав ка Же га рац из Ла ћар ка има 
85 го ди на и жи ви са ма. По ро ди цу не ма, 
ни ка да се ни је уда ва ла, не ма де це, а 
ку ћа у ко јој жи ви, на кра ју Ла ћар ка ни-
је ње на. До бром во љом сна је, ко ја жи-
ви у Ка на ди, обез бе ђен јој је кров над 
гла вом. Од 2013. го ди не ко ри сни ца је 
нов ча не со ци ја не по мо ћи од око 9.000 
ди на ра ме сеч но. Ове хлад не да не про-
во ди у кре ве ту, јер ју је ухва тио грип, 
те да не ма по моћ ге рон то до ма ћи це 

те шко да би из др жа ла ле де не да не. 
За хва љу ју ћи Бор ки Ло бо жин ски, ге рон-
то до ма ћи ци из Ла ћар ка, ба ка Сав ка 
спа ва у то плом. 

- Да ми ни је Бор ке, не знам шта бих 
ја. Ни ко ми не до ла зи, ле жим са ма ов-
де, не мам ни ког. Бор ка до ђе, на ло жи 
сме де ре вац, спре ми ми да је дем, ску-
ва чај, очи сти снег у дво ри шту, оде по 
ле ко ве. Са ма не бих мо гла ни шта од 
то га – при ча ба ка Сав ка, ко ја сла бо чу-
је и ви ди.

Ка ко на во ди ге рон то до ма ћи ца Бор-
ка, код ба ка Сав ке до ла зи три пу та 
не дељ но, али ка ко је ба ка бо ле сна и 
у кре ве ту, по ових хлад ним да ни ма је 
оби ла зи два пу та днев но. Те шко је и 
њој да по сне гу стиг не до сва ког ко ри-
сни ка, а тре нут но их има 12, осам је из 

Ла ћар ка, а че тво ро из Мар ти на ца. До 
ко ри сни ка у Ла ћар ку до ла зи би ци клом 
или пе шке и бри не да се ни ко не смр-
зне у хлад ним да ни ма, да има ју то пао 
оброк и то плу со бу.

- Те шко је, у овим хлад ним да ни-
ма ви ше је по сла око др ва, ло же ња и 
спре ма ња то плих обро ка. Сви су сла бо 
по крет ни, сла бо чу ју и ви де, тре ба ју им 
и ле ко ви и хра на. Ни ко од ко ри сни ка не 
мо же ни шта ве ли ко сам да ура ди, да-
ље из дво ри шта не мр да ју, а углав ном 
им ни ко и не до ла зи. Ја сам та ко ја им 
отво ри вра та у свет, жељ ни су при че и 
дру штва – на во ди Бор ка Ло бо жин ски.

Пре ко Цен тра за со ци јал ни рад ан га-
жо ва но је 12 ге рон то до ма ћи ца и је дан 
ге рон то до ма ћин, ко ји бри ну о 260 ко ри-
сни ка услу ге по моћ у ку ћи на те ри то ри-
ји Гра да. 

Део ко ри сни ка, ко ји жи ве са ми, је 
сме штен у до мо ве за ста ре, у Ру ми и 
Шап цу, а ка ко на во ди ди рек тор ка Цен-
тра за со ци јал ни рад „Са ва“ Сне жа-
наа Ста ни са вље вић, два му шкар ца и 
две же не су сме ште не у хра ни тељ ске 
по ро ди це, јед на осо ба је сме ште на у 
бол ни цу, а за же ну са че тво ро де це 
обез бе ђен је сме штај у си гур ној ку ћи 
док тра ју хлад ни да ни. 

СТА РИ И БО ЛЕ СНИ ТЕ ШКО ПОД НО СЕ ЗИ МУ

Ге рон то до ма ћи це је ди ни спас

Град ско ве ће Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
12. ја ну а ра по др жа ло је од лу ку о осни ва њу 
Кан це ла ри је за сма ње ње си ро ма штва, ко ја 
ће са ра дом по че ти по чет ком фе бру а ра. 
Кан це ла ри ја за циљ има ак ти ва ци ју рад но 
спо соб ног и угро же ног ста нов ни штва кроз 

дру штве но ко ри стан рад у ло кал ним јав-
ним пред у зе ћи ма. До го вор је до са да 
по стиг нут са „Во до во дом“ и „Ко му на ли ја-
ма“ у ко ји ма ће би ти ан га жо ва ни рад но 
спо соб ни ко ри сни ци со ци јал не по мо ћи из 
Ма чван ске Ми тро ви це и Ла ћар ка. 

Кан це ла ри ја за
сма ње ње си ро ма штва

Бор ка Ло бо жин ски са ба ка Сав ком

Мраз, снег
и ве о ма ни ске 

тем пе ра ту ре не 
при ја ју ни ко ме,

а по нај ма ње 
ста рим и

бо ле сним.
На жа лост, на

те ри то ри ји
Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца има 
до ста ста рих

са мач ких
до ма ћин ста ва
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Пред став ни ци ми тро вач ке ло кал не 
са мо у пра ве об и шли су про шлог че-
тврт ка, 12. ја ну а ра ба ка Сав ку и уру чи-
ли јој по моћ у ви ду хра не и сред ста ва 
за хи ги је ну. Истог да на об и шли су и 

че тво ро чла ну по ро ди цу Те ша но вић у 
Гр гу рев ци ма, ко ји ма су та ко ђе од не ли 
по клон па кет са основ ним жи вот ним 
на мир ни ца ма.

У Ули ци Па лих бо ра ца, на бро ју 79 
на ла зи се ста ра тро шна ку ћа у ко јој жи-

ви че тво ро чла на по ро ди ца Те ша но вић. 
Бла же Те ша но вић са су пру гом Сње жа-
ном има дво ји цу си но ва, мла ђег Ни ко-
лу, уче ни ка Сред ње еко ном ске шко ле 
„9. мај“ и ста ри јег Си ме у на, сту ден та 
Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду. 

- Два де сет осам го ди на сам ра дио 
у Ма тро зу, за тим сам пре шао у Ше ће-
ра ну, а ка да је и она про па ла, остао 
сам без по сла 2008. Од та да ра дим 
се зон ске по сло ве, где ме зо ву одем да 
ко сим, ко пам, не од би јам ни шта, јер 
тре ба по ро ди цу пре хра ни ти и де цу из-
шко ло ва ти. Же на ми је опе ри са ла оба 
бу бре га, ја сам опе ри сао де бе ло цре-
во, те жак је жи вот. До би ја мо со ци јал ну 
по моћ, 14.000 ди на ра ме сеч но. За зи-
му сам ку пио шест ме те ри др ва, али то 
се по тро ши ло и са да ко ли ци ма идем и 
ку пим др ва. Те шко је, сад је зи ма па не-
ма то ли ко по сла – при ча Бла же.

За сред њо школ ца Ни ко лу обез бе ђе-
на је бес плат на ме сеч на кар та, али то 
ни је до вољ но за ову си ро ма шну по ро-
ди цу, ко ја се на да бо љим да ни ма. Нај-
ва жни је им је да из шко лу ју си но ве.

Б. Се ла ко вић

На род на ку хи ња Цр ве ног кр ста у 
Срем ској Ми тро ви ци пет да на у не де-
љу вр ши до де лу то плих обро ка нај-
си ро ма шни јим жи те љи ма са те ри то-
ри је Гра да. То су, углав ном, чла но ви 
ста рач ких до ма ћин ста ва, пен зи о не-
ри са нај ни жим при ма њи ма и са мо-
хра ни ро ди те љи. 

То ком но во го ди шњих пра зни ка ни је 
би ло по де ле ку ва них обро ка, већ су 
за ко ри сни ке би ли спре мље ни ланч 
па ке ти. Од 9. ја ну а ра на ста ви ло се са 
по де лом ку ва них обро ка за 530 ко ри-
сни ка. 

Хра на се и ле ти и зи ми де ли у нат-
кри ве ном, али отво ре ном про сто ру. 
Ко ри сни ци ове услу ге има ју по де ље-
на ми шље ња. Не ко је за до во љан 
хра ном, док ве ћи на ни је. 

Љи ља на Зу бо вић, док че ка да 
стиг не ком би са хра ном, при ча ка ко 
су обро ци ко је до би ја ју не ква ли тет-
ни. 

- Тре ба да се по бољ ша хра на, јер 
не ма уку са, ни је до бра и ни сам за до-
вољ на. Ју че (прим. аут. че твр так, 12. 
ја ну ар) смо има ли џи ге ри цу и ма ка-
ро не, пре кју че је био гра шак са ма ло 
ме са, ни то ком пра зни ка ни је би ло 
бо ље. До би ли смо па кет са ма ка ро-
на ма, две три кон зер ве и уље. Ви ше 
не го бе да. То пли су обро ци, али ни су 
уку сни. Је ди но па суљ ле по ску ва ју. 
Оне ма ка ро не и џи ге ри це кер не би 
по јео. Обро ци тре ба да су ма ло 
обил ни ји, ма да за то ни су кри ви 
љу ди из Цр ве ног кр ста – ка же Зу бо-
вић.

Jели са ве та Ми ло ши че вић и Жељ-
ка Јо ва но вић не ма ју за мер ке на хра-
ну. 

- До бро је, хва ла им кад да ју и то. 
За до вољ на сам хра ном – ка же Је ли-
са ве та а Жељ ка до да је:

- Ме ни је та ко ђе до бра хра на, ја се 
не бу ним. Ја ко ми је леп па суљ. Да 
не ма то га шта би, би ли бисмо глад-
ни. Пред крај го ди не смо до би ли 
па кет хра не. Је ди но кад би не што 
да ли за ви кенд, кон зер ву ко ју или 
ви ше хле ба, ова ко не мам за мер ку – 
ис ти че Жељ ка Јо ва но вић.

Ипак је ви ше оних ко ји ма се хра на 
не до па да. 

- Ови љу ди из Цр ве ног кр ста ни су 
кри ви за то што хра на ни је ле па, за то 
је кри ва са ма др жа ва и оп шти на. 
Хра на је ужа сна, је ди но што ва ља 
је сте па суљ и бе ли пи ри нач. Али 

по кри ва ју нас и ме сним на ре сци ма, 
не мо гу да ка жем – при ча Див на Гра-
стић, а ње но ми шље ње де ле Јо ван 
Ни ће тић и Ста но је Га врић. 

- Ни је да се не је де, али ни је бог 
зна шта. Ви кен дом не до би ја мо 
ни шта. Не ка бу де ма ло бо ља и не ка 
на пра ве не ко ме сто где ће де ли ти 
оброк, по гле дај те где де ле хра ну – 
ка жу Ни ће тић и Га врић. 

И за и ста, на ни ским тем пе ра ту ра-
ма, по сне гу, ки ши, ве тру, нај си ро ма-
шни ји гра ђа ни до ла зе по је ди ни ку ва-
ни оброк у то ку да на, ко ји се де ли на 
отво ре ном. Као да ни су већ до вољ но 
по ни же ни ти ме што се би и сво јој 
по ро ди ци не мо гу да обез бе де хра ну. 

С. С. 

НА РОД НА КУ ХИ ЊА 

Ко ри сни ци глад ни током ви кен да

По ро ди ца Те ша но вић из Гр гу ре ва ца

По де ла обро ка 
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МИНИ СТАР КА АНА БРНА БИЋ У ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ

Задо вољ на радом
пећи нач ке адми ни стра ци је

Мини стар ка држав не упра ве 
и локал не само у пра ве Ана 
Брна бић посе ти ла је про шлог 

четврт ка, 12. јану а ра општи ну Пећин-
ци, а након састан ка са општин ским 
руко вод ством, на челу са пред сед ни-
цом Општи не Дубрав ком Кова че вић 
Субо тич ки, изја ви ла је да је задо-
вољ на радом пећи нач ке Општин ске 
упра ве.

- Општи на Пећин ци је мно го ура-
ди ла на раци о на ли за ци ји општин ске 
адми ни стра ци је и чини ми се да је ту 
негде на опти мал ном бро ју запо сле-
них, посеб но због неких нових ства ри 
као што су фабри ка воде и пре чи стач 
отпад них вода, за које су потреб ни 
додат ни струч ни кадро ви. Ми ћемо 
доне ти уско ро нову одлу ку о мак си-
мал ном бро ју запо сле них и про ба-
ће мо да не сма њу је мо даље број 
запо сле них у општи ни Пећин ци, већ 
да види мо како може мо да јој помог-
не мо у што бољем и ефи ка сни јем 
функ ци о ни са њу – рекла је мини стар-
ка Брна бић.

Она је исто вре ме но похва ли ла 

општи ну Пећин ци што је завр ши ла 
вели ки посао пре но ше ња матич них 
књи га у елек трон ски облик.

- Нажа лост, од 145 локал них само-
у пра ва у закон ском року то је завр-
ши ло само 63 локал не само у пра ве. 
Хте ла бих да се захва лим сви ма на 
про фе си о нал но одра ђе ном послу и 
да замо лим и оста ле локал не само-
у пра ве да пошту ју зако не Репу бли ке 
Срби је и да се одно се про фе си о нал-
но и пре ма држа ви и пре ма гра ђа ни-
ма које тре ба да услу же – изја ви ла је 
Брна бић и наја ви ла казне не мере за 
локал не само у пра ве код којих у про-
те клих пет месе ци није било већих 
пома ка у овом послу.

На састан ку се раз го ва ра ло и о 
реги стра ци ји јав не имо ви не коју тре-
ба завр ши ти током 2017. годи не.

- Општи на Пећин ци кре ну ла у овај 
јако ком плек сан посао и то је нешто 
што ћемо гле да ти зајед но да завр ши-
мо са Мини стар ством финан си ја и 
Дирек ци јом за имо ви ну – наја ви ла је 
Брна бић.

Пред сед ни ца Општи не Пећин-

ци Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки 
рекла је да јој је дра го што је има-
ла при ли ку да мини стар ку упо зна са 
функ ци о ни са њем пећи нач ке локал не 
само у пра ве, али и да од мини стар-
ке чује при мед бе и суге сти је које ће 
помо ћи у даљем уна пре ђе њу рада 
општин ске адми ни стра ци је.

- Потру ди ли смо се да пред ста ви мо 
оно што смо добро ура ди ли и дра го 
ми је због похва ла које смо доби ли, 
али сигур но је да има мо и недо ста-
та ка и да нисмо све ура ди ли она ко 
како смо пла ни ра ли, а сва ка помоћ 
мини стар ке Брна бић и мини стар-
ства које води на даљем уна пре ђе-
њу рада наше адми ни стра ци је биће 
нам дра го це на. На састан ку смо кон-
ста то ва ли да има мо про бле ма са 
огра ни че ним бро јем запо сле них и 
да нам поне кад недо ста ју одре ђе ни 
струч ни кадро ви, сто га се надам да 
ће мини стар ка ува жи ти наше мол бе 
и да неће бити даљег сма ње ња бро-
ја запо сле них у општин ској адми ни-
стра ци ји – рекла је прва жена пећи-
нач ке општи не.

Мини стар ка са пред став ни ци ма Општи не Пећин ци

Општи на Пећин ци је мно го ура ди ла на раци о на ли за ци ји општин ске адми ни стра
ци је и чини ми се да је ту негде на опти мал ном бро ју запо сле них, посеб но због 
неких нових ства ри као што су фабри ка воде и пре чи стач отпад них вода, за које 
су потреб ни додат ни струч ни кадро ви, рекла је министарка Ана Брнабић
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ДР ВЛА ДИ МИР ЛУ КИЋ, ДИ РЕК ТОР МИ ТРО ВАЧ КОГ ДО МА ЗДРА ВЉА

Ле ка ри су по ста ли
ад ми ни стра тив ни рад ни ци

За ко но дав ни си стем тре ба да рас те ре ти рад ни ке од не по треб них ад ми ни стра тив
них по сло ва, да би они мо гли ви ше вре ме на да по све те па ци јен ту. Ад ми ни стра тив ни 
по сло ви тре ба да се пре пу сте ин фор ма ти ча ри ма и ста ти сти ча ри ма, ми смо да нас 
по ста ли и ста ти сти ча ри

Др Вла ди мир Лу кић, спе ци ја ли ста 
фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би-
ли та ци је, на ме сто вр ши о ца 

ду жно сти ди рек то ра До ма здра вља 
Срем ска Ми тро ви ца по ста вљен је 
во љом скуп штин ске ве ћи не ми тро-
вач ког пар ла мен та 23. но вем бра про-
шле го ди не. Ме ди цин ски фа кул тет 
за вр шио је у Но вом Са ду, где је и 
спе ци ја ли зи рао, а од 2000. за по слен 
је у ми тро вач ком До му здра вља. 
Ра дио је не ко ли ко го ди на као ле кар 
оп ште прак се, да би 2009. го ди не 
по стао део ти ма Слу жбе фи зи кал не 
ме ди ци не. Оже њен је и отац че тво ро 
де це, што је сва ка ко вред но по што ва-
ња.

У свом пр вом ин тер вју за М но ви не, 
че тр де сет че тво ро го ди шњи др Лу кић 
го во рио је о пла но ви ма ка ко би при-
мар ну здрав стве ну за шти ту по ди гао 
на још ви ши ни во, ин ве сти ци ја ма 
пред ви ђе ним за ову го ди ну, као и о 
ра ци о на ли за ци ји бро ја за по сле них. 

М НО ВИ НЕ: Ко ли ко сте за до вољ
ни за те че ним ста њем и си ту а ци јом 
ко ју Вам је оста вио Ваш прет ход
ник др Ду шко Ма џић?

ДР ВЛА ДИ МИР ЛУ КИЋ: Мо гу да 
бу дем за до во љан јер је др Ма џић, 
ка да је на пу штао Дом здра вља, оста-
вио по зи ти ван сал до на ра чу ну. То је 
до бро, али ка да сам се ма ло бо ље 
упо знао са функ ци о ни са њем ове 
здрав стве не уста но ве, ви део сам 
од ре ђе не про бле ме у ра ду не ких слу-
жби. Због то га сам оба вио раз го во ре 
са на чел ни ци ма слу жби До ма здра-
вља. По сто је про бле ми у сто ма то ло-
шкој слу жби око са ме ор га ни за ци је. 
По ста вљен је но ви на чел ник, др Гор-
да на Ста ни ву ко вић ко јој сам пре пу-

стио да ље функ ци о ни са ње слу жбе. 
Од ско ра сам ов де, али ми слим да 
Ми ни стар ство здра вља тре ба да 
по ста ви пра ви ла игре и да ма ло ви ше 
во ди ра чу на о до мо ви ма здра вља. 

Про јек том пар ти ци па тив но бу џе
ти ра ње, гра ђа ни Срем ске Ми тро ви
це су иза бра ли да се у овој го ди ни 
ре но ви ра ју здрав стве не ам бу лан
те. Шта ће се све ра ди ти?

Дра го ми је да су гра ђа ни Срем ске 
Ми тро ви це од лу чи ли да се део сред-
ста ва из бу џе та опре де ли за ре но ви-
ра ње и адап та ци ју здрав стве них уста-
но ва. И по ред ве ли ких ула га ња у прет-
ход ном пе ри о ду и да ље по сто је ам бу-
лан те ко је у пот пу но сти не за до во ља-
ва ју усло ве за ква ли те тан рад. Дом 
здра вља Срем ска Ми тро ви ца оба вља 
здрав стве ну де лат ност у 22 се о ске и 
се дам град ских ам бу лан ти. Об и шао 
сам све ам бу лан те и ми слим да су у 
нај ло ши јем ста њу ам бу лан те у Ра ден-
ко ви ћу, Ве ли ким Ра дин ци ма и Мар-
тин ци ма. За ову го ди ну је пла ни ра но 
да се из дво је сред ства из бу џе та Гра-
да за адап та ци ју здрав стве не ста ни це 
Ве ли ки Ра дин ци, где би се ре но ви рао 

Наш са го вор ник сма тра да сва ки мла ди 
ле кар тре ба да има ис ку ства и у оп штој 
прак си. 

- Нај ви ше ис ку ства у оп штој прак си сте-
као сам ра де ћи у Ла ћар ку. То је ле по ис ку-
ство. Ула зио сам у ку ће па ци је на та и он да 
сам мо гао да ви дим пра во ста ње и да 
са гле дам ле че ње из дру гог угла – на во ди 
др Лу кић.  

Ис ку ства у 
оп штој прак си

M NOVINE :
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кров, окре чи ле уну тра шње про сто ри је 
и фа са да згра де. План је да се ре кон-
струише објека т пе ди ја три је у Ла ћар-
ку, где би се ра дио кров, ура дио би се 
при ступ ни пут до пе ди ја три је, а пред-
ви ђе но је и кре че ње и уре ђе ње фа са-
де на објек ту пе ди ја три је и ам бу лан те 
у Ла ћар ку. Тре ба да се ра ди из град ња 
при ла зног пу та за Слу жбу фи зи кал не 
ме ди ци не и ре ха би ли та ци је. За ове 
про јек те смо тра жи ли од Гра да да нам 
из дво ји сред ства. Ми шље ња сам да 
се о ске ам бу лан те тре ба да има ју 
ма ле функ ци о нал не објек те, ко је мо гу 
да се јеф ти но одр жа ва ју. Ми слим да 
не ма по тре бе за ме га ло ман ским 
објек ти ма у ко ји ма днев но до ђе пет 
па ци је на та. 

Крат ко сте на ме сту ди рек то ра, 
али шта су по Ва ма при о ри те ти 
До ма здра вља? 

На пра вио сам ли сту при о ри те та 
шта је по ред го ре на ве де ног по треб но 
ура ди ти. На при мер, у Мар тин ци ма је 
ло ша ка на ли за ци ја, чим се за пу ши 
сеп тич ка ја ма по ја ви се фле ка на зи ду 
и цу ри у че ка о ни ци. По ме ни је то 
ур гент но, али не мо же ни шта да се 
ра ди до про ле ћа. Што се ти че опре-
мље но сти, жа ли ли су ми се у не ко ли-
ко ам бу лан ти да им је по тре бан ЕКГ 
апа рат, али ми слим да је си ту а ци ја 
за до во ља ва ју ћа. На рав но да има 
опре ме ко ју тре ба за но ви ти, али све 
то за ви си од фи нан сиј ских сред ста ва. 
Пр во што сам пла ни рао је да се ор га-
ни зу је мо око за ка зи ва ња пре гле да, да 
на пра ви мо ба зу по да та ка и да по зи ва-
мо па ци јен те на пре вен тив не пре гле-
де, што је нај ва жни је. Ми смо при мар-
ни ни во и пре вен тив ни пре гле ди су 
на ша основ на де лат ност. 

Хит на по моћ ра ди у про сто ри ја ма 
ко је смо до би ли на ко ри шће ње од 
Оп ште бол ни це Срем ска Ми тро ви ца, 
за по сле ни ра де у 132 ква дра та. 
Ми шље ња сам да је њи ма по тре бан 
ве ћи про стор, око 300 до 350 ква дра-
та, где би они мо гли ор га ни зо ва ти и 
обу ку за пру жа ње пр ве по мо ћи. Во зи-
ла Хит не по мо ћи са ква ли тет ном и 
ску по це ном опре мом нам сто је на 
пар кин гу бол ни це на ни ским тем пе ра-
ту ра ма. Та ко да нам је по тре бан га ра-
жни про стор. Ми за јед но са Гра дом 
гле да мо где бисмо мо гли да сме сти мо 
Хит ну по моћ. Знам да је Град у ве ли-
ким ин ве сти ци ја ма, али се на дам да 
ће и то да бу де при о ри тет. 

Же ља мно гих за по сле них је и 
из град ња јед ног цен трал ног до ма 
здра вља. Та да би би ла бо ља са рад-
ња ме ђу слу жба ма, сви бисмо би ли на 
истом ме сту, да не го во рим о ква ли те-
ту ра да и ра ци о на ли за ци ји. Сам обје-
кат би би ло лак ше одр жа ва ти. 

На ја вљу је се ра ци о на ли за ци ја 
не здрав стве них рад ни ка у до мо ви
ма здра вља и бол ни ца ма. Ка ква је 
си ту а ци ја у ми тро вач ком До му 
здра вља? Да ли ће ове го ди не би ти 
от пу шта ња рад ни ка и да ли До му 

здра вља не до ста је струч ног ка дра, 
пре све га ле ка ра?

У До му здра вља за кључ но са 4. 
ја ну а ром има мо 424 за по сле на рад ни-
ка. По ка дров ском пла ну из 2013. 
мо же мо има ти 425 рад ни ка, а нор ми-
ра но је 90 ле ка ра. Ми тре нут но има мо 
89 ле ка ра, од ко јих су 46 спе ци ја ли-
сти, оста ли су оп ште прак се и тро је је 
на спе ци ја ли за ци ји. На сто ма то ло ги ји 
има мо 23 уго во ре на рад ни ка, од ко јих 
22 пла ћа Ре пу блич ки фонд за здрав-
стве но оси гу ра ње и јед ног пла ћа Град 
Срем ска Ми тро ви ца. И да ље је на 
сна зи за бра на за по шља ва ња осим у 
слу ча је ви ма по ро диљ ског од су ства и 
од су ства због бо ло ва ња пре ко 30 
да на. Од ла зак у пен зи ју и рас кид уго-
во ра о ра ду на зах тев за по сле ног нам 
не до зво ља ва при јем но вих рад ни ка, 
без ми шље ња ми ни стар ства. Та ко да 
нам то успо ра ва про цес ра да. Ми смо 
тра жи ли да нам Ми ни стар ство здра-
вља одо бри да за по сли мо два ле ка ра 
(је дан је оти шао у пен зи ји, а дру ги је 
рас ки нуо уго вор и оти шао у ино стран-
ство), пет ме ди цин ских тех ни ча ра, 
јед ног пси хо ло га и две спре ма чи це и 
да нам Фонд њих пла ти. Да ли ће нам 
одо бри ти, не знам, че ка мо од го вор. 

Што се ти че не здрав стве них рад ни-
ка, мо ра ће мо да по сту пи мо по пре по-
ру ка ма др жа ве. Не мо же мо ни шта 
дру го да ра ди мо од оно га ка ко је про-
пи са но. По на ша мо се у скла ду са тим. 
Мо је лич но ми шље ње је да је гре шка 
што је до шло до раз два ја ња Ме ди-
цин ског цен тра на бол ни цу и дом 
здра вља, јер се ду пли ра ју ка дро ви, 
опре ма и по чи ње ри вал ство ме ђу 
ка дро ви ма.  

Не по сред но пред но во го ди шње 
пра зни ке у слу жби Хит не по мо ћи 
до го дио се ин ци дент, ка да је жен
ска осо ба раз лу па ла со бу за при јем 
и уни шти ла ме ди цин ски ма те ри јал. 
Ка ко ста ти на пут ова квим по ја ва
ма? 

Не при јат ни до га ђа ји се на жа лост 
де ша ва ју, али ми слим да се до бром 
ор га ни за ци јом мо гу пре ва зи ћи и све-
сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру. Ми шље-
ња сам да се та кве сце не нај че шће 
де ша ва ју из не ко ли ко раз ло га. Пр ви је 
због ду гог че ка ња на пре глед, дру ги је 
због не за до вољ ства пру же ном услу-
гом, за тим има мо си ту а ци ју ка да осо-
бе до ла зе у ал ко хо ли са ном ста њу или 
под деј ством пси хо ак тив них суп стан-
ци. Ово је не што што нај ви ше по га ђа 
па ци јен та. На ова по след ња два 
мо же мо ути ца ти та ко што ће мо на 
ис ту ре не пунк то ве по ста ви ти рад ни ке 
обез бе ђе ња. Пр ве две став ке мо гу се 
ре ши ти ан га жо ва њем за ко но дав ства, 
за ко но дав ни си стем тре ба да рас те-
ре ти рад ни ке од не по треб них ад ми ни-
стра тив них по сло ва, да би они мо гли 
ви ше вре ме на да по све те па ци јен ту. 
Ад ми ни стра тив ни по сло ви тре ба да 
се пре пу сте ин фор ма ти ча ри ма и ста-
ти сти ча ри ма, ми смо да нас по ста ли и 
ста ти сти ча ри.

Би ља на Се ла ко вић

МИТРО ВАЧ КА БОЛ НИ ЦА

Врцељ име но ван 
за дирек то ра

По чет ком го ди не, По кра јин ска вла да 
име но ва ла је др Жив ка Вр це ља за 
ди рек то ра Оп ште бол ни це у Срем ској 
Ми тро ви ци. 

Дирек тор Опште бол ни це др Жив ко 
Врцељ зате као је ситу а ци ју која нима-
ло није сјај на, како у тех нич ком, тако и 
у финан сиј ском сми слу. Неис прав на 
опре ма с јед не, а дуго ва ња и губи ци с 
дру ге стра не. Ситу а ци ја као да је 
намер но дове де на у такво ста ње, како 
би новом руко вод ству оте жа ла ситу а-
ци ју. Од како се нала зи на челу ове 
уста но ве, све га неко ли ко месе ци, др 
Жив ко Врцељ је сма њио дуг Бол ни це 
за чита вих шест мили о на дина ра. То је 
око десет одсто годи шњег дуга, а пози-
ти ван тренд је наста вљен и зна чај ним 
пове ћа њем соп стве них сред ста ва које 
оства ру је Општа бол ни ца.

Општа бол ни ца у Срем ској Митро ви-
ци, веро ва ли или не, већ ско ро три 
годи не нема акре ди та ци ју за свој рад. 
Иако су сред ства за акре ди та ци ју одав-
но доби је на, до дола ска новог руко вод-
ства, ништа није рађе но по овом пита-
њу. Како се ради о више ми ли он ским 
намен ским сред стви ма, Бол ни ца је 
била дужна да посло ве око акре ди та-
ци је завр ши до окто бра про шле годи не, 
или да, у про тив ном, вра ти паре уз 10 
одсто кама те. Захва љу ју ћи зала га њу 
новог руко вод ства на челу са др Врце-
љом, оба ве зе Бол ни це су про лон ги ра-
не, па се у про цес акре ди та ци је ушло 
са допун ским роком. Посло ви око акре-
ди та ци је тре ба да буду завр ше ни уско-
ро.

Нај ве ћи тре нут ни про блем Бол ни це 
је недо ста так меди цин ских сред ста ва. 
Чак и оно запо шља ва ње које Мини-
стар ство одо бри, Репу блич ки фонд за 
здрав ство тешко финан сиј ски пра ти. 
Чак 100 рад ни ка недо ста је Бол ни ци да 
ми могла нор мал но да ради. Када се 
томе дода и недо ста так сани тет ских 
вози ла, онда се озбиљ ност ситу а ци је 
сагле да ва у сво јој пуној про бле ма ти ци. 
У Бол ни ци оче ку ју раз у ме ва ње, не 
само локал не само у пра ве, него и фир-
ми које се нала зе на овој тери то ри ји. 

Но, и поред број них про бле ма на које 
наи ла зи у свом раду, ста ње у Бол ни ци 
се попра вља.  В. Ћ.  

Др Живко Врцељ
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КО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ПОДРЖАВА САШУ РАДУЛОВИЋА И ПОКРЕТ

Још један „пројекат“ Ненада 

На једном овдашњем 
„подобном“ порталу 
крајем прошле 

радне недеље објављена 
је информација како ће 
се у суботу, 14. јануара у 
просторијама Канцеларије 
за младе (КЗМ) у Сремској 
Митровици (за неупућене, 
координатор поменуте 
Канцеларије је Ненад 

Радмановић, званично 
члан ДСС, за кога кажу да 
је пулен Ненада Лемајића) 
организовати прикупљање 
потписа за пререгистрацију 
Покрета „Доста је било“ у 
политичку странку. 

Познаваоцима локалних 
политичких прилика ова 
информација је запала 
за око, ако се зна већ 

горе поменуто. Ненад 
Радмановић, верни 
ученик Ненада Лемајића, 
колекционара партијских 
књижица у граду на Сави, 
већ неколико година 
координатор је митровачке 
Канцеларије за младе, 
а уједно је и председник 
Извршног одбора 
Демократске странке 

Србије за Сремски округ. 
Ове две чињенице никако 
не иду једна са другом, 
јер ДСС званично како 
тврди градоначелник није 
у власти, а Канцеларија 
за младе је градска 
организација, али ипак све 
је могуће у нашој лепој 
напредној Митровици.

Но, вест о прикупљању 

Да ли је подршка 
Покрету „Доста је 

било“ још једна 
врсно смишљена 

политичка играрија 
Ненада Лемајића, 

тренутно члана 
Демократске 
странке, који 

успешно кокетира 
са овдашњој 

Српском напредном 
странком?

ПО ПОСАО И ПЛАТУ У СНС, ПО ПОЛИТИКУ У „ДОСТА ЈЕ БИЛО“: Прикупљање потписа за странку Саше Радуловића  

ЗЛОУПОТРЕБА ОПШТИНСКИХ И ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ:
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„ДОСТА ЈЕ БИЛО“?

Лемајића?!

потписа у просторијама 
КЗМ убрзо је уклоњена 
са портала, али је 
фотографија новог плаката 
објављена 13. јануара 
у вечерњим сатима на 
фејсбук профилу поменутог 
„независног“ медија. Место 
састанка обожавалаца 
Покрета „Доста је било“ 
пребачено је у просторије 
Месне заједнице Центар. 
Тако да је у суботу ујутру 
све оне који су дошли да 
подрже пререгистрацију 
Покрета у странку сачекало 
обавештење о промени 
места догађаја.  

Како ауторки ових редова 
није било тешко да се 
по суботњој лапавици 
прошета по центру 
града, посетила је и МЗ 
Центар, где је од познатих 
„фаца“ затекла неколико 
запослених у Градској 
управи, као и дојучерашњег 
члана Демократске странке 
и одборника у Скупштини 
Града Сремска Митровица 
Ђорђоа Ђорђића. Ђорђић 
је кратко прокоментарисао 
да се Сремска Митровица 
придружила прикупљању 
потписа за регистрацију 
Покрета „Доста је било“ у 
политичку партију, као и 
да од сада у митровачком 
парламенту „наступа“ као 
самостални одборник. 

Да ли су просторије 
Месне заједнице Центар 
изнајмљене и плаћене 
за овај догађај или су 
их добили бесплатно на 
коришћење нисмо сазнали, 
али свакако цео овај 
догађај буди сумњу да 
ли то напредњачка власт 
подржава Радуловићев 
„Доста је било“? Тако 
нешто нас изненадити 
не мора, с обзиром на то 
да, како су изјављивали 
овдашњи носиоци власти, 
на локалу странке чине 
људи а не политичке 
идеологије. Због тога нам 
је опозиција таква каква 
јесте, малобројна са свега 
неколико „независних“ 
одборника, који су у 
претходном политичком 
животу, за сваки случај, 
себи и својим најближима 
обезбедили државни посао. 

На крају остаје отворено 
питање, на које ћемо 
свакако ускоро добити 
одговор, да ли је подршка 
Покрету „Доста је било“ 
још једна врсно смишљена 
политичка играрија Ненада 
Лемајића, тренутно члана 
Демократске странке, 
који успешно кокетира 
са овдашњој Српском 
напредном странком?

Биљана Селаковић

Плакати и позивнице на вратима градских просторија

Општи на Пећин ци рас-
пи са ла је кон курс за 
доде лу сред ста ва из 

општин ског буџе та наме ње-
них актив но сти ма и про гра-
ми ма удру же ња са тери то ри је 
пећи нач ке општи не у 2017. 
годи ни. Пећи нач ка локал-
на само у пра ва је, по речи ма 
начел ни ка Општин ске упра-
ве општи не Пећин ци Жељ ка 
Трбо ви ћа, у буџе ту за теку-
ћу годи ну за финан си ра ње 
актив но сти удру же ња гра ђа-
на опре де ли ла десет мили о-
на дина ра.

- Општи на Пећин ци већ 
годи на ма вели ку пажњу 
покла ња подр шци удру же-
њи ма гра ђа на на сво јој тери-
то ри ји и издва ја зна чај на 
сред ства за рад удру же ња, 
јер смо све сни коли ко сво-
јим ини ци ја ти ва ма удру же-
ња с јед не стра не допри но се 
побољ ша њу ква ли те та живо-
та у локал ној зајед ни ци, а са 
дру ге стра не кроз сарад њу и 
уза јам не посе те са слич ним 
удру же њи ма из целе земље 
про мо ви шу општи ну Пећин ци 
широм Срби је. Исто вре ме-
но смо све сни и да за ова кве 
актив но сти у дана шње вре ме 
није лако обез бе ди ти сред-
ства и сто га се тру ди мо да 

помог не мо коли ко год може-
мо – рекао је први човек пећи-
нач ке Општин ске упра ве.

Удру же ња тре ба да су реги-
стро ва на у скла ду са важе ћим 
про пи си ма, о чему као доказ 
при ла жу фото ко пи ју реше-
ња Аген ци је за при вред не 
реги стре. Про гра ми удру же-
ња се мора ју реа ли зо ва ти на 
тери то ри ји општи не Пећин ци, 
а текст кон кур са и обра зац 
при ја ве могу се пре у зе ти на 
зва нич ној интер нет стра ни-
ци Општи не Пећин ци или на 
писар ни ци Општин ске упра ве. 
Кон курс је отво рен до утро шка 
сред ста ва.

КОН КУР СИ

Удру же њи ма
десет мили о на

Начел ник Жељ ко Трбо вић

Пред сед ни ца Општи-
не Пећин ци Дубрав ка 
Кова че вић Субо тич ки, 

пово дом пра во слав не Нове 
годи не, про шлог пет ка, 13. 
јану а ра уру чи ла је ново го ди-
шње паке ти ће мали ша ни ма 
из соци јал но угро же них поро-
ди ца у Купи но ву, док је широм 
пећи нач ке општи не исто вре-
ме но поде ље но 60 ново го-
ди шњих паке ти ћа, од којих је 
30 дони ра ла ком па ни ја Дунав 
оси гу ра ње, а 30 пећи нач ка 
локал на само у пра ва.

Прва жена пећи нач ке 
општи не захва ли ла се Дунав 
оси гу ра њу на дона ци ји и 
нагла си ла да је ова акци ја 
поку шај да нијед но дете не 
оста не зане ма ре но.

- Иако смо ове годи не поде-
ли ли 2.000 ново го ди шњих 
паке ти ћа деци пред школ-

ског узра ста и основ ци ма до 
четвр тог раз ре да, све сни смо 
да поне ко дете из поро ди ца 
сла би јег мате ри јал ног ста ња 
није доби ло паке тић, јер су 
нај че шће у пита њу поро ди це 
са више деце, од којих нека 
нису тако видљи ва нашим 
инсти ту ци ја ма, јер не поха-
ђа ју пред школ ски про грам. 
Сто га смо се, зајед но са 
Дунав оси гу ра њем одлу чи ли 
на дона ци ју још 60 паке ти ћа 
мали ша ни ма из ових поро ди-
ца. Нека од ове деце су већ 
доби ла ново го ди шњи паке-
тић у окви ру редов не поде-
ле, али сма тра ли смо да је с 
обзи ром на њихо во мате ри-
јал но ста ње пот пу но оправ-
да но да их још јед ном обра-
ду је мо током ново го ди шњих 
пра зни ка – рекла је Кова че-
вић Субо тич ки.

ПРА ВО СЛАВ НА НОВА ГОДИ НА

Паке ти ћи за
сиро ма шну децу
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У орга ни за ци ји Заво да за кул ту-
ру вој во ђан ских Руси на, Наци-
о нал ног саве та русин ске наци-

о нал не мањи не, локал не само у пра ве 
Општи не Шид и ХКПД „Иван Котља-
рев ски“ из Бикић Дола, у субо ту 14. 
јану а ра одр жа на је цен трал на све ча-
ност пово дом обе ле жа ва ња наци о-
нал ног пра зни ка Руси на у Репу бли ци 
Срби ји. 

Све ча ност је поче ла у Бикић Долу 
пред ста  вља њем 
моно гра фи је „Бикић 
Дол“ коју је напи са-
ло неколико ауто-
ра: Дар ко Бобаљ, 
Радо ван Сре мац, 
Мирон Жирош, 
Бра ни слав Лазор, 
Зден ко Лазор, 
Дејан и Невен ка 
Бобаљ и отац Вла-
ди мир Еде лин ски 
Микол ка. Про мо-
ци ју моно гра фи је 
отво ри ла је пот-
пред сед ни ца Наци-
о нал ног саве та 
русин ске наци о нал не зајед ни це Ната-
ша Еде лин ски Микол ски. Након про-
мо ци је књи ге, отпо че ла је бла го дат на 
литур ги ја коју је слу жио грко ка то лич ки 
вла ди ка кир Гео р гиј Џуџар. 

Затим је у Дому кул ту ре у Бикић 
Долу отво ре на изло жба сли ка Олги-
це Лукач из Бер ка со ва, као и изло жба 
умет нич ких радо ва Мир ја не Бар не и 
Наде Кеч кеш из Шида, а при ре ђен је и 
етно сто са русин ским спе ци ја ли те ти-
ма. Исто га дана у вечер њи ма часо ви-
ма, у Народ ној библи о те ци „Симе он 

Пишче вић“ у Шиду, одр жа на је изло-
жба сли ка Анђел ке Анти че вић и Дра-
ги це Жив ко вић - Леле. 

У 20 часо ва у Кул тур но обра зов ном 
цен тру у Шиду, одр жа на је све ча на 
ака де ми ја. Свим при сут ним гости ма 
обра ти ли су се пред сед ник Наци о нал-
ног саве та Руси на Слав ко Рац, испред 
Општи не Шид заме ник пред сед ни ка 
Општи не Зоран Семе но вић, а све ча-
но сти су при су ство ва ли и пред став-

ни ци амба са де Укра ји не, Покра јин ске 
вла де, као и дру ги гости. У умет нич-
ком делу про гра ма, пред ста ви ли су 
се музич ка гру па из Бикић Дола као 
и Руси ни из више места у Вој во ди ни.

Наци о нал ни пра зник Руси на уста-
но вљен је на осно ву исто риј ског 
дату ма 17. јану ар 1751. годи не, када 
је адми ни стра тор комор ских посе да 
Бач ке Ференц Јосиф де Реди, пот пи-
сао уго вор о насе ља ва њу 200 поро-
ди ца Руси на из Закар пат ске обла сти 
Укра ји не у Крстур.

У ШИДУ И БИКИЋ ДОЛУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН 17. ЈАНУ АР

Наци о нал ни
пра зник Руси на

Обра ћа ње заме ни ка пред сед ни ка шид ске општи не Зора на Семе но ви ћа

Про мо ци ја моно гра фи је

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ

Три пред ста ве
по нижим цена ма

Позо ри ште „Добри ца Милу ти но вић“ је 
на почет ку нове 2017. годи не при пре ми-
ло богат кул тур ни про грам. Кра јем јану а-
ра на Вели кој сце ни биће изве де не три 
вечер ње пред ста ве са стал ног репер то-
а ра митро вач ког Позо ри шта.

Нај пре, у поне де љак, 23. јану а ра са 
почет ком у 20 часо ва на про гра му је 
вечер ња пред ста ва „Оне и Он“, по тек сту 
ита ли јан ског писца и сце на ри сте Луке 
Ђако мо ци ја. При ча ове коме ди је почи ва 
на нео бич ној забу ни: јавља ју ћи се на 
оглас аген ци је за упо зна ва ње уз чију 
помоћ жели да се оже ни, Ђор ђо, глав ни 
јунак ове коме ди је, напо слет ку дожи-
вља ва непри јат но изне на ђе ње које ујед-
но одсли ка ва и глав ни заплет. Пред ста ву 
је режи ра ла Лили ја на Ива но вић, а уло ге 
тума че Алек сан дар Крста јић, Сања 
Ради шић и Вла ди мир Бала шћак.

Одмах потом, већ у уто рак 24. јану а ра, 
тако ђе са почет ком у 20 часо ва, на 
репер то а ру Позо ри шта је пред ста ва 
„Љуба ви Џор џа Вашинг то на“. У овом 
делу сна жне умет нич ке лепо те рав но-
прав но доми ни ра ју два жен ска лика, 
Мар та Вашинг тон, жена првог аме рич ког 
пред сед ни ка Џор џа Вашинг то на, и Сил-
ви ја Кар вер, њего ва љубав ни ца. Пред-
ста ву је режи ра ла Лили ја на Ива но вић, а 
глу мач ки је изне ле Душан ка Аној чић и 
Јеле на Јан ко вић.

Напо кон, у сре ду 25. јану а ра са почет-
ком у 20 часо ва биће изве де на пред ста-
ва „Срем, наша кућа“ – „коме ди ја с’ 
ногу“, како је сам нази ва аутор, Вла ди-
мир Бала шћак. Коме ди ја која гово ри о 
мен та ли те ту наро да који живи у Сре му, о 
комич ним одно си ма Сре ма ца и „дођо-
ша“, о раз ли чи тим карак те ри ма, осо би-
на ма и нави ка ма наро да срем ске рав ни-
це. Пред ста ву је режи рао Дра ган Јови-
чић Јовић, а у глав ној уло зи је Вла ди мир 
Бала шћак.

Љуби те љи позо ри шне умет но сти ће у 
јану а ру има ти при ли ку да ужи ва ју гле да-
ју ћи ове три пред ста ве уз посе бан попуст 
од 50 одсто у одно су на редов не цене 
ула зни ца. Тако, цена ула зни це за пред-
ста ву „Оне и Он“ изно си 250 дина ра, за 
„Љуба ви Џор џа Вашинг то на“ улаз је 200 
дина ра, а за коме ди ју „Срем, наша кућа“ 
цена ула зни це изно си сим бо лич них 150 
дина ра.

Резер ва ци је ула зни ца за све три пред-
ста ве важе до 20. јану а ра. Све инфор ма-
ци је и резер ва ци је кара та могу се доби-
ти рад ним дани ма од 7 до 15 часо ва на 
теле фон 022/615-115.
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ГО ДИ ШЊИ ЦЕ: 300 ГО ДИ НА ОД БИТ КЕ НА ШАН ЧЕ ВИ МА

По част слав ним пре ци ма
Бит ка на шан че ви ма од и гра ла се по чет ком ја ну а ра 1717. го ди не у Ири гу, на ме сту 

где се да нас на ла зи срп ска пра во слав на цр ква Ус пе ња Бо го ро ди це, по диг ну та из ме
ђу 1757. и 1760. го ди не. У ја ну а ру 1717. тур ска вој ска дошлa је пред Ириг ко ји је бра
ни ло са мо 300 вој ни ка и 100 до бро во ља ца под ко ман дом обер  ка пе та на Ада ма 
Мо на стер ли је 

У су бо ту, 14. ја ну а ра у ири шкој Ус пен-
ској цр кви у окви ру Све те ли тур ги је 
одр жан је по мен ју на ци ма Бит ке на 

шан че ви ма и обе ле же но три ста го ди на 
од овог до га ђа ја. Удру же ње гра ђа на 
„Еуста хи ја“, ко је де лу је под окри љем 
Срп ске чи та о ни це у Ири гу, одлу чи ло је 
да се овај чин не ве ро ват не хра бро сти и 
не у стра ши во сти, са чу ва од за бо ра ва. 

Упа ди тур ских од ре да у аустриј ски део 
Сре ма пред ста вља ју по че так Аустриј ско 
– тур ског ра та 1716–1718. го ди не. Ве ли-
ком по бе дом аустриј ске вој ске под ко ман-
дом прин ца Ев ге ни ја Са вој ског над Тур-
ци ма 5. ав гу ста 1716. го ди не у би ци код 
Пе тро ва ра ди на, по кре ну та је ве ли ка 
офан зи ва ко ја је до ве ла до осло бо ђе ња 
Те ми шва ра 1716, Бе о гра да 1717. и за вр-
ши ла се По жа ре вач ким ми ром 1718. 
го ди не. Овим ми ром Аустри ја је про ши-
ри ла сво је гра ни це на се вер ну Ср би ју, 
Бо сан ску По са ви ну, Ба нат и Вла шку и 
део Сре ма, источ но од лини је Митро ви-
ца-Слан ка мен, који није доби ла прет ход-
ним Кар ло вач ким миром (1699). Уз цар-
ску вој ску, Ср би су као гра ни ча ри и 
на род на ми ли ци ја знат но до при не ли 
по бе да ма над Тур ци ма, што је омо гу ћи ло 
да се срп ски на род по но во, од 1718. до 
1739, нај ве ћим де лом на ђе у јед ној др жа-
ви и је дин стве ној цр кве ној ор га ни за ци ји, 
Бе о град ско - кар ло вач кој ми тро по ли ји.

На дан 23. апри ла (5. ма ја) 1716. Тур-
ци су на па ли и на Кар лов це, по па ли ли 
ва рош и Гор њу цр кву, а бра ни о ци су 
се раз бе жа ли. Ста нов ни штво Сре ма у 
па ни ци бе жа ло је по шу ма ма да би из-
бе гло те рор Ту ра ка и пљач ку од стра-
не аустриј ске цар ске вој ске. Тур ци су 
спа ли ли ви ше се ла и ма на сти ре Ре ме-
ту и Кру ше дол. Остат ке вој ске ве ли ког 
ве зи ра аустриј ски ху са ри го ни ли су до 
Зе му на док се на род Сре ма на ла зио у 
бе жа ни ји, из бе зу мљен стра хом од Ту ра-
ка и Та та ра, али и од нео б у зда них ће са-
ре ва ца.

Бит ка на шан че ви ма од и гра ла се 
по чет ком ја ну а ра 1717. го ди не у Ири гу, 
на ме сту где се да нас на ла зи срп ска пра-
во слав на цр ква Ус пе ња Бо го ро ди це, 
по диг ну та из ме ђу 1757. и 1760. го ди не. У 
ја ну а ру 1717. број на тур ска вој ска дошлa 
је пред Ириг ко ји је бра ни ло са мо 300 
вој ни ка и 100 до бро во ља ца под ко ман-
дом обер - ка пе та на Ада ма Мо на стер ли-
је. Он је са сво јих 300 гра ни ча ра бра нио 
ва ро шко ста нов ни штво,  ко је је на пао 
мно го број ни ји од ред Ту ра ка. До шло је 
до кр ва ве бит ке у шан че ви ма ис пред 
ва ро ши, у ко јој су Ср би на но си ли те шке 
гу бит ке тур ској ко њи ци, у че му је пред-
ња чио обер - ка пе тан Мо на стер ли ја ко ји 
их је три пу та од био „пре ко ћу при је“. 
Пред до ла зе ћом њи хо вом пе ша ди јом 

мо рао се по ву ћи у са му ва рош, бо ре ћи 
се оп ко љен са свих стра на, од би ја ју ћи 
по зи ве Ту ра ка на пре да ју, од го ва ра ју ћи 
им: „Тур ци не ћу не ве ре учи ни ти све тло-
ме ће са ру, не ћу це сар ског шан ца оста ви-
ти, ни ти ћу на ве ру из и ћи“. Тур ци на то 
из вр ше че твр ти ју риш, а по ви ци ма „Алах, 
Алах“, Мо на стер ли ја са бљом по се че 
че тво ри цу, а за тим би ра њен из пу шке у 
гру ди „и на вра ти ша нач ки по ги бе, и жив 
се Тур ком у ру ке не да де“. Уз ње га по ги-
бо ше хра бри ха рам ба ша Ми лу тин са 
сво јим дру го ви ма, 300 гра ни ча ра и пре ко 
100 ири шких ста нов ни ка. И тур ски гу би-
ци би ли су ве ли ки, па су мр тве од ве зли 
на ви ше де се ти на ко ла „а ра ње ни мно-
же ство мно го“, та ко да је „крв све по пу ту 
оста ла“. Са со бом у Бе о град од ве ли су 
„сил но ро бље“, мно го ко ла и ко ња, ко је 
су по том от ку пом осло ба ђа ли.

О по ги би ји од ва жних бра ни ла ца Ири га 
у Гла су исти не за пи са но је: „А кад си ла 
на ва ли... и у ша мац уђо ше и по че ше се 
ву ћи за ко се и за уши, и гла ве се ко ше 
је дан дру го ме док сви не из ги ну ше“.

У Ири гу се и до да на шњих да на одр-
жа ло ве ро ва ње да се ис под Ус пен ске 
цр кве на ла зи ла гум из то га до ба. На 
Мо на стер ли ји ну ју нач ку по ги би ју под се-
ћа и спо ме ник по диг нут у Ма на сти ру 
Но во Хо по во. 

Припремила С. Станетић

Аустриј ско – тур ски рат, илу стра ци ја 
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ХРТ КОВ ЦИ 

„Тро пи ко бенд“ помогао
по ро ди ци Ши пош 
Чла но ви „Тро пи ко бен да“ - 

Алек сан дар Цвет ко вић, пе-
вач и кла ви ја ту ри ста Пре-

драг Пе шић су, при ли ком по се те 
Ру ми 9. ја ну а ра, ка да су на ја вљи-
ва ли свој но во го ди шњи кон церт, 
по се ти ли по ро ди цу Ши пош из Хрт-
ко ва ца за ко ју су обез бе ди ли гра-
ђе вин ски ма те ри јал за до вр ше так 
ку ће у вред но сти 160.000 ди на ра.

Че тво ро чла ну по ро ди цу Ши пош 
чи не мај ка Ива на, отац Ла ди слав 
и кћер ке Ја на и Ле на ста ре че ти ри 
и пет го ди на. Са да жи ве у по лу са-
гра ђе ној ку ћи та ко да ће им до би-
је ни гра ђе вин ски ма те ри јал до ста 
зна чи ти у сре ђи ва њу уну тра шњо-
сти ку ће и ње ног оспо со бља ва ња 
за нор ма лан жи вот.

- Ми смо обез бе ди ли ма те ри јал 
за спо ља шњу и уну тра шњу изо- Па ке ти ћи за Ја ну и Ле ну

Кон цер ти и ватро мет

„Тро пи ко бенд“ на рум ском Град ском тргу

РУМА И ШИД: ДОЧЕК СРП СКЕ НОВЕ ГОДИ НЕ
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Пр ва бе ба ро ђе на у но вој, 2017. 
го ди ни у рум ској оп шти ни је Дра-
жен Же ра вић из Сте ја но ва ца ко-

ји је ро ђен 1. ја ну а ра у 9 ча со ва и 10 
ми ну та у срем ско ми тро вач кој бол ни-
ци.

Мај ка Те о до ра (27 го ди на) ка же да је 
Дра жен здра ва бе ба, те жак је 3,4 ки-
ло гра ма, а дуг 55 цен ти ме та ра, док је 
сам по ро ђај про те као без ика квих про-
бле ма, та ко да су и мај ка и бе ба у до-
бром рас по ло же њу до че ка ли го сте.

На и ме, Дра же на и ње го ве ро ди те-
ље - Те о до ру Ми шче вић и Не на да 
Же ра ви ћа по се ти ли су, уочи срп ске 
Но ве го ди не, пред сед ник и за ме ни ца 
пред сед ни ка рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић и Ма ри ја Стој че вић и до не ли 
му број не по кло не - ше та ли цу, играч ке, 
па кет ко зме ти ке за бе бе, а ро ди те љи 
су до би ли и нов ча ну по моћ од 50.000 
ди на ра што ће им сва ка ко, до бро до ћи 
за по кри ва ње де ла тро шко ва за на бав-
ку све га што је за јед ну бе бу по треб но. 

Дра же но ве се стри це - ста ри ја Ни на 
и мла ђа Да ри ја до би ле су ве ли ке но-
во го ди шње па ке ти ће.

Сла ђан Ман чић је из ра зио за до вољ-
ство што ро ди те љи ма мо же да че сти-

та ро ђе ње тре ћег де те та и по же лео 
им сви ма пу но здра вља и по ро дич не 
сре ће.

- Тра ди ци о нал но рум ска оп шти на је 
за пр во ро ђе ну бе бу при пре ми ла по-
кло не, као ма ли знак па жње. На дам 
се да ће нам се у 2017. го ди ни ро ди-
ти мно го ви ше де це, не го у прет ход ној. 
Мла да по ро ди ца Же ра вић мо же да 
по слу жи као је дан по зи ти ван при мер, 
јер су се хра бро од лу чи ли да про ши ре 
по ро ди цу и то је зна чај на ствар за нас 
као др жа ву, јер је то на ша бу дућ ност - 
ре као је Сла ђан Ман чић.

Ма ма Те о до ра ка же да је Дра жен 
био из не на ђе ње за све, јер се оче ки-
ва ла де вој чи ца, а тек у де ве том ме се-
цу су са зна ли да у овој по ро ди ци та та 
до би је по ја ча ње у ви ду јед ног му шког 
по том ка.

- Дра же но во ро ђе ње је нај ви ше об-
ра до ва ло ње го ве се стри це, пе то го ди-
шњу Ни ну и тро го ди шњу Да ри ју. Тер-
мин за по ро ђај је био 22. ја ну ар па нас 
је Дра жен и ту из не на дио. За хва љу јем 
на овим ле пим по кло ни ма рум ској оп-
шти ни, баш смо се при јат но из не на ди-
ли - ре кла је Те о до ра.

С. Џа ку ла

ПР ВА БЕ БА У РУМ СКОЈ ОП ШТИ НИ

Дра жен Же ра вић 
ро ђен 1. ја ну а ра

Пред сед ник Оп шти не Сла ђан Ман чић са по ро ди цом Же ра вић

Дра жен Же ра вић из Сте ја но ва ца рођен је 1. ја ну а ра у 9 
ча со ва и 10 ми ну та у срем ско ми тро вач кој бол ни ци

Румља ни су срп ску 
Нову годи ну  бар 
они који се нису 

упла ши ли попри лич но 
јаке кише  доче ка ли 
на Град ском тргу, уз 
наступ јед не од тре
нут но нај по пу лар ни јих 
музич ких гру па  „Тро
пи ко бен да“.

Пре „Тро пи ко бен да“, 
од 21 сат су насту пи
ли Алек сан дра Падров 
уз прат њу ГТО „Бран
ко Ради че вић“, као 
и „Боца бенд“ да би 
нешто после 23 сата на 
бину иза шли чла но ви 
„Тро пи ко бен да“ који 
су сви ра ли до ско ро 
пола два.

Кон церт „Тро пи ко 
бен да“ је, по оби ча ју, 
у поноћ пре ки нут због 
моле ба на, а потом је 
наста вљен, уз ватро
мет.

У цен тру Шида, 
испред Кул тур но обра
зов ног цен тра, тако ђе 
је орга ни зо ван дочек 
пра во слав не Нове 
годи не, уз кува но вино, 
чај и „Ама ро бенд“.

ла ци ју, ла ми на те, пло чи це и дру ги 
по тре бан ма те ри јал. Дра го нам је 
што да нас мо же мо да по мог не мо 
по ро ди ци Ши пош и ми се већ ду-
го ба ви мо ху ма ни тар ним ра дом. 
На дам се да ће на ши при ја те љи 
у Хрт ков ци ма са да има ти да ле ко 
аде кват ни је усло ве за жи вот, а ма-
ле Ле на и Ја на бо ље усло ве за од-
ра ста ње и срећ но де тињ ство - ре-
као је Алек сан дар Цвет ко вић, ко ји 
је по ро ди цу Ши пош по звао да бу ду 
њи хо ви го сти на кон цер ту за срп-
ску Но ву го ди ну.

По ред гра ђе вин ског ма те ри ја ла, 
ма лу Ја ну и Ле ну сва ка ко су мно го 
ви ше об ра до ва ла два ве ли ка но-
во го ди шња па ке ти ћа пу на игра ча-
ка и слат ки ша.

- Ову ку ћу смо до са да, углав ном 
ра ди ли са ми. То је ма њи део ку ће 
ко ји смо сре ди ли са ми и жи ви мо 
у за и ста ску че ном про сто ру. Са-
да има мо ма те ри јал да за вр ши мо 
и оста так ку ће. Ово је пр ви пут да 
до би ја мо по моћ и ве о ма смо за-
хвал ни - ре као је отац  Ла ди слав, 
ко ји је не за по слен, баш као и ње-
го ва су пру га.

 
С. Џ.
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ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Ве ћа со ци јал на да ва ња
Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак на вео је да со ци јал ни део ни је стро го 

со ци јал ни, већ под сти цај ни и по ка зу је шта ло кал на са мо у пра ва же ли да ре а ли зу је у 
на ред не че ти ри го ди не

Од бор ни ци Скуп шти не оп шти-
не Ин ђи ја ве ћи ном гла со ва на 
сед ни ци одр жа ној 29. де цем бра 

усво ји ли су од лу ку о бу џе ту те срем ске 
оп шти не за 2017. го ди ну. Ка са Оп шти-
не Ин ђи ја про јек то ва на је у из но су од 
три ми ли јар де 947 ми ли о на 213 хи ља-
да ди на ра. 

Ка ко су та да ис та кли пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве, бу џет ће за до-
во љи ти све со ци јал не ка те го ри је ста-
нов ни штва. Мно ге став ке ко је се ти чу 
со ци јал них да ва ња пред ви ђе не су у 
ве ћем из но су у од но су на про шло го ди-
шњи бу џет. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла-
ди мир Гак на вео је да со ци јал ни део 
ни је стро го со ци јал ни, већ под сти цај-
ни и по ка зу је шта ло кал на са мо у пра ва 
же ли да ре а ли зу је у на ред не че ти ри 
го ди не. Од ове го ди не сти пен ди ја за 
сту ден те, са 7,5 хи ља да ди на ра би ће 
по ве ћа на на 10 хи ља да ди на ра, оче-
ку је се по ве ћа ње на кна де за сва ко 
пр во ро ђе но де те на 40 хи ља да ди на-
ра, на ста ви ће се суб вен ци о ни са ње 
тро шко ва бо рав ка у вр ти ћу за тре ће 
и сва ко на ред но ро ђе но де те. Ни је се 
од у ста ло ни од суб вен ци ја ко је се ти чу 
бес плат ног јав ног пре во за за све ђа ке 
и пен зи о не ре са те ри то ри је оп шти не 
Ин ђи ја. 

Ка да је у пи та њу пу ње ње ло кал ног 
бу џе та Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп-
шти не Ин ђи ја ис ти че да се нај ви ше 
при хо да оче ку је од на пла те по ре за на 
за ра де и по ре за на имо ви ну, чак око 70 
од сто од укуп но пред ви ђе них при хо да 
у бу џе ту.

- Нај ви ше се осла ња мо на при хо-
де од по ре за на за ра де и по ре за на 
имо ви ну, што је прак са и у оста лим 
оп шти на ма. То нам је и под сти цај да 
се и да ље тру ди мо и вред но ра ди мо 
ка ко бисмо на шим су гра ђа ни ма обез-
бе ди ли рад на ме ста и на тај на чин 
при хо до ва ли сред ства ко ја ка сни је пу-
не оп штин ску ка су. Око 1.500 рад ни ка 
са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја на шло 
је за по сле ње у су сед ној Ста рој Па зо-
ви, али и окол ним срем ским оп шти на-
ма, Но вом Са ду и Бе о гра ду. Ми та ко ђе 
оства ру је мо при ход од де ла њи хо вог 
по ре за на за ра де, али ће мо се по тру-
ди ти да те рад ни ке „вра ти мо“ да ра де 
у гра ду у ко јем жи ве чи ме би оства ри-
ли ве ћи део при хо да од по ре за на њи-
хо ве за ра де – из ја вио је Гак.

Пред крај 2016. го ди не Вла да Ср би је 
ин тер ве ни са ла је и из ре дов не бу џет-
ске ре зер ве Оп шти ни Ин ђи ја опре де ли-
ла 45 ми ли о на ди на ра за ли квид ност. 

Ка ко ка же Гак, та сред ства су до би ли 
ка ко би ре ши ли про бле ме у функ ци о-
ни са њу од ре ђе них ин сти ту ци ја.

- То су сред ства ко ја мо же мо да 
упо тре би мо та мо где сма тра мо да је 
нај не оп ход ни је и нај по треб ни је ин-
тер ве ни са ти. Ка да го во ри мо о при хо-
ди ма, мо рам на по ме ну ти да зна чај на 
сред ства ове го ди не оче ку је мо и од 
град ње тј. од про да је зе мљи шта у се-
ве ро и сточ ној рад ној зо ни. Под се ћам 
да ло кал на са мо у пра ва у свом вла-
сни штву има око 86 хек та ра ко је ће мо 
по ну ди ти ин ве сти то ри ма - ис та као је 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја и до дао 
да у на ред них не ко ли ко да на оче ку ју 
пот пи си ва ње про то ко ла о ре а ли за ци ји 
пр ве ин ве сти ци је ове го ди не. 

- Реч је о по стро је њу ко је ће се гра-
ди ти у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни на 
зе мљи шту по вр ши не од два хек та ра. 

Код ин ве сти то ра о ко јем ће мо ви ше го-
во ри ти на ред них да на, по сао ће на ћи 
из ме ђу 35 и 40 рад ни ка. У пи та њу је у 
нај ве ћој ме ри ауто ма ти зо ва ни на чин 
ра да, али сма трам да је сва ко рад но 
ме сто за нас бит но. До кра ја ман да та 
оче ку јем да ће мо оства ри ти број ку од 
2.500 но вих рад них ме ста, и то ће мо 
оства ри ти јер овом ин ве сти ци јом кре-
ће мо у тај ци клус - ис та као је Гак.

Ка да је реч о при хо дов ној стра ни бу-
џе та, зна чај на сред ства пр ви чо век ин-
ђиј ске ло кал не са мо у пра ве оче ку је са 
по кра јин ског и ре пу блич ког ни воа вла-
сти, као и кроз ре а ли за ци ју про је ка та 
за ко је сред ства оче ку ју од европ ских 
фон до ва.

- Ми ће мо апли ци ра ти са не ко ли ко 
про је ка та и ко ли ко год њих да про ђе, 
би ће мо за до вољ ни - ка же Гак.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја
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ТВ ФРУ ШКА ГО РА ПРО СЛА ВИ ЛА ПР ВИ РО ЂЕН ДАН

По ла ко и не на ме тљи во
до по ве ре ња гле да ла ца 
Те ле ви зи ја Фру шка го ра про сла ви ла је 

свој пр ви ро ђен дан у пе так, 13. ја ну а-
ра. За крат ко вре ме, ова мла да ме диј-

ска ку ћа про на шла је пут до гле да ла ца, али 
и до струч не јав но сти. 

Про сла ва пр вог ро ђен да на по ме ну те ме-
диј ске ку ће за по че та је се че њем слав ског 
ко ла ча и осве шта њем про сто ри ја у Глав-
ној 172 а у Ру ми, на кон че га је све ча ним 
руч ком уз при су ство мно го број них го сти ју, 
пред став ни ка удру же ња но ви на ра и ко ле га 
на ста вље но сла вље уз при год но обра ћа ње 
до ма ћи на, вла сни ка ТВ Фру шка го ра Слав-
ка Сти ја ко ви ћа и ди рек то ри це те ле ви зи је 
Ка та ри не Фи ли по вић.

Те ле ви зи ја Фру шка го ра по ла ко али си-
гур но „кр чи“ свој пут до гле да ла ца и за ве о-
ма крат ко вре ме ви со ко се по зи ци о ни ра ла 
за хва љу ју ћи ква ли тет ној про грам ској ше-
ми, нај са вре ме ни јој тех ни ци и оним што је 
ње но нај ве ће бо гат ство, а то су љу ди - стру-
чан ка дар са ста вљен од про фе си о на ла ца 
и нај бо љих но ви на ра и тех нич ких ли ца у 
Сре му ме ђу ко ји ма су Злат ко Мар ко ви но-
вић, Ка та ри на Фи ли по вић, Ми на Ђу рић, 
Сте ви ца Бјел кић, Со фи ја Бе ло тић и оста ли.

По ред ка блов ског пре но са сиг на ла по-
сред ством Ко пер ни кус ди ги тал ног си сте ма 
на 25. ка на лу, за са мо јед ну го ди ну, пу бли ка 
ТВ Фру шка го ра се про ши ри ла са Срем ског 
ре ги о на на Бе о град, Обре но вац и око ли ну 
у си сте му Ра ди јус век тор ка блов ског опе ра-
те ра на 24. ка на лу. Пред став ни ци по ме ну те 
ме диј ске ку ће уско ро оче ку ју мо ме нат ко ји 
је, ка ко ка жу, све бли жи, а то је мо гућ ност 
пра ће ња про гра ма ТВ Фру шка го ра пре ко 
ИПТВ си сте ма Те ле ко ма Ср би је.

Пот пи си ва њем уго во ра са Јав ним сер-
ви сом Вој во ди не, Те ле ви зи ја Фру шка го ра 
по ста је ку ћа на ко ју се ова тра ди ци о нал на 
ме диј ска уста но ва осла ња и чи јим се ру-
бри ка ма, од но сно љу ди ма ве ру је. Сто ти не 
ме диј ских са др жа ја, на пи са них и ре а ли зо-

ва них про је ка та на ре пу блич ком, по кра јин-
ском и ло кал ном ни воу све до чан ство су да 
за по сле ни не би ју бит ку про тив дру гих, ко-
ји ма же ле да се до ка жу, већ бит ку да по диг-
ну про фе си ју на ви со ко ме сто ко је јој у овом 
дру штву при па да.

- Про те кла го ди на је би ла фи нан сиј ски 
те шка, али у на шем слу ча ју ра ци о нал но 
ис пла ни ра на. Та кав при ступ омо гу ћио је 
отва ра ње пред став ни штва у Ин ђи ји, где се 
ви ди мо пре ко Ра ди јус век то ра у до мо ви ма 
и по из бо ру ве ћи не гра ђа на. Пред став ни-
штво у Срем ској Ми тро ви ци угле да ће све-
тлост да на у 2017. го ди ни. Си сте мом ИПТВ 
Те ле ко ма Ср би је, ко јим ће ТВ Фру шка го ра 
би ти об у хва ће на оче ку је се до вољ но ви сок 
ни во при сту па по слу, та ко да је ди ни Град у 

Сре му не сме оста ти без свог упо ри шта. То 
упо ри ште би ће у још јед ном ме ди ју, пред-
став ни штву Те ле ви зи је Фру шка го ра. Овим 
по те зом пла но ви и кон цеп ци ја на ше ме диј-
ске ку ће оти шли би ко рак на пред у по гле ду 
„не го ва ња“ Фру шко гор ја. Па ди на ма ове вој-
во ђан ске пла ни не про сти ру се број на срем-
ско ми тро вач ка се ла. Очу ва ти при род но до-
бро ко је има мо и ко је по зи тив но ути че на 
на ше здра вље, као и на раз вој при вре де, 
на ша је ми си ја - ис та кла је Ка та ри на Фи ли-
по вић, ди рек торица ТВ Фру шка го ра Ру ма. 

Ка ко је Фи ли по вић на ве ла, у тој ми си ји 
ви де обо стра ну ко рист, с јед не стра-
не еду ко ва ти гра ђа не о мо гућ но сти ма 

ко је ле же у њи хо вом при род ном окру же њу, 
а с дру ге стра не има ти за до вољ ство у ме-
диј ском „по слу“ ко ји те ле ви зиј ске љу де во-
ди ле по та ма, а не цр ним те ма ма и су ро вој 
сва ко дне ви ци.

- Пу бли ка не сум њи во „че зне“ за са др жа-
ји ма ко ји во де пу те ви ма Фру шке го ре, то ко-
ви ма Ду на ва и Са ве, ста за ма пла ни на ра и 
би ци кли ста. И на ши су но ви на ри та ко би ли 
за не се ни, па су иду ћи срем ском стра ном 
за ста ли у Не шти ну и Ви зи ћу, по том су и за-
вр ши ли у оп шти ни Бач ка Па лан ка. Ма ло 
је про сто ра да се осим о ле по та ма Сре ма 
рас пи ше мо и о ле по та ма Бач ке, ко је су нас 
за ди ви ле. За то би мо жда би ло нај бо ље ра-
чу на ти, без оба ве зе и осе ћа ја би ло ка кве 
тен зи је, на ову на шу го ди ну да на „ста ру“ 
ме диј ску ку ћу ко ја у сво јим по хо ди ма ни-
куд не жу ри. По ла ко, али си гур но, ута ба ним 
пу те ви ма вој во ђан ским, на ша те ле ви зи ја 
осва ја па жњу гле да ла ца. У сти лу „ти ха во-
да брег ро ни“ ми као Ла ла, по ла ко ши ри-
мо сво ју ме диј ску по ну ду. За хва љу је мо се 
сви ма ко ји су нас по др жа ли јер је њи хо ва 
по др шка би ла и оста ће из вор на ше енер ги-
је за вре ме ко је до ла зи - ис та кла је на кра ју 
Ка та ри на Фи ли по вић. 

М. Ђ.

Слав ко Сти ја ко вић

Прослава годишњице ТВ Фрушка гора
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СА ТРАЈ НИМ ЛИЧ НИМ КАР ТА МА ПЕН ЗИ ЈЕ У ПО ШТА МА ДО КРА ЈА МЕ СЕ ЦА

Кроз сне жне сме то ве
до пра ва на пен зи ју

Др жа ва уме сто да по мог не, јер је до не ла за кон да трај не лич не кар те по ста ју не ва
же ће и пен зи о не ри не мо гу да оства ре сво је основ но пра во на пен зи ју, мал тре ти ра 
огро ман број љу ди без ика кве по тре бе. Нај ста ри ји су гра ђа ни по мра зу, ми ну су и 
по ле ди ци мо ра ју да че ка ју у ре до ви ма како би пре дали зах те ве за из да ва ње но ве 
лич не кар те 

Пен зи о не ри ће до кра ја 
ја ну а ра 2017. го ди не 
мо ћи да по диг ну пен-

зи је на шал те ри ма по шта 
уз ста ре лич не кар те. Иако 
је ре пу блич ки пар ла мент 
до нео од лу ку да је рок за 
за ме ну ста рих лич них ка ра-
та 31. де цем бар про шле 
го ди не, тај је рок по ме рен. 
Та ко ће се ста ре лич не кар-
те мо ћи за ме ни ти и у овој 
го ди ни. При ли ком под но-
ше ња зах те ва за но ву лич-
ну кар ту тре ба при ло жи ти 
ста ру и до каз о упла ће ним 
на кна да ма за обра зац лич-
не кар те и тро шко ве из ра де 
лич не кар те од но сно 928,80 
ди на ра на ра чун На род не 

бан ке и 226 ди на ра на 
ра чун Ми ни стар ства уну-
тра шњих послова Ср би је. 
Са за ме ном ста рих лич них 
ка ра та от по че ло се 14. 
апри ла 2008. го ди не, а 
2011, до но ше њем За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о лич ној кар ти про ду жен 
је рок за за ме ну до 31. 
де цем бра 2016. го ди не. 
Иако су гра ђа ни има ли 
мо гућ ност да бла го вре ме но 
обез бе де по треб ну до ку-
мен та ци ју и да под не су зах-
те ве за из да ва ње но ве лич-
не кар те, мно ги то ни су учи-
ни ли не го су че ка ли по след-
њи тре ну так. 

Ис пред По ли циј ске упра-

ве у Срем ској Ми тро ви ци 
где се при ба вља ју до ку мен-
та, не ма ре до ва. Шал те ри 
за за ме ну лич них ка ра та 
ра де сва ко днев но, у две 
сме не. 

Ве сна Бо бић до шла је да 
пре да зах тев за из да ва ње 
но ве лич не кар те за су пру-
га. 

- Пр ви пут до ла зим да 
че кам број за из ра ду лич не 
кар те, и то за су пру га. Он 
има пре ко 70 го ди на и ни је 
сти гао да ура ди ра ни је, а 
под нео је зах тев у де цем-
бру. Не знам ко ли ко бро је ва 
де ле у то ку да на. Са да су 
про ду жи ли рок до кра ја 
ја ну а ра, на дам се да ће до 

та да ура ди ти лич ну кар ту – 
ка же Ве сна Бо бић, а Бра ти-
слав Јо ва но вић ка же да 
ни је ра ни је под нео зах тев 
за но ву лич ну кар ту због 
нов ца.

- Још увек мо гу да по диг-
нем пен зи ју са ста ром лич-
ном кар том, ве ро ват но ће 
ми би ти го то ва лич на кар та 
до кра ја ме се ца. Имао сам 
трај ну лич ну кар ту, сад смо 
опет мо ра ли да је ме ња мо. 
Био сам оба ве штен да ће 
се ипак мо ра ти ме ња ти, 
ви део сам на те ле ви зи ји, 
ма да ни сам имао па ра 
ра ни је да то ура дим – до да-
је Бра ти слав Јо ва но вић.

Зах тев за но ву лич ну кар-

За ме на ста рих лич них ка ра та до кра ја ја ну а ра
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ту по дне ла је и Ка та ри на 
Ра ко ни ца. 

- Су пруг и ја смо до шли 
да пре да мо зах те ве за но ве 
лич не кар те. До са да смо 
по ди за ли пен зи је нор мал-
но. На да мо се да ће лич не 
кар те би ти го то ве до кра ја 
ја ну а ра, ка ко би смо пен зи ју 
пре у зи ма ли у по шти. Ди же-
мо ми пен зи је и на бан ко-
ма ту, ма да ни смо из Ми тро-
ви це, а да би смо до шли до 
бан ко ма та мо ра мо пла ти ти 
пут – ка же Ка та ри на. 

Дан ка Ри ђич ки, сво ју пен-
зи ју по ди же са бан ко ма та, 
та ко да пре ки да у ис по ру ци 
ни је би ло. 

- Че ка ла сам по ла са та у 
ре ду за пре у зи ма ње бро ја 
за из да ва ње лич ног до ку-
мен та, вр ло бр зо то иде. 
Тре ба ми но ва лич на кар та, 
не са мо због пен зи је. Пен-
зи ју ди жем и пре ко бан ко-
ма та, та ко да ми не за ви си 
од тог – ре кла је Ри ђич ки. 

Републички фонд за 
пензионо и инвалидско 
осигурање вр ши ис пла ту 
пен зи ја и нов ча них на кна да 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је и на 
те ри то ри ји дру ге др жа ве, у 
за ви сно сти од пре би ва ли-
шта ко ри сни ка пра ва. Ко ри-
сни ци пен зи ја и оста лих 
пра ва ко ји има ју пре би ва-
ли ште у Ре пу бли ци Ср би ји 
мо гу иза бра ти на чин на ко ји 
ће им Фонд ис пла ћи ва ти 
пен зи ју. То је омо гу ће но 
пу тем те ку ћег ра чу на, ис по-
ру ка на кућ ну адре су, на 
шал те ру ис по ру че не по ште 
и на ра чун уста но ве у ко ју је 
ко ри сник сме штен. Ре дов на 
и на кнад на ис пла та пен зи ја 
за ка те го ри ју за по сле них је 

10. и 25. у ме се цу, за ка те-
го ри ју са мо стал них де лат-
но сти ре дов на ис пла та је 
од 1. до 4. а на кнад на од 
20. до 22. у ме се цу, за ка те-
го ри ју по љо при вред ни ка и 
ко ри сни ка вој них пен зи ја 
ре дов на ис пла та пен зи ја је 
6. а на кнад на од 20. до 22. 
у ме се цу.

Из Вој во ђан ске бан ке 
по ру чу ју да ће пен зи о не ри 
ко ји по се ду ју трај не, од но-
сно ста ре лич не кар те, пен-
зи је на шал те ри ма ове бан-
ке мо ћи да по диг ну и на ред-
на два ме се ца. 

- Пен зи о не ри ко ји још 
увек ни су до би ли но ве лич-
не кар те, са ста рим лич ним 
кар та ма мо ћи ће да по диг-
ну сво је пен зи је то ком ја ну-
а ра, фе бру а ра и мар та. 
Прет по ста вља мо да су они 
ко ји су са мо тре ба ли да 
про ду же но ве, већ то ура-
ди ли – об ја сни ла је Ва ња 
Ми ло ше вић, ре фе рент за 
ко му ни ка ци ју са кли јен ти ма 
ис пред ове бан ке. 

Др жа ва уме сто да по мог-
не, јер је до не ла за кон да 
трај не лич не кар те по ста ју 
не ва же ће и пен зи о не ри не 
мо гу да оства ре сво је 
основ но пра во на пен зи ју, 
мал тре ти ра огро ман број 
љу ди без ика кве по тре бе. 
Нај ста ри ји су гра ђа ни по 
мра зу, ми ну су и по ле ди ци 
мо ра ју да че ка ју у ре до ви-
ма како би пре дали зах те в 
за из да ва ње но ве лич не 
кар те. 

За то се пи та мо да ли реч 
„трај но“ има још не ко зна че-
ње? Др жа ва би тре ба ло да 
бу де сер вис гра ђа на, а 
ов де је обр ну то, гра ђа ни су 
сер вис др жа ви. 

С. Ста не тић 

Не ма гу жве на бан ко ма ти ма 

Запле на
дро ге 

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва запле ни-
ли су више од 10 кило гра ма 
мари ху а не и ухап си ли Б. Х. 
(1977) и Р. Х (1988), због посто-
ја ња осно ва сум ње да су извр-
ши ли кри вич но дело нео вла-
шће на про из вод ња и ста вља-
ње у про мет опој них дро га. 
Дро га, упа ко ва на у 19 паке та, 
укуп не тежи не 10.188 гра ма, 
про на ђе на је у зад њем бра ни-
ку „опел век тре“ швај цар ских 
реги стар ских озна ка, на Гра-
нич ном пре ла зу Батров ци. 
Осум њи че ни ма је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 сати и они 
ће, уз кри вич ну при ја ву, бити 
спро ве де ни Вишем јав ном 
тужи ла штву у Срем ској Митро-
ви ци.

***

Зајед нич ким радом при пад-
ни ка Мини стар ства уну тра-
шњих посло ва Репу бли ке 
Срби је и Упра ве цари не на 
Гра нич ном пре ла зу Батров ци 
откри ве но је и запле ње но пре-
ко 32 кило гра ма мари ху а не. 
Због посто ја ња осно ва сум ње 
да је извр шио кри вич но дело 
нео вла шће на про из вод ња и 
ста вља ње у про мет опој них 
дро га, ухап шен је К. Ш. (1970). 
Мари ху а на укуп не тежи не 32 
кило гра ма и 802 гра ма, про на-
ђе на је у спе ци јал но напра-
вље ном бун ке ру у пртља жни ку 
пут нич ког ауто мо би ла мар ке 
„крај слер воја џер“, ита ли јан-
ских реги стар ских озна ка. 
Осум њи че ном је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 сати и он 
ће, уз кри вич ну при ја ву, бити 
дове ден на саслу ша ње у Више 
јав но тужи ла штво у Срем ској 
Митро ви ци.

***

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Руми 
су у пре тре су ста на М. П. про-
на шли и запле ни ли неко ли ко 
паке ти ћа са белим пра хом 
сум њи вим на опој ну дро гу 
амфе та мин и више раз ли чи-
тих меди ка ме на та за про из-
вод њу амфе та ми на и мета ам-
фе та ми на, за које се сум ња да 
су наста ли хемиј ским реак ци-
ја ма. Тако ђе, у пре тре су су 

про на ђе не хемиј ске фор му ле 
за које се сум ња да су фор му-
ле једи ње ња од којих се доби-
ја ју наве де ни нар ко ти ци. 
Након задр жа ва ња до 48 часо-
ва, осум њи че на ће уз кри вич ну 
при ја ву за кри вич но дело нео-
вла шће на про из вод ња и ста-
вља ње у про мет опој них дро га 
бити саслу ша на у Вишем јав-
ном тужи ла штву у Срем ској 
Митро ви ци. 

Недо зво ље на 
трго ви на

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Руми 
су под не ли кри вич ну при ја ву 
над ле жном тужи ла штву про-
тив два мушкар ца због посто-
ја ња осно ва сум ње да су извр-
ши ли кри вич но дело недо зво-
ље на трго ви на. Сум ња се да 
је 63-годи шњи мушка рац као 
одго вор на осо ба трго вин ске 
фир ме про дао 57-годи шња ку 
8.000 лита ра базног уља укуп-
не вред но сти 638.400 дина ра, 
које се, на осно ву Зако на о 
енер ге ти ци, не може про да ва-
ти физич ком лицу, јер слу жи у 
инду стриј ске свр хе. При ли ком 
пре тре са, код куп ца је про на-
ђе но ускла ди ште но уље и 
опре ма за пре та ка ње.

Наси ље у 
поро ди ци

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Руми 
су, по нало гу над ле жног тужи-
о ца, одре ди ли задр жа ва ње до 
48 часо ва за М. М. (34), због 
посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело наси-
ље у поро ди ци. Он се тере ти 
да је вер бал но и физич ки 
напао оца. Након саслу ша ња у 
Основ ном јав ном тужи ла штву 
у Руми, осум њи че ном је суд-
ским реше њем одре ђен при-
твор до 30 дана. 

Про на ђен 
дуван

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Руми 
су, при ли ком кон тро ле пут нич-
ког ауто мо би ла „алфа ромео“ 
бео град ске реги стра ци је у 
бли зи ни Пла ти че ва, про на шли 
и запле ни ли око 100 кило гра-
ма реза ног дува на. Због посто-
ја ња осно ва сум ње да је извр-
шио кри вич но дело недо зво-
љен про мет акци зних про из во-
да, у сарад њи са поре ском 
поли ци јом, про тив 38-годи-
шњег воза ча биће под не та 
кри вич на при ја ва, над ле жном 
тужи ла штву. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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МИ ЛОШ КО ВАЧ, ДИ РЕК ТОР МИТРОВАЧКОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА „ГРАД СКО СТА НО ВА ЊЕ“ 

За кон о ста но ва њу уво ди ред 
ме ђу ур ба ни зо ва не вар ва ре

Скуп шти на Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца је 26. ју ла про шле го ди не 
до не ла од лу ку о осни ва њу Дру-

штва са огра ни че ном од го вор но шћу 
„Град ско ста но ва ње“. Ово при вред но 
дру штво је осно ва но ра ди одр жа ва ња 
стам бе ног про сто ра и без бед но сти 
ње го вог ко ри шће ња, као и уре ђе ња, 
упра вља ња и да ва ња у за куп по слов-
ног про сто ра и га ра жа ко је су у вла сни-
штву Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

Раз лог за осни ва ње овог при вред ног 
дру штва и уки да ње Ди рек ци је за 
из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
пре ма ре чи ма ди рек то ра „Град ског ста-
но ва ња“ Ми ло ша Ко ва ча је то што је 
За ко ном про пи са но да сва ко јав но 
пред у зе ће до 2018. го ди не до стиг не 
од ре ђе ни сте пен са мо о др жи во сти, што 
зна чи да мо ра има ти сво је из вор не 
при хо де. 

- Не ће би ти фи нан си ра ња из бу џе та, 
не го ће сва јав на пред у зе ћа мо ра ти на 
тр жи шту да се бо ре за се бе и сво ју 
по зи ци ју. То је слу чај и са „Град ског ста-
но ва ња“ - ка же Ми лош Ко вач.

М НОВИНЕ: Све до ци смо да се у 
по след ње вре ме ви ше при ча о 
ко лек тив ном ста но ва њу, до нет је и 
нов за кон. Све што се ти че ста но ва
ња је по ста ло ве о ма ак ту ел но, шта 
је основ ни циљ пред у зе ћа на чи јем 
сте че лу?

МИ ЛОШ КО ВАЧ: У ју лу 2016. го ди не 
ово пред у зе ће је осно ва но са ци љем 
да се по бољ ша ква ли тет жи во та љу ди 
у ко лек тив ном ста но ва њу. Ди рек ци ја 
за из град њу гра да сво је вре ме но ни је 
по све ћи ва ла до вољ но па жње овом 
про бле му. Ба ви ла се из град њом Гра-
да, ве ли ким ин фра струк тур ним про јек-
ти ма и ни је би ло про сто ра да се по све-
ти ис кљу чи во обла сти ста но ва ња. 
Фор ми ра њем по себ ног пред у зе ћа за 
област ста но ва ња омо гу ће но нам је и 
да кон ку ри ше мо код фон до ва Европ-
ске уни је. Европ ска уни ја има усло ве 
што се ти че прав ног об ли ка при вред-
ног дру штва, та ко да смо ми дру штво 
са огра ни че ном од го вор но шћу. ЕУ не 
по зна је об лик јав ног пред у зе ћа и за то 
Ди рек ци ја ни кад ни је мо гла да кон ку-

ри ше за сред ства. Та ко ђе, по што смо 
д.о.о. пр ви пут ће мо сред ства ко ја су 
се аку му ли ра ла од те ку ћег одр жа ва-
ња, мо ћи да ко ри сти мо као вид кре ди-
ти ра ња стам бе них згра да чи ји ста на ри 
не ма ју до во љан ка па ци тет да ура де 
не ке ка пи тал не ин ве сти ци је. То се 
де си ло у На се љу Ста ри мост, у три 
згра де. Ура ђе на је кров на кон струк ци-
ја. Ста на ри су има ли не што сред ста-
ва, не ких 20 од сто, а ми смо се укљу-
чи ли са бес ка мат ном по зај ми цом на 
пе ри од од две го ди не. Не до ста ју ћа 
сред ства се по де ле на број ста но ва и 
24 ме се ца и сва ки вла сник ста на тач но 
зна ко ли ко ће мо ра ти да пла ћа. То 
до са да ни је био слу чај, и ово је за и ста 
не што но во.

Не мо же мо се по хва ли ти од но сом 
пре ма за јед нич кој имо ви ни. Мно ги 
ста на ри не ће да пла ћа ју одр жа ва
ње. Шта ће се ту про ме ни ти, шта 
до но си но ви за кон о ста но ва њу?

Љу ди мо ра ју да схва те да су стам-
бе не згра де за јед нич ка ку ћа и да не 

M NOVINE :



2318. JANUAR 2017.  M NOVINE

мо гу да као сво ју имо ви ну по сма тра ју 
са мо свој стан, а да их не за ни ма шта 
се де ша ва са це лом згра дом. Но ви 
За кон о ста но ва њу иде у том сме ру. 
Он ће уне ти мно ге но ви не. Не ће ви ше 
мо ћи ста нар у при зе мљу да иг но ри ше 
квар на лиф ту или про ки шња ва ње 
кро ва, за то што то ње га лич но не по га-
ђа. Или не ко са ви ших спра то ва да 
иг но ри ше за че пље ње ка на ли за ци је, 
на при мер. За кон о ста но ва њу је усво-
јен. Све ло кал не са мо у пра ве има ју рок 
од го ди ну да на да офор ме ре ги стар 
стам бе них згра да, да се во ди ком плет-
на еви ден ци ја стам бе них згра да. Ми у 
на шој еви ден ци ји већ сад има мо из ме-
ђу 80 и 90 од сто свих стам бе них згра-
да, уве шће мо са мо оне но ви је згра де. 
Због ме ња ња ра ни је за кон ске ре гу ла-
ти ве има мо пот пу но не у ре ђе ну си ту а-
ци ју. Не ке згра де су иза шле из си сте-
ма одр жа ва ња, не где су ста на ри са ми 
из во ди ли ин ста ла ци је, за јед нич ка 
стру ја је про блем, ход ни ци су у очај-
ном ста њу. Има ту мно го про бле ма, 
али  мо рам да при ме тим да мла ђи 
љу ди бо ље уоча ва ју по тре бу одр жа ва-
ња за јед нич ких про сто ри ја и згра де у 
це ли ни. Они су углав ном куп ци ста но-
ва у но ви јим згра да ма и углав ном са 
та квим ста на ри ма има мо од мах уго во-

ре ну са рад њу јер су све сни да је одр-
жа ва ње згра де нео п ход но. 

Мла ђи љу ди ни су на ви кли да 
до би ја ју ста но ве, не го их ку пу ју. И то 
по тр жи шној це ни, углав ном на кре
дит ко ји ће го ди на ма от пла ћи ва ти. 
Мо жда отуд и њи хов до ма ћин ски 
од нос пре ма це ли ни згра де?

Ве ро ват но има и то га. Не кад је све 
што се ти че одр жа ва ња дру га чи је функ-
ци о ни са ло. Цу ри сла ви на, ста нар ја ви, 
не ко до ђе и за ме ни. Сад је дру га чи је 
вре ме. Све има сво ју це ну и сви смо на 
тр жи шту. Мно ги од вла сни ка ста но ва су 
их, да бу де мо по ште ни, вр ло јеф ти но 
ку пи ли де ве де се тих го ди на. И кад 
за тво ре вра та свог ста на по на ша ју се 
као да оно што је у ход ни ку ни је њи хо-
во. 

Да ли ће ло кал на са мо у пра ва на 
не ки на чин по мо ћи у са на ци ји по сто
је ћег ста ња? 

На и шли смо на раз у ме ва ње Гра да и 
у јед ном де лу ло кал на са мо у пра ва ће 
су фи нан си ра ти ин ве сти ци о не про јек те. 
Сред ства ће се да ва ти за одр жа ва ње 
за јед нич ких про сто ри ја, али сва ка ко да 
ће ста на ри мо ра ти и са ми да уло же 
сред ства. Мо ра да се ме ња и свест 
љу ди, да се схва ти да је це ли на згра де 
ве о ма бит на и да је вла сни штво свих 
ста на ра. 

Ста на ри у ко лек тив ном ста но ва њу 
су у бо љој по зи ци ји у од но су на вла
сни ке ин ди ви ду ал них ку ћа. Ни је 
би ло за кон ске санк ци је за не пла ћа
ње одр жа ва ња згра да. Да ли је нов 
за кон ту не што про ме нио?

Не пла ћа ње одр жа ва ња по вла чи за 
со бом и нов ча ну ка зну због нео др жа ва-
ња згра де. По о штре не су нор ме у том 
де лу. Ста на ри мо ра ју да схва те да се 
си ту а ци ја дра стич но про ме ни ла. Сла-
жем се да су ста на ри у ко лек тив ном 
ста но ва њу на не ки на чин при ви ле го ва-
ни, али у пер спек ти ви ће мо по ку ша ти и 
да ин ди ви ду ал ни об лик ста но ва ња 
укљу чи мо у си стем одр жа ва ња. Да 

пла ћа ју од ре ђе ну на док на ду и да ви ди-
мо шта би за уз врат мо гло да им се ура-
ди у сми слу одр жа ва ња ку ћа.

Ка ко ће се од ре ђи ва ти про фе си о
нал ни управ ни ци? Да ли згра да мо ра 
да има ли цен ци ра ног управ ни ка по 
но вом за ко ну?

По но вом за ко ну стам бе не згра де ће 
мо ра ти, као прав на ли ца да бу ду ре ги-
стро ва не у АПР, мо ра ће да има ју књи-
го во ђу, да пре да ју за вр шне ра чу не, да 
има ју ра чун у по слов ној бан ци. Што се 
ти че управ ни ка згра да, ако се ста на ри 
ор га ни зу ју и до го во ре ко ће им би ти 
управ ник, они не мо ра ју да га пла ћа ју, 
под усло вом да то ли це при ста не на 
бес пла тан ан га жман. Ме ђу тим, ако се 
не до го во ре, он да ће им ло кал на са мо-
у пра ва од ре ди ти ли цен ци ра ног управ-
ни ка. Тај управ ник је до дат ни тро шак за 
згра ду. За кон по ку ша ва да мо ти ви ше 
ста на ре да се ор га ни зу ју и укљу че у 
по сао око одр жа ва ња зга де. На ша пре-
по ру ка је да управ ни ка иза бе ру ме ђу 
ста на ри ма, јер сва ка дру га ва ри јан та је 
ску пља. Пла та ли цен ци ра ног управ ни-
ка не ће би ти бе зна чај на су ма. Управ-
ник стам бе не згра де има до ста оба ве за 
и од го вор но сти по но вом за ко ну. Уво де 
се нов ча не ка зне за не спро во ђе ње 
од ре ђе них рад њи. За кон ка же да 
ло кал на са мо у пра ва про пи су је ми ни-
мал ни из нос за те ку ће одр жа ва ње. 
Управ ник је ду жан да сред ства тро ши 
на мен ски.

Шта ако ста на ри не ће да пла ћа ју 
одр жа ва ње?

Ка зне за оне ко ји не пла ћа ју те ку ће 
одр жа ва ње иде до 5.000 ди на ра. Про-
це на је да ће те ку ће одр жа ва ње би ти 
од 400 до 500 ди на ра, ако се то ме до да 
ка зна и на кна да из вр ши те љу, то су већ 
зна чај на сред ства. Али, вра ћа мо се на 
по че так, згра де мо ра ју да се одр жа ва ју. 
Има те огро ман број згра да у Срем ској 
Ми тро ви ци у ко је кад уђе те има те ути-
сак да се на ла зи те у не ком  хо рор фил-
му. 

 В. Ћо сић

Си ту а ци ја у гра ду је до бра. Ме ђу тим, 
еви ден ци ја по слов ног про сто ра по се ли-
ма ни је би ла пот пу на и пре ци зна. У 
са рад њи са пра во бра ни ла штвом по ку ша-
ва мо да ре ши мо тај про блем. Де ша ва се 
да су по се ли ма ти по слов ни про сто ри 
уру ше ни за то што ме сне за јед ни це ни су 
има ле нов ца за одр жа ва ње. Нај ве ћи 
по слов ни про стор ко ји ни је еви ден ти ран 
је ста ра шко ла у Ла ћар ку, то је око 1.500 
ква драт них ме та ра.

Еви ден ци ја
по слов ног
про сто ра
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ДРУ ГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ДРЖАВ НОГ ЗЕМЉИ ШТА У ОПШТИ НИ ИНЂИ ЈА

Веће инте ре со ва ње
у одно су на први круг
У дру гом кру гу дава ња у закуп и 

на кори шће ње пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји ни 

у општи ни Инђи ја одр жа ном 10. и 11. 
јану а ра изли ци ти ра но је укуп но 345 
хек та ра обра ди вих повр ши на. 

У скла ду са Зако ном о пољо при-
вред ном земљи шту и Годи шњим 
про гра мом уре ђе ња и кори шће ња 
пољо при вред ног земљи шта у општи-
ни Инђи ја за 2016. годи ну, пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак, 20. децем бра 
про шле годи не донео је одлу ку о рас-
пи си ва њу јав ног огла са за дава ње у 
закуп пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни путем јав ног над ме-
та ња при ку пља њем писа них пону да 
– дру ги круг, закључ но са 9. јану а ром 
теку ће годи не. 

Укуп на пону ђе на повр ши на пољо-
при вред ног земљи шта у дру гом кру гу 
изно си ла је око 702,5 хек та ра. Нај-
ни жа почет на цена изно си ла је 5.608 
дина ра, док је нај ви ша била 50.666 
дина ра за хек тар обра ди ве повр ши не. 
Укуп но је под не то 47 при ја ва. Нај ни-
жа пону ђе на цена током дру гог кру га 
лици та ци је изно си ла је 9.000 дина ра, 
а нај ви ша је дости гла износ од 64.950 
дина ра за земљи ште у к. о. Бешка. 

- Дру ги круг лици та ци је про шао је 
без ика квих про бле ма. Првог дана у 
над ме та њу је уче ство ва ло 10 заин-
те ре со ва них лица за земљи ште у 
к. о. Инђи ја, Мара дик и Љуко во, док 

смо дру гог дана отва ра ли пону де за 
оста ле ката стар ске општи не, над ме-
та ло се више од 40 уче сни ка - каже 
Алек сан дар Мла де но вић, пред сед ник 
Коми си је за дава ње у закуп пољо при-
вред ног земљи шта у држав ној сво ји-
ни Општи не Инђи ја.

У годи шњем про гра му уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при вред ног земљи-
шта у држав ној сво ји ни на тери то ри ји 
општи не Инђи ја за 2016. годи ну пред-
ви ђе но је да се од заку па при хо ду је 
око 160 мили о на дина ра. 

- Од тога 40 одсто при па да локал ној 
само у пра ви и та сред ства се рас по ре-

ђу ју у скла ду са мера ма које су утвр-
ђе не годи шњим про гра мом уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при вред ног земљи-
шта у држав ној сво ји ни. Сред ства су 
пред ви ђе на, пре све га, за уре ђе ње и 
кори шће ње пољо при вред ног земљи-
шта као и за систе ме за одвод ња ва-
ње, уре ђе ње пољо при вред не инфра-
струк ту ре, а све у циљу побољ ша ња 
усло ва за раз вој пољо при вре де на 
тери то ри ји наше општи не - иста као 
је након одр жа ног дру гог кру га Дра-
ган Јан ко вић, дирек тор Аген ци је за 
локал ни еко ном ски раз вој општи не 
Инђи ја. М. Ђ.

Дру ги круг лици та ци је у општи ни Инђи ја

До бро твор ни фонд Срп ске 
пра во слав не цр кве „Чо-
ве ко љу бље“ ор га ни зу је 

ак ци ју „Ако имаш оста ви, ако 
не маш узми“ у из ло жбе ном про-
сто ру ста рих за на та на За нат-
ском тр гу број 10. 

Та лас хлад ног вре ме на и ни-
ске тем пе ра ту ре, као и по тре бе 
од ре ђе ног бро ја гра ђа на, ка ко 
оних ко ји су у мо гућ но сти да по-
мог ну и пру же та ко и оних ко ји-
ма је по моћ по треб на усло ви ли 
су по кре та ње ове ак ци је. Сви 
гра ђа ни ко ји же ле да до не су 
јак не и дру ге одев не пред ме те, 
мо гу то и учи ни ти ис пред из ло-
жбе ног про сто ра ДФ СПЦ „Чо-
ве ко љу бље“, а сви ма ко ји ма је 
по треб на то пла гар де ро ба мо гу 
је пре у зе ти на том истом ме сту. 

Ак ци ја је по че ла 13. jануара, а 

тра ја ће све док по сто ји по тре ба 
за зим ском гар де ро бом со ци јал-
но угро же ном ста нов ни штву.

„Чо ве ко љу бље“ по зи ва све 
љу де до бре во ље да се при кљу-
че ак ци ји и по мог ну сво јим су-
гра ђа ни ма.

Пово дом Дана воза ча, 15. 
јану а ра акти ви сти срем-
ско ми тро вач ких удру же-

ња воза ча Месне зајед ни це „29. 
новем бар“ и Месне зајед ни це 
„Нико ла Тесла“, оби шли су сао-
бра ћај ну поли ци ју, ватро га сце, 
ауто бу ску ста ни цу, Хит ну помоћ 
и неко ли ко так си удру же ња у 
Срем ској Митро ви ци.

Са воза чи ма се раз го ва ра ло 

о без бед но сти у сао бра ћа ју и 
уру чен им је про па ганд ни мате-
ри јал. При сут ни воза чи поздра-
ви ли су акци ју поме ну тих удру-
же ња и кон сто та ва ли да све 
инсти ту ци је од којих зави си 
без бед ност у сао бра ћа ју мора ју 
мак си мал но да одра де свој део 
посла, како би се сма њио број 
жрта ва и мате ри јал на ште та. 

Т. О.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дан воза ча
АК ЦИ ЈА „ЧО ВЕ КО ЉУ БЉА“ У РУ МИ

Подела 
гардеробе
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Богат кул тур ни про грам
и у овој годи ни

Рум ски Кул тур ни цен тар неко ли-
ко годи на уна зад, у окви ру свог 
позо ри шног про гра ма, за рум-

ску публи ку обез бе ди сва ког месе ца 
госто ва ње јед не позна те пред ста ве, а 
вели ка позо ри шна сала, која има 700 
места, гото во увек буде пуна.

Реч је, углав ном, о пред ста ва ма 
рено ми ра них бео град ских позо ри-
шних кућа - „Ате љеа 212“, ЈДП, Народ-
ног позо ри шта, „Зве зда ра теа тра“... 

Осим тога, ту су и редов ни музич ки 
про гра ми - посеб но је познат и добро 
при хва ћен „Чај у 8“, музич ки фести ва-
ли, а потом изло жбе, као и био скоп ске 
про јек ци је. 

Дирек тор ка Кул тур ног цен тра Тања 
Слеп че вић каже за наше нови не да 
је изу зет но задо вољ на инте ре со ва-
њем рум ске публи ке, има и оних који 
дола зе из оста лих срем ских гра до ва, 
јер је све про гра ме ове кул тур не уста-
но ве током про те кле годи не посе ти ло 
око 50.000 људи. Нај ви ше про бле ма 
има са радом био ско па, јер је ту мање 
посе ти ла ца, али када се при ка зу је 
неки заи ста хит филм, расте и број 
гле да ла ца. Ове годи не је и нови на да 
ће се фил мо ви при ка зи ва ти и неде-
љом.

Тања Слеп че вић исти че да посто ји 
потре ба за обна вља њем био скоп ске 
опре ме и то је при о ри тет у наред ном 
пери о ду.

- Про шле годи не смо уче ство ва ли 
на кон кур су Филм ског цен тра Срби-
је за пред ди ги та ли за ци ју био ско па и 
доби ли смо сред ства са који ма запо-
чи ње мо про цес пред ди ги та ли за ци је и 
диги та ли за ци је мале био скоп ске дво-

ра не. И у вре ме нај ве ће кри зе ми смо 
се нала зи ли у гру пи три де се так гра до-
ва који су успе ли да задр же сво је био-
ско пе - исти че дирек тор ка Слеп че вић.

Ово го ди шња позо ри шна сезо на у 
Кул тур ном цен тру је запо че ла култ-
ном балет ском пред ста вом бео град-
ског Народ ног позо ри шта „Ко то тамо 
пева“ која је наста ла по пред ло шку по 
мно ги ма, нашег нај бо љег фил ма „Ко 
то тамо пева“ режи се ра Сло бо да на 
Шија на. Ова балет ска пред ста ва је, 
бар по апла у зи ма задо вољ не публи-
ке, сигур но била пого дак. Зани мљи во 
је, то је први пут била прак са про шле 
годи не, да су овог месе ца веза не две 
пред ста ве - па купо ви ном јед не кар те 

има те могућ ност да погле да те две - 
поред већ поме ну те „Ко то тамо пева“ 
и пред ста ву „Бела кафа“, у изво ђе њу 
глу ма ца Народ ног позо ри шта.

Љуби те љи позо ри шта ће ове годи-
не сва ка ко ужи ва ти јер су у про грам 
увр ште не заи ста одлич не пред ста ве 
- поме ни мо „Јесе њу сона ту“ и „Децу 
радо сти“ позо ри шта „Ате ље 212“, 
потом пред ста ве „Хамлет“ и „Под жрв-
њем“ ЈДП-а, „Ива нов“ и „Родо љуп ци“ 
Народ ног позо ри шта, као и „Пасив но 
пуше ње“ и „Пали лул ски роман“ Зве-
зда ра теа тра. Из Народ ног позо ри шта 
Кикин да сти же пред ста ва „Кау бо ји“ у 
режи ји Кока на Мла де но ви ћа. Поме ну-
ли смо неке од пред ста ва, али ће бити 
и додат них у окви ру Рум ског кул тур ног 
лета, као и пред ста ве за децу.

У музич ком про гра му пред ви ђе на је 
и јед на опер ска и балет ска пред ста ва, 
а потом осам кон це ра та у окви ру „Чаја 
у 8“. 

Овај про грам је рум ска публи ка 
заи ста добро при хва ти ла, па 
сва ки наступ у про се ку гле да 

око 150 гле да ла ца. Оче ку ју се, изме ђу 
оста лих, насту пи „Хаба не ра квар те та“, 
Ђино Маљо ко вић квар те та, Васи ла 
Хаџи ма но ва, Госпел хора, као и Ново-
сад ског џез орек стра.

Не тре ба изо ста ви ти ни ликов ни 
про грам - биће орга ни зо ва но десет 
изло жби, потом изло жба рум ских 
фото гра фа, изло жба побед ни ка про-
шло го ди шњег Рум ског ликов ног сало-
на, а на кра ју годи не, у децем бру, 
поно во тра ди ци о нал ни Рум ски ликов-
ни салон.

С. Џ.
Дирек тор ка Тања Слеп че вић

„Ко то тамо пева“
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O~ekujem da privatne poliklinike
u|u u sistem zdravstvenog osigurawa
ПоликлиникаLASERMEDIC уШидујеноваздравственаустановакојаће

будућим пацијентима пружати услуге у складу са највишим светским
стандардима. Један од лекара специјалиста који ће бити ангажован је
митровачкихирургпримаријусдрГоранИвић

клиникајеамбуланта.Можемодаоба
вљамо амбулантне прегледе и интер
венције. Ту спадају видео гастроколо
носкопије, амбулаторна хирургија.
Пацијентекојиморајудасезадржена
болничкомлечењушаљемоуболницу
истокаоидомздравља.Свеиздомена
амбулаторноградамирадимо.

До сада је код нас била позната
поликлиника „Др Перуновић“. Тамо
судолазилимногиљудииизШида.
Штајезапацијентапредностшидске
поликлинике?
Билобисубјективнокадабихјагово

риоотоме.Алимогудакажемдајена
отварањуједназначајнаособаизсвета
медицинеуСрбији,аизНовогСадаје,
реклада јошнијебилауполиклиници
која је тако опремљена. Сви апарати
којисукупљенисунови,ништаполов
но нисмо набављали. Истакао бих у
домену гинекологије колкоскопије,
видеоколкоскопије, радиоталасног
ножа за уклањање и за интервенције.
Затражићемо дозволу за киретаже, за
амбулаторну краткотрајну анестезију.
Поседујемо нови ултразвук најновије
генерације, ласер којим ћемо радити
амбулаторне операције вена. Радиће
мо и амбулантне ласерске операције
хемороида,фистула и ураслих длака.
Многотога јошимауобластидијагно
стике.Посебнобихистакаофизијатриј
скикабинетсанајсавременијимапара
тима,оддијадинамичнихструја,преко
интерферентних, до ласерских проце
дура, кинезитерапије, акупунктуре до
разнихврстамасаже.Уфизијатријском
кабинету раде веома стручно и добро

обучено особље. То нам је једна од
областиукојућемоидаљевеомамно
гоулагати.Собзиромнатодасенала
зимо у пограничном подручју, верујем
даћемопостатилидеруовојобласти.
Миимамоподатакда језаодлазакиз
ШидауСремскуМитровицуузчекање
напрегледирецимодоручак,потребно
3.000динара.

Колико лекара ће радити у поли
клиници?
Радиосамносиоцапослова,одкојих

су сви специјалисти. Од тога имамо
четири субспецијалисте у области
интернемедицине.Уобластинеуроп
сихијатријеимамоодвојенунеурологи
јуипсихијатрију.Али,усвакодневном
раду клинике биће ангажовано 15 до
18консултаната,лекараспецијалиста.
Радновремећебитиод8до18часо
ва, са три медицинске сестре. Из
Сремске Митровице у овој клиници
радићевишеоддесетлекара,исвису
ангажованикрозобликдопунскограда.

Какобистеодговорилинапитање,
заштоселекарикојирадеиупри
ватном сектору не посвете том
послу потпуно и напусте државни
посао?
Мислимдајепрекапотребадалека

рибудуангажованикроздопунскирад
у приватним здравственим установа
ма. Здравствени систем је систем у
кризи. Много лекара одлази у ино
странство, и специјалиста и младих
лекараимедицинскогособља.Исами
видитеколикесугужвеиуболничким
амбулантама и домовима здравља.

Ово је шанса да лекари који имају
резултате и који су успешни у свом
послу,нанекиначинбудувишевред
новани.Морамрећидасамимаопри
лику да одем у Немачку и већ сам
размишљао о томе, али појавила се
оваприликаитомијебилашансада
останем у својој земљи. Мада често
„гостујем“нанемачкихклиникама.

Дали јемогуће увођењеприват
ног сектора у систем здравствене
заштите,наонајначиннакојијето
урађеносаапотекама?Дапацијент
можедаобавипрегледуприватној
поликлиници, а да му то покрива
републичкифондазаздравство.
Тосвимикојисебавимоприватним

послом очекујемо. Верујем да ће нов
закон о здравственој заштити препо
знати приватни сектор као нешто
реално.Утајсекторсууложенаогром
на средства, опремљен је врхунском
технологијом и то треба искористити.
Требалобиакредитованездравствене
установе укључити у систем осигура
ња.

Поред тога што сте врхунски
хирург,билистеидиректормитро
вачке болнице, стекли сте нека
менаџерска искуства. Претпоста
вљамдаћеВамтазнањабитидра
гоценаувођењуполиклинике?
Тајменаџерскидеојевеомаважани

он се у приватној установи разликује
од оног у државном сектору. Трудио
сам се и у болници да се понашам
домаћински,каоштосеиуполиклини
ци понашам домаћински. То је ствар
личногстававишенегонекогменаџер
скогискуства.Трудимседанабављам
свештомогуоддомаћихфирми,тоје
углавномповољније,аистог јеквали
тетакаоииностранаскупароба.Што
се тиче баланса између стручног,
хируршког рада и оног у економској
сфери,добросамутрениранитунеће
битипроблема.

Далиможетедапроценитеколико
ћетеиматипацијената?
С обзиром на то да смо почели да

радимо у време новогодишњих и
божићних празника, морам рећи да
самфасциниранбројемпозиваибро
јем већ заказаних прегледа.Очекујем
даћемоимативеликибројпацијената
идаћемоимпружативрхунскемеди
цинскеуслуге.Упрватримесецаима
ћемо попуст за децу од 50 посто, а у
јануару за све остале пацијенте 20
посто.

Акојенекадибилоонихкојисусе
шалилинатемудаизеш држа ву 
којој је Шид запад,садајетаква

шалазаувекбеспредметна.УочиНове
године, у Шиду је отворена приватна
поликлиника најмодернијег типа. Ова
установасмештенајенавеомапогод
нојлокацију,такорећинасамојтроме
ђи Хрватске, Босне и Херцеговине и
Србије,што значида јеинтересантна
за пацијенте са ширег подручја. С
обзиром на то да су наше лекарске
услугедостајефтинијенегоуХрватској
например,очекивањасудаћеПоли
клиника LASERMEDIC  имати пуне
рукепосла.
Тимповодомразговарамосаприма

ријусом др Гораном Ивићем, шефом
лекарског тимаименаџеромовепри
ватнеполиклинике.Његамногипозна
ју каоврхунског хирурга у сремскоми
тровачкојОпштојболници,гдејесвоје
временобиоидиректор.

Шта је Шид добио отварањем
поликлинике?
ГрађаниШидасудобиливећинуспе

цијалистичких и субспецијалистичких
услуга коједомовиздрављауглавном
немају. Домови здравља за сада спе
цијалистичке прегледе пацијентима
могудапружајуиздоменаопштихспе
цијалности.Уовојполиклинициидесе
коракдаље.Рецимоизобластиинтер
не медицине моћи ћемо да пружамо
услугеизобластигастроетерологијеса
видеогастроколоноскопијом.Тујереу
матологија,ендрокринологија, кардио
логијасакомплетномдијагностиком.У
дијагностичкомсмислуједаноднајзна
чајнијих сегмената је гинекологија. Ту
пресвегамислимнапревенцијуишто
бржиикомфорнијидолазакдолекар
скеуслугеипрегледа.Уобластиамбу
латорне гинекологије смо врхунски
опремљени,одколкоскопије,биопсије,
обичноги4Дултразвуказатрудницеи
раног откривањааномалија кодфету
са. Наравно, ту су и уобичајени папа
тестови.Свиапарати,игинеколошкии
ренгенолошки су снабдевени са свим
сондамакоједанаспостоје.Прегледа
ћемо штитну жлезду, дојку, абдомен,
простату,бешику.Радимоитрансанал
не прегледе и простате и ректума, то

јест дебелог црева, прегледе меких
ткива, крвних судова, зглобова, све
што данас поликлинички рад захтева.
Ускороћестићиипортабилнирентген.
Поликлиникаимамдесетспецијали

стичкихисубспецијалистичкихслужби.
То је прилично ретко у Србији, а не
самоуовомнашемкрају.То јенешто
чиме се у организационом смислу
дичимо. Требало је прилично рада и
труда да се обезбеди сва потребна
документацијадасветеслужбеданас

могу потпуно легално да раде. И све
остало,штосетичесамогпросторау
комјесмештенаполиклиника,опреми
ли смо у складу са најсавременијим
стандардима. Направили смо сале за
интервенције,амбулантеимислимда
тоданасизгледасветски.Речјеопро
сторуод400квадратнихметара.

Каквајеразликаизмеђуклиникеи
поликлинике?
Клиникајеболничкаустанова.Поли
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Због пуца ња водо ме ра у шах то ви-
ма, за вре ме леде них дана, поје ди-
на дома ћин ства у насе љи ма ста ро-

па зо вач ке општи не оста ла су без воде. 
Услед вео ма ниских тем пе ра ту ра дошло 
је до смр за ва ња воде у цеви ма, одно-
сно, смр за ва ња водо ме ра, па су еки пе 
из ЈП „Водо вод и кана ли за ци ја” у Ста рој 
Пазо ви има ле пуне руке посла.

- Најед ном ми је неста ла вода, мислио 
сам да је код мене у купа ти лу замр зло 
све, поку ша вао сам два дана да гре јем 
купа ти ло, вода није дошла, па смо зва-
ли „Водо вод”. Они су дошли за вео ма 
крат ко вре ме, попра ви ли су, дошло је до 
оште ће ња сата - рекао је Горан Певац, 
мешта нин Ста рих Бано ва ца. 

До про бле ма дола зи углав ном због 
недо вољ но обез бе ђе них, одно сно 
зашти ће них водо ме ра који нису про пи-
сно сме ште ни у шах то ви ма на одго ва ра-
ју ћој дуби ни или кад шах то ви нису аде-
кват но затво ре ни, што је и на тере ну у 
Ста рим Банов ци ма био слу чај. 

- Прво смо одле ди ли цев у шах ту, 
била је баш смр зну та, онда смо заме-
ни ли водо мер јер је пукло ста кло на 
водо ме ру, као и вен тил јер је и са дру-
ге стра не смр зло, па је пукао холен дер 

водо ме ра - иста као је Мило ји ца Ђукић, 
водо ин ста ла тер ЈП „Водо вод и кана ли-
за ци ја” Ста ра Пазо ва.

Еки пе из ЈП „Водо вод и кана ли за ци ја” 
по пози ву одмах изла зе на терен и  врше 
заме ну водо ме ра, и то у вео ма крат ком 
року. 

- Било је више од 50 нало га за заме ну 
водо ме ра, а нај ви ше пози ва је било из 
Поду на вља, па из Ста ре Пазо ве, а тек 
онда из дру гих насе ља ста ро па зо вач ке 
општи не - изја ви ла је Мара Гво зде нац, 
пи-ар ЈП „Водо вод и кана ли за ци ја”.

Водо ме ри који су про пи сно сме ште ни 
не би тре ба ло да смр за ва ју, а они који 
нису тре ба да се додат но зашти те.

- Гра ђа ни мора ју наба ви ти изо ла ци о-
на сред ства, зашти ти ти око водо ме ра, 
око цеви, ушу шка ти их да не би дола зи-
ло до смр за ва ња. Пого то во је про блем 
са шах то ви ма који су плит ки, код њих 
нај че шће дола зи до смр за ва ња - додао 
је Мило ји ца Ђукић, водо ин ста ла тер ЈП 
„Водо вод и кана ли за ци ја” Ста ра Пазо ва.

Често дола зи и до смр за ва ња воде у 
кућ ним инста ла ци ја ма и то у про сто ри ја-
ма које се не гре ју, али такви слу ча је ви 
нису у над ле жно сти овог пред у зе ћа.

Ката ри на Лаки ће вић

ЈП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ 

Зашти ти те водо ме ре
од смр за ва ња

Заме на водо ме ра

НАПЛАТ НА СТА НИ ЦА СТА РА 
ПАЗО ВА

45.000 вози ла
за три дана

За викенд, током божић них пра зни ка и у 
поне де љак 9. јану а ра, про ток вози ла кроз 
Наплат ну ста ни цу Ста ра Пазо ва био је поја-
чан, али чека ња и засто ја није било, а про-
шло је 45.000 вози ла. С обзи ром на то да је 
због сне жних нано са у поје ди ним дело ви ма 
Срби је дошло чак и до обу ста ве сао бра ћа ја 
на овој наплат ној рам пи се то није одра зи-
ло. Свих девет наплат них тра ка је било у 
функ ци ји, ради ли су 24 часа, без пау зе. 
Ради сво је и без бед но сти дру гих уче сни ка у 
сао бра ћа ју воза чи ма се пре по ру чу је да 
при ла го де вожњу вре мен ским усло ви ма, 
као и да пошту ју сао бра ћај ну сиг на ли за ци ју 
и да у што већој мери кори сте елек трон ску 
напла ту пута ри не, јер она омо гу ћа ва про ла-
зак кроз наплат не ста ни це без зау ста вља-
ња. Из Јав ног пред у зе ћа „Путе ви Срби је“ 
наја вљу ју про ши ре ње Наплат не ста ни це 
Ста ра Пазо ва за пет тра ка, чим се вре ме 
про леп ша, а осим ове про ши ри ће се још 15 
наплат них ста ни ца у Срби ји.

К. Л.

ПОСКУ ПЉЕ ЊЕ ЦИГА РЕ ТА

Пове ћа не акци зе 

С почет ком нове годи не усле дио је и 
нови удар на пуша че који наво де да ће кућ-
ни буџет због поску пље ња цига ре та бити 
додат но опте ре ћен, док непу ша чи подр жа-
ва ју само поску пље ње наво де ћи штет не 
после ди це кон зу ми ра ња цига ре та. Акци зе 
на цига ре те у 2017. годи ни пове ћа не су за 
2,28 дина ра и по пакли ци ће изно си ти 64 
дина ра, утвр ђе но је изме на ма Зако на о 
акци за ма које је кра јем годи не усво ји ла 
Скуп шти на Срби је. С дру ге стра не, про дав-
ци исти чу да без обзи ра на поме ну то поску-
пље ње не оче ку ју сла би ји про да ју. Од 2017. 
до 2020. годи не на сва ких пола годи не 
акци за на цига ре те биће пове ћа на за динар 
и по, утвр ђе но је изме на ма Зако на о акци-
за ма што, сва ка ко, не иде на руку пуша чи-
ма који чине јед ну тре ћи ну ста нов ни ка у 
Срби ји.

С. С.

Мини стар ство одбра не Репу бли ке 
Срби је упу ти ло је општи позив за уво ђе-
ње у вој ну еви ден ци ју држа вља на Срби-
је мушког пола који су рође ни 1999. 
годи не и ста ри јих. Уво ђе ње у вој ну еви-
ден ци ју лица из ста ро па зо вач ке општи-
не спро во ди Цен тар Министaрства 
одбра не у Ста рој Пазо ви, Ули ца Ћири ла 
и Мето ди ја број 18, соба 21, од 16. јану-
а ра до 28. фебру а ра ове годи не, рад ним 

даном од 9 до 15 часо ва, а регрут који се 
уво ди у вој ну еви ден ци ју тре ба да поне-
се лич ну кар ту или дру ги доку мент на 
осно ву кога се може утвр ди ти иден ти тет. 
Лица која бора ве у ино стран ству ову 
оба ве зу тре ба да извр ше у дипло мат ско 
кон зу лар ним пред став ни штви ма Срби је 
уз важе ћу пут ну испра ву, саоп шти ло је 
Мини стар ство одбра не.

М. М.

МИНИ СТАР СТВО ОДБРА НЕ 

Уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју
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ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Задо вољ ни
посе ти о ци

Први месец у 2017. годи ни пра ва је при-
ли ка да се освр не мо на про те клу годи ну 
када је у пита њу посло ва ње јав них пред у-
зе ћа у ста ро па зо вач кој општи ни, али и 
наја ви мо пла но ве за ову годи ну. Цен тар за 
кул ту ру у Ста рој Пазо ви као носи лац кул-
тур них актив но сти на тери то ри ји општи не 
реа ли зо вао је вели ки број кул тур но – умет-
нич ких актив но сти како у Ста рој Пазо ви, 
тако и у дру гим мести ма у општи ни. Задо-
во љи ти посе ти о це кул тур них дога ђа ја када 
су у пита њу сами про гра ми један је од глав-
них зада та ка Цен тра за кул ту ру у Ста рој 
Пазо ви, који је у про те клој годи ни забе ле-
жио око 40.000 љуби те ља позо ри шта, фил-
ма, сли кар ства, вајар ства и музи ке. Да су 
раз ли чи ти про гра ми засту пље ни у ско ро 
свим мести ма у општи ни све до че ула га ња 
у опре ма ње кул тур них обје ка та, попут 
рено ви ра ња сале у Ста рим Банов ци ма. 
Зна чај на сред ства ове годи не издво је на су 
у буџе ту локал не само у пра ве наме ње на за 
сани ра ње кро во ва у Ста рој и Новој Пазо ви, 
као и у Новим Банов ци ма. С. С.

ПОЖАР У БЕЛЕ ГИ ШУ

Повре ђе но
јед но лице 

При пад ни ци ватро га сне ста ни це Ста ра 
Пазо ва, у сре ду 11. јану а ра, су интер ве ни-
са ли у Беле ги шу где је дошло до пожа ра на 
стам бе ном објек ту. Како РТВ Ста ра Пазо ва 
сазна је, у пожа ру је јед но лице повре ђе но и 
збри ну то је на Оде ље њу ток си ко ло ги је Вој-
но ме ди цин ске ака де ми је у Бео гра ду, а у 
пожа ру је при чи ње на и мате ри јал на ште та. 
Како сазна је мо из добро оба ве ште них 
изво ра, до пожа ра је дошло при ли ком 
чишће ња пећи када је жар пала на папир, 
од чега су се запа ли ла и дрва која су била 
поред пећи, а уку ћа ни су до дола ска ватро-
га са ца, ско ро сами сани ра ли пожар. Ујед-
но, пре но си мо апел над ле жних слу жби, да 
се пове ћа опрез при ли ком кори шће ња 
отво ре ног пла ме на у дома ћин ству.

М. М.

ЈАВ НИ СЕК ТОР

Раци о на ли за ци ја 
рад них места 

Мини стар ка за држав ну упра ву и локал ну 
само у пра ву Ана Брна бић наја ви ла је да ће 
у 2017. бити спро ве ден талас сма њи ва ња 
бро ја запо сле них у репу блич ким јав ним 
пред у зе ћи ма, где сада ради око 147.000 
људи, као и да ће у јав ној упра ви ове годи-
не бити сма ње но око 5.000 људи. Раци о на-
ли за ци ја рад них места у јав ном сек то ру још 
увек није завр ше на. И док су поје ди не јав не 
уста но ве у ста ро па зо вач кој општи ни пошту-
ју ћи закон при бе гле истој, неке од њих, као 
што је ста ро па зо вач ки Дом здра вља, овај 
посту пак реши ле су ула га њем соп стве них 
сред ста ва у анга жо ва ње кадро ва. И у Цен-
тру за кул ту ру је испо што ван посту пак 
раци о на ли за ци је, те због при род ног одли ва 
има про сто ра и за новим запо шља ва њем. 
Мини стар ка за држав ну упра ву и локал ну 
само у пра ву Ана Брна бић наја ви ла је да ће 
неке општи не дра стич но мора ти да сма ње 
број запо сле них, с јед не стра не, док ће с 
дру ге стра не моћи да запо шља ва ју у овој 
годи ни. Јед но је сигур но, лине ар ног отпу-
шта ња више неће бити јер би у неким 
општи на ма то могло да угро зи ква ли тет 
пру жа ња услу га гра ђа ни ма, а то ника ко 
није циљ Вла де Репу бли ке Срби је, исти че 
мини стар ка Брна бић.

С. С.

НОВА ПАЗО ВА

Саве то ва ли ште
за дија бе тес

У Дому здра вља у Новој Пазо ви од ове 
годи не ради Саве то ва ли ште за дија бе тес, 
које води док тор ка Сне жа на Дими три је вић, 
спе ци ја ли ста интер не меди ци не. Отва ра-
њем Саве то ва ли шта за дија бе тес паци јен-
ти које упу ти иза бра ни лека ри могу сва ког 
четврт ка да про ве ре про сеч ну тро ме сеч ну 
вред ност шеће ра и доби ју кори сне саве те. 
Саве то ва ли ште посе ду је апа рат којим се 
мери про сеч на вред ност шеће ра. Има 
паци је на та обо ле лих од дија бе те са који већ 
доста зна ју о овој боле сти, али и оних који 
су зате че ни сво јим ново на ста лим ста њем, 
а у саве то ва ли шту и јед ни и дру ги могу да 
доби ју све потреб не инфор ма ци је, како да 
живе са овом боле шћу на нај бо љи начин. 
Сма тра се да је дија бе тес епи де ми ја новог 
миле ни ју ма и један од нај ве ћих здрав стве-
них иза зо ва у 21. веку. Број дијаг но сти ко ва-
них паци је на та у ста ро па зо вач кој општи ни 
је око 2000.

К. Л.

ВОЈ КА

Нај у спе шни ји
Вој ча ни

За нај у спе шни јег пољо при вред ни ка у 
2016. годи ни у Вој ки про гла шен је Мио драг 
Вујин, који обра ђу је око 80 јута ра земље, 
сво је али и у заку пу, гаји куку руз, жито, соју 
и сун цо крет. Вој ча ни га зна ју као добро ду-
шног чове ка, који је дома ћин на Пудар ским 
дани ма у Чор та нов ци ма, а за про сла ву 
шест веко ва Вој ке, покло нио је селу бика. 
Нај у спе шни ји при вред ник је Ненад Јока-
рић, вла сник фир ме Јока рић град ња, а вла-

сни ци нај у ре ђе ни јег дво ри шта су Анка и 
Све то зар Божић. При зна ње за нај бо љег 
рад ни ка у кул ту ри про гла шен је Душан 
Лазић, осни вач првог рок бен да у селу, који 
се и данас бави музи ком, у обла сти спор та 
награ ђе на је Мир ја на Рага сто вац, више-
стру ки држав ни и дво стру ки европ ски првак 
у модер ном пле су и носи лац број них меда-
ља у тени су, а при зна ње заслу жног гра ђа-
ни на пост хум но је доде ље но Сте ва ну Куди-
ћу, чији је кул тур ни и дру штве ни рад остао 
уткан у живот Вој ке. Поздра вља ју ћи госте и 
награ ђе не Љубан Ско пљак, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це се освр нуо на 
прет ход ну годи ну нагла сив ши да је село 
доби ло водо вод и да је ура ђен глав ни део 
радо ва на рекон струк ци ји цен тра. Поред 
пла ке та МЗ, нај спе шни ји Вој ча ни су доби ли 
и награ де Општи не Ста ра Пазо ва које им је 
уру чио Бојан Ковр ли ја, начел ник Општин-
ске упра ве. За кул тур но – музич ки про грам 
поста ра ла се ЖПГ Сре ми це и затим су 
госте заба вља ли уче ни ци музич ке шко ле 
Љубин ка Лази ћа.

З. К.

ИНСТИ ТУТ ЗА ЕКО НО МИ КУ 
ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Пре да ва ње за 
пољо при вред ни ке

У Ста рој Пазо ви је у четвр так 12. јану а ра, 
одр жа но прво у низу зим ских пре да ва ња за 
пољо при вред ни ке. Пре да ва чи су били 
струч ња ци са Инсти ту та за еко но ми ку 
пољо при вре де из Бео гра да. Оде ље ње је у 
стал ном кон так ту са пољо при вред ни ци ма 
и у дого во ру са њима се бира ју теме. На 
првом ово го ди шњем били су пре да ва чи са 
Инсти ту та за еко но ми ку пољо при вре де са 
који ма општи на Ста ра Пазо ва наста вља 
сарад њу. Изра да бизнис пла на пољо при-
вред ног газдин ства у обла сти биљ не и сто-
чар ске про из вод ње, упра вља ње ризи ком 
посло ва ња на пољо при вред ним газдин-
стви ма и уна пре ђе ње трго ва ња пољо при-
вред ним про из во ди ма на сек то ру поро дич-
них пољо при вред них газдин ста ва у Срби ји, 
као и навод ња ва ње биле су теме овог а до 
кра ја зиме биће још неко ли ко пре да ва ња 
овог Инсти ту та, али Струч не пољо при вред-
не слу жбе. 

З. К.
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ОВАН: Упор но по ку-
ша ва те да им пре си о-
ни ра те сво ју око ли ну 
или јед ну ути цај ну 

осо бу, ко ју сте не дав но упо зна ли. 
Ипак, све што чи ни те ви ше под-
се ћа на пре у ве ли ча ва ње или на 
пре те ра но екс по ни ра ње. До 
успе ха се не сти же на лак и јед-
но ста ван на чин. Уме сто да 
ин тен зив но раз ми шља те о не чи-
јим ма на ма, бо ље је да озбиљ-
ни је ана ли зи ра те сво је по на ша-
ње и про пу сте ко је чи ни те. 

БИК: Има те до бру 
про це ну о но вим 
по слов но – фи нан сиј-
ским при ли ка ма. Уме-

те да на мет не те сво је ми шље ње 
пред са рад ни ци ма и до би је те 
по хва ле са раз ли чи тих стра на. 
Ме ђу тим, не же ли те да се за у-
ста ви те на са да шњој по зи ци ји. 
Осе ћа те се као да вам не ко 
ус кра ћу је мо гућ ност но вог из бо-
ра или емо тив ног за до вољ ства. 

БЛИ ЗАН ЦИ: По треб-
но је да од ло жи те 
не ке по слов не до го-
во ре. По вре ме но 

по сто је ства ри ко је зах те ва ју кре-
а тив но раз ми шља ње или фа зу 
ства ра лач ке ин ку ба ци је. За са да 
има те ви ше пи та ња не го за до во-
ља ва ју ћих од го во ра, стр пљи во 
са че кај те на бо љу по слов ну при-
ли ку. Не мо же те да се осло бо ди-
те емо тив ног ути ска о јед ној осо-
би. 

РАК: Ста ло вам је да 
се на пра ви пра вил на 
де о ба по слов них или 
ма те ри јал них ин те ре-

са. По треб но је да пре у зме те 
ини ци ја ти ву, јер ве ћи на са рад ни-
ка за го ва ра лич на ме ри ла или 
усло ве ко је нај бо ље по зна је. 
Не ма раз ло га да при кри ва те део 
при че, ко ји по бу ђу је но ву сум њу 
или осе ћа је не си гур но сти код 
во ље не осо бе. 

ЛАВ: Уко ли ко вас 
при вла че не ке та јан-
стве не или нео бич не 
си ту а ци је, мо ра те да 
при хва ти те и од ре ђе-

ни сте пен по слов ног ри зи ка. 
Не ма раз ло га да пре у ве ли ча ва те 
сво је мо гућ но сти или да кр ши те 
основ на пра ви ла у по сло ва њу. 
Из не над ни су срет са јед ном осо-
бом за вас пред ста вља емо тив-
ни вр ху нац, али на жа лост то 
оду ше вље ње бр же про ла зи не го 
што би сте то же ле ли. 

ДЕ ВИ ЦА: Не успе ва-
те нај бо ље 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 
у ко му ни ка ци ји са са рад ни ци ма. 
Не бу ди те пре ви ше раз ме тљи ви, 
већ на вре ме за тра жи те не чи ју 
мо рал ну или ма те ри јал ну по др-
шку. Во ље на осо ба иг но ри ше 
ва ше иде је и по ку ша ва да вас 
на ве де на сво је пла но ве. При ја-
ће вам ви та мин ска ис хра на. 

ВА ГА: По чет 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 раз-
ли чи тих ком пли ка ци ја. Ва жно је 
да на пра ви те ли сту при о ри те та 
или да при хва ти те ко ри стан 
са вет у да љој по слов ној ори јен-
та ци ји. Не ма раз ло га да се пре-
ви ше уз бу ђу је те око не ких про ла-
зних до га ђа ја и сит ни ца. 

ШКОР ПИ ЈА: По ку-
шај те да се дис тан ци-
ра те пре ма осо би ко ја 
по на вља по гре шну 

при чу. Све што чи ни те са по зи-
тив ном тен ден ци јом, оста вља 
до бар ути сак на са рад ни ке и 
по твр ђу је ва шу афир ма тив ну 
уло гу у за јед нич ком до го во ру. 
Бу ди те до вољ но ма што ви ти, 
пла ни рај те не ку но ву или уз бу-
дљи ву за ба ву удво је. Ва жно је да 
при ме њу је те опро ба не ре цеп те, 
као под сти цај за до бро рас по ло-
же ње. 

СТРЕ ЛАЦ: Не ма 
по тре бе да се по во ди-
те за ла жним ути сци-
ма о но вим по слов-

ним при ли ка ма. До бро про ве ри те 
раз ли чи те ин фор ма ци је и не чи ју 
уло гу у по слов ној са рад њи. 
По не кад ком плет ну си ту а ци ју 
тре ба по ступ но ана ли зи ра ти на 
ви ше на чи на. По тру ди те се да са 
ви ше емо ци ја при ву че те не чи ју 
па жњу. При ја ће вам шет ња или 
не ка спорт ска ак тив ност.

ЈА РАЦ: Уко ли ко вам 
не до ста је до бра 
во ља или кон цен тра-
ци ја, пре пу сти те сво-

јим са рад ни ци ма да се ба ве ком-
пли ко ва ним за да ци ма ко ји из и-
ску ју ве ћи на пор. Мо ра те има ти 
до бру про це ну, ко мо же да вас 
за ме ни у од го ва ра ју ћем тре нут-
ку. Не мој те до зво ли ти свом парт-
не ру пре те ра ну до зу са мо во ље 
или да за не ма ри не ки за јед нич ки 
до го вор ко ји има те. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Из бе га-
вај те пре те ра но екс-
по ни ра ње у дру штву 
са рад ни ка и не мој те 

при ча ти о ства ри ма ко је пред ста-
вља ју по тен ци јал ну опа сност за 
ва ше по слов но – фи нан сиј ске 
ин те ре се. Уоста лом, увек по сто ји 
фак тор про ме не и из не на ђе ња. 
Не ма по тре бе да на ив но пот це-
њу је те парт не ро ве мо гућ но сти 
или да се су ви ше за но си те за 
су бјек тив ним про це на ма. 

РИ БЕ: Ис ку ство вас 
опо ми ње да не тре ба 
ве ро ва ти осо би, ко ја 
има нео бич ну ре пу та-

ци ју или за ко ју ва ши са рад ни ци 
го во ре у не ком не га тив ном кон-
тек сту. Од ло жи те но ве фи нан сиј-
ске кал ку ла ци је или не ки вид 
удру жи ва ња под сум њи вим окол-
но сти ма. Има те ути сак ка ко вам 
љу бав и лич но за до вољ ство 
не по бит но из ми чу.

VREMEPLOV
18. јануар

1944. Након седмодневних жес-
токих борби совјетске трупе су 
у Другом светском рату оконча-
ле блокаду Лењинграда, у 
којем је током немачке опсаде 
од септембра 1941. од исцр-
пљености и глади умрло око 
620.000 људи.

19. јануар
1916. На грчко острво Крф у 
Јонском мору почеле су да 
стижу прве јединице српске 
војске после повлачења преко 
Албаније у Првом светском 
рату. До априла на Крф је пре-
бачено око 140.000 српских вој-
ника. 
1938. Умро је Бранислав 
Нушић, највећи српски и југо-
словенски комедиограф, члан 
Српске краљевске академије. 
Узори су му били Гогољ и 
ранији српски комедиографи 
Стерија и Трифковић.

20. јануар
1945. Френклин Делано Рузвелт 
инаугурисан је четврти пут за 
председника САД, једини у 
историји САД који је четири 
пута биран за председника. 

21. јануар
1793. На гиљотини погубљен 
француски краљ Луј XVI. 
Револуционарни Конвент свр-
гнуо га је с престола у септем-
бру 1792, а потом је осуђен на 
смрт због велеиздаје. 
1911. У Монте Карлу одржан 
први ауто - рели. 

22. јануар
1894. Умро песник Војислав 
Илић, који се сматра оснивачем 
модерне српске лирике и тво-
рцем веристичког израза.
1901. Умрла британска краљи-
ца Викторија. Током њене дуго-
годишње владавине од 1837, 
која је обележила епоху (викто-
ријанско доба), Британска 
империја била је на врхунцу 
привредне и политичке моћи.

23. јануар
1783. Рођен је француски писац 
Мари Анри Бејл, познат под 
псеудонимом Стендал („Црвено 
и црно“, „Пармски картузијански 
манастир“, „Лисјен Левен“).
1928. Рођена је француска 
филмска глумица Жана Моро.

24. јануар
41. У завери Сената, војске и 
преторијанаца, припадници 
преторијанске гарде убили су 
римског цара Калигулу. 
Омражен због расипности, 
мегаломаније и деспотизма у 
своје време, у историју је ушао 
као једна од најгротескнијих 
царских личности.
1965. Умро је енглески држав-
ник и писац Винстон Черчил, 
премијер Велике Британије 
1940-45. и 1951-55, једна од 
најмаркантнијих политичких 
личности 20. века, добитник 
Нобелове награде за књижев-
ност 1953. године за мемоаре 
из Другог светског рата.

HOROSKOP

Сре да, 18. (5) ја ну ар 
Све ти Те о пемпт и Те о на – 
Кр стов дан

Че твр так, 19. (6) ја ну ар 
Бо го ја вље ње 

Пе так, 20. (7) ја ну ар 
Са бор Све тог Јо ва на Кр сти те-
ља – Јо ван дан

Су бо та, 21. (8) ја ну ар 
Св. муч. Ју ли јан и Ва си ли са; 
Преп. Ге ор ги је Хо зе вит; Св. 
Гри го ри је Охрид ски

Не де ља, 22. (9) ја ну ар 
Све ти му че ник По ли евкт; Све ти 
Фи лип Мо сков ски

По не де љак, 23. (10) ја ну ар 
Све ти Гри го ри је Ни ски; Преп. 
До мен ти јан Ми ти лин ски 

Уто рак, 24. (11) ја ну ар 
Пре по доб ни Те о до си је Ве ли ки; 
Пре по доб ни Ми ха и ло

Crkveni
kalendar

• Све што сам имао, 
из гу био сам у бу на ру 
же ља.
• Све су пе чур ке је сти ве, 
али не ке са мо јед ном!
• У ме ни се бо ре бу да ла 
и ге ни је. Пла шим се да 
па мет ни ји не по пу сти!

Ти ра ми су са 
ман да ри на ма 

Са стој ци: 500 г слат ких ман да-
ри на из ком по та (кон зер ва), 250 г 
ма скар по не си ра,  40 г ва ни лин 
ше ће ра, 200 мл со ка по мо ран џе, 
250 мл слат ке па вла ке, 200 г 
пи шко та. 

При пре ма: Ман да ри не оце ди-
те. Ма скар по не по ме шај те са 
ва ни лин ше ће ром и 50 мл со ка 
по мо ран џе. Уму ти те па вла ку и 
уме шај те је. По ло ви ну пи шко та 
по ре ђај те по ма њем ка лу пу за 
ти ра ми су, по пр скај те са ма ло 
со ка и по ре ђај те две тре ћи не 
ман да ри на. Пре ма жи те по ло ви-
ном кре ма. По ре ђај те од о зго 
оста так пи шко та, на то пи те со ком, 
по ре ђај те оста так во ћа и пре ма-
жи те остат ком кре ма. По рав нај те 
крем, по криј те фо ли јом и хла ди те 
у фри жи де ру око 2 са та.
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НА КРАЈУ ПУТА: СТА РА БИН ГУ ЛА 

Кад зазими, не мрдај из села
То ком ле де них да на ко ји су нас за де си ли хи дро фо ри ко ји до пре ма ју во ду из бу на ра 

ве ћи ни ме шта на Старе Бингуле су за ле ди ли

Током ледених и снежних дана 
покушали смо да стиг не мо до 
Ста ре Бин гу ле, ко ја је углав ном 

у ова квим ситуацијама од се че на од 
све та, ка ко би смо про ве ри ли ка кво је 
тре нут но ста ње. И ус пе ли смо. Пут 
ко ји из Ди во ша во ди ка овом се лу је 
про хо дан, та ко да ко ла мо гу не сме та-
но да про ла зе. На но са сне га на пу ту 
не ма, као ни ле да. Али кад до ђете до 
са мог ула ска у се ло настају проблеми. 
По што је Ста ра Бин гу ла пла нин ско 
се ло пу те ви су под на ги бом, кли за ви 
су и нео чи шће ни. Та ко да је ја ко 
те шко по пе ти се уз пут, ка ко ко ли ма, 
та ко и ме шта ни ма ко ји се кре ћу, ма да 
је сла бо та квих. По ред ових про бле-
ма, ме шта ни су су о че ни са мно го 
ве ћим, а то је во до водна мрежа, ко ја 
је за ста нов ни ке овог се ла ми са о на 
име ни ца. У 21. ве ку би ти без во де је 
го то во не за ми сли во, ма да су се 
ме шта ни већ при ви кли на ова кву 
си ту а ци ју. То ком ле де них да на ко ји су 
нас за де си ли по че том ја ну а ра, хи дро-
фо ри ко ји до пре ма ју во ду из бу на ра 
ве ћи ни ме шта на су за ле ди ли. 

- Зим ске слу же ре дов но чи сте пут 
до шко ле и ба ца ју со. На ма би зна чи-
ло да се пут чисти и од шко ле кроз 
се ло, јер тре ба доћи до шко ле, бр до-
ви то је. У селу жи ви же на ко ја иде на 
ди ја ли зу, Хит на по моћ ка да је до ла зи-

ла по њу, не ко ли ко пу та се за гла ви ла. 
Оста ли функ ци о ни шу ка ко мо ра ју. 
Ауто бу си не во зе кад деца не иду у 
шко лу, али на овом ми ну су ни ко ниг де 
и не иде. Одр жа ва ње пу та је ма ло 
бо ље не го ра ни јих го ди на. Ра ни јих 

го ди на се ни је до вољ но чи сти ло, 
мо ра ли смо да зо ве мо сва ки час фир-
му ко ја је би ла за ду же на за чи шће ње, 
да до ђу и про чи сте пут. Обич но се 
за гла ве ко ла, јер на пра ве се ве ли ки 
сме то ви на пу ту ко је ве тар на не се са 

НЕОЧИШЋЕН ПУТ: Стара Бингула

КАКО РЕШИТИ ПРОБЛЕМ: Тихомир Цин гел и пред сед ни к села Го ра н Бар бе ни к 
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њи ва. Ме шта ни се ни су ове го ди не 
жа ли ли, ни је би ло не ких ве ћих про-
бле ма – ка же пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це Го ран Бар бе ник. 

На пи та ње ка ко ме шта ни се ла, 
то ком ле де них да на и тем пе ра ту ра 
ко је се спу шта ју и до минус 20 сте пе-
ни Цел зи ју со вих, функ ци о ни шу без 
во до вод не мре же, пр ви чо век овог 
се ла ка же да бу на ри, из ко јих се ина-
че снаб де ва ју во дом, ни су по у зда ни и 
да би изградњом водовода решили 
проблеме.

- Не функ ци о ни ше мо ни ка ко. Има ју 
љу ди сво је бу на ре и хи дро фо ре, али 
су смр зли. Из вла че во ду из бу на ра и 
но се у кан та ма, па на па ја ју сто ку. Ја ко 
је ло ше ста ње. Нон стоп чел ни љу ди 
обе ћа ва ју да ће из гра ди ти во до вод ну 
мре жу, да ће на пра ви ти про је кат, али 
ни шта од то га. Обе ћа ли су нам из 
„Во до во да“ да ће до ћи да ис пи та ју 
во ду и ура де ана ли зе, ме ђу тим ни су 
би ли. Сад је „Во до вод“ до био но вог 
ди рек то ра ко јег смо та ко ђе упо зна ли 
са овим про бле мом и он нас је по звао 
на раз го вор да ви ди мо шта ће мо. 
Бу на ри, а ни хи дро фо ри нам ни су 
си гур ни ни зи ми, ни ле ти. Во до вод би 
нам до ста зна чио, по го то во из раз ло-
га, јер би се љу ди од лу чи ли да др же 
ви ше сто ке, ко има до ста сто ке, 
по треб но му је и до ста во де. Обе ћа ли 
су нам да ће ура ди ти и атар ски пут 
ка ко би смо се по ве за ли са Бин гу лом, 
али ни шта ни од то га... По што је 
Стара Бин гу ла ма ло се ло, они сма-
тра ју да не тре ба ни да се ула же – 
об ја шња ва Бар бе ник. 

Ти хо мир Цин гел, је дан је од не ко ли-
ци не ме шта на овог се ла ко јем је 
хи дро фор за ле ђен па је при ну ђен да 
сто ку на па ја но се ћи во ду у кофама. 

- Но сим во ду из бу на ра, као не кад 

што се ра ди ло, дру ге не ма. Сад је све 
те же и те же. Во да нас нај ви ше па ти, 
ја од ком ши је до но сим во ду. За ле ђе-
не су не ке це ви у зе мљи и мо ра мо 
че ка ти док не ото пли да би смо ре ши-
ли квар. Сад сто ку по јим та ко што 
ву чем во ду у ко фа ма. Мно го ми је 
те же  и на пор ни је, тре ба но си ти ко фе 
са во дом пре ко 100 ме та ра.  Во до вод 
би за нас био спас, али не за ви си од 
нас. До сад нам ни је за мр за вао хи дро-
фор, ово је пр ва го ди на. Има још 
љу ди ко ји има ју ова кве про бле ме и 
сна ла зе се на исти на чин. Ко пао сам 
бу нар, ме ђу тим кад до ђе је сен и зи ма, 
оста нем без во де, па сам мо рао да 
спро ве дем во ду од ком ши је. Мој 
бу нар ми ни је си гу ран. Не кад сам 
др жао до ста го ве да, па ми је тре ба ло 
ви ше во де. Ле ти цр пи мо во ду из ком-
ши ји ног бу на ра и да нас, су тра да про-
да кућу, ми оста је мо без во де. Ми слим 
да би сва ко се ло тре ба ло да има 
во ду, пут и стру ју – сма тра Ти хо мир 
Цин гел. 

Он до да је да се мла ди, због ло ших 
усло ва жи во та на се лу, од лу чу ју на 
жи вот у гра ду.

- На ви као сам на ова кав жи вот, 
жи вим у Старој Бин гу ли од ма ле на. 
Ов де сам се ро дио. Што се ме не ти че, 
на бо ље ни сам ни на ви као, али жао 
ми је мла ђих ге не ра ци ја. Би ло је мно-
го бо ље не кад. Мла ди ве ћи ном због 
ло ши јих усло ва на се лу од ла зе у гра-
до ве и сна ла зе се за жи вот – до да је 
Цин гел. 

Упр кос ова кој си ту а ци ји, ме шта ни 
се на да ју да ће би ти бо ље и да ће се 
њи хов нај ве ћи про блем, уско ро ре ши-
ти. До тад чекају да отопли и да им се 
свакодневница врати колико толико у 
нормалу.

Са ња Ста не тић

ВО ДА ИЗ КОМ ШИ ЈИ НОГ БУ НА РА: Ти хо мир Цин гел

Ка ко подносите 
ле де не да не?

Спо мен ка Пе тро
вић: Мени зи ма при ја 
за раз ли ку од мно гих 
ко ји ма зи ма нео д го ва-
ра. Да бу дем искре на 
ја ко во лим зи му. 

Ма ри ја Гла до је
вић: Ни ка ко, се ди мо у 
ку ћи, гре је мо се на 
стру ју, хлад но нам је. 
Пре жи ве ће мо и ових 
неколико да на па ће 
би ти до бро.

Де јан Ја но цик: Ja 
жи вим у Фран цу ској, 
на ма је до бро у Фран-
цу ској, ка да до не се мо 
пла ту он да нам је и 
ов де до бро, те нам 
зи ма уоп ште не сме та.

Дра го Ми лу ти но
вић: До бро је, др ва 
имам до вољ но, не 
ра дим ниг де, као и 
же на, сна ла зим се.

Вла ди мир Гор њак: 
Хлад но је, имам др ва, 
гре јем се, углав ном 
сам у ку ћи, идем са мо 
по по тре би на по ље.

Ла зар Чи змић: 
Пр вих да на је би ло 
не из др жљи во, док се 
чо век не на вик не, 
по сле је све нор мал но.

Ан ка Чи змар: Ја 
во лим зи му, је ди но 
огрев  што нам је нај-
ве ћи про блем. Што се 
ти че са ме зи ме она 
нам је по треб на за 
во ће, по вр ће, а на ро-
чи то за  жи то.

Во ја Бје лић: Играм 
се са дру го ви ма, гру-
два мо се, чекамо да 
кренемо у школу, та ко 
да нам је ле по.
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Фи нал не утак ми це 29. Ме ђу-
на род ног фут сал тур ни ра у 
По слов но спорт ском цен тру 

„Пин ки“ у Срем ској Ми тро ви ци од и-
гра не су 14. ја ну а ра. По бед ник ово го-
ди шњег тур ни ра у кон ку рен ци ји се ни-
о ра је еки па „Ме га шпед бу тик Ег зит“ 
из Срем ске Ми тро ви це, ко ја је у фи-
на лу са вла да ла еки пу „Кла ди о ни ца 
Со кер“ из Бе о гра да ре зул та том 7:1. 

Бри ли јан тан по че так утак ми це, 
одлична атмосфера на три би на ма и 
сјај на игра це лог ти ма до при не ла је 
то ме да Ми тров ча ни до ђу до пр вог го-
ла већ у пр вим ми ну та ма игре. До бру 
игру на ста ви ли су то ком пр вог и дру-
гог по лу вре ме на, и та ко уз по др шку и 
ова ци је пу бли ке по сти гли се дам го ло-
ва. По бед ни ци ма је уру че на на гра да 

у вред но сти од 600.000 ди на ра. 
Тре нер ове еки пе Вла дан Ми ло ва-

но вић че сти тао је мом ци ма на осво-
је ном пр вом ме сту у еки пи се ни о ра, 
као и ор га ни за то ри ма тур ни ра, и до-
дао да је утак ми ца би ла те шка. 

То ми слав Јан ко вић, пред сед ник 
Ор га ни за ци о ног од бо ра из ра зио је 
за до вољ ство по во дом за вр ше ног 
тур ни ра.

- Има мо за и ста пу но раз ло га да 
бу де мо за до вољ ни. Овај тур нир је 
ис пу нио сва на ша оче ки ва ња, 18 да-
на је тра јао и ми тро вач ка пу бли ка је 
има ла при ли ку да гле да ква ли те тан 
фуд бал. И кад су би ли ло ши вре мен-
ски усло ви пу бли ка је до ла зи ла у ха-
лу. Ви ше од две не де ље, ми тро вач ка 
ха ла би ла је пу на - ре као је Јан ко вић. 

У шест кон ку рен ци ја уче ство ва ло је 
89 еки па са 900 игра ча ма лог фуд ба-
ла. Тур нир се играо 18 рад них да на и 
од и гра но је 137 утак ми ца.

С. С.
Фо то: Ж. Пе трас

ЗА ВР ШЕН ФУТ САЛ ТУР НИР У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Екипи из Ми тров ице
600.000 ди на ра

У кон ку рен ци ји омла ди на ца пр во ме сто 
осво ји ла је еки па „Вел шпед Дол че ка за“ 
из Срем ске Ми тро ви це. Ми тро вач ка еки-
па „Ми тро пре воз“ нај бо ља је у  кон ку рен-
ци ји мла ђих ве те ра на, док су по бед ни ци 
у кон ку рен ци ји ста ри јих ве те ра на еки па 
„Ме њач ни ца Евро па“ из Ла ћар ка. Еки па 
„Сплав Круг“ нај бо ља је у ка те го ри ји ка-
де та, док је нај бо ља пи о нир ска еки па ФК 
„Срем 3 Агро жи то“.

По бед ни ци

СПОРТ
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ИГОР ЂУ РИЋ, ФУД БА ЛЕР ФК „БАЧ КА“ БАЧ КА ПА ЛАН КА 

Сре мац ко ји је оства рио
све сво је де чач ке сно ве
Ма ли пла во ко си де чак ко ји је сва ко-

днев но на Град ском ста ди о ну у Ин-
ђи ји гле дао оца Бран ка ка ко вред но 

тре ни ра, ус пео је да оства ри све сво је де-
чач ке сно ве. Фуд бал је по чео да тре ни ра са 
осам го ди на јер је же лео да ви ди ка кав је 
осе ћај ка да ти пу бли ка оду ше вље но апла-
у ди ра. Осе ћај да те пу бли ка во ли и да те 
клин ци гле да ју као свог идо ла, Иго ра је одр-
жао до дан да нас. 

Три де се тјед но го ди шњи Ин ђин ча нин, а 
срп ски ин тер на ци о на лац по сти гао је ве ли-
ке успе хе у ка ри је ри ко ја тра је ви ше од 20 
го ди на. Пр ве „фуд бал ске ко ра ке“ Игор Ђу-
рић је на пра вио у ФК „Ин ђи ја“, да би убр-
зо по стао члан бе о град ског „Пар ти за на“ са 
ко јим је осва јао ме ђу на род не тур ни ре ши-
ром на ше и зе ма ља у окру же њу. Ње го ва 
ка ри је ра го ди на ма је ишла са мо уз ла зном 
пу та њом, па је та ко оства рио свој, али и 
сан мно гих кли на ца ко ји су ика да за и гра ли 
фуд бал. То ком 2008. и 2009. го ди не но сио 
је дрес ре пре зен та ци је Ср би је и то у вре ме 
ка да је се лек тор био Ра до мир Ан тић. Та да 
је др жав на се ни ор ска се лек ци ја оства ри-
ла по след њи ве ли ки успех, пла сма ном на 
Свет ско пр вен ство у Ју жној Афри ци 2010. 
го ди не. 

Игор Ђу рић за М но ви не го во ри о сво јој 
ка ри је ри, тре нут ном ан га жма ну у ФК „Бач-
ка“ из Бач ке Па лан ке и пла но ви ма за бу-
дућ ност.

- Фуд бал сам по чео да тре ни рам код чу-
ве ног ин ђиј ског тре не ра Сто ја на Кне же ви-
ћа Си пи ја и та да сам имао око се дам, осам 
го ди на. Био сам фа сци ни ран пу бли ком и 
за раз ли ку од да на шњих кли на ца и њи хо-
вих ро ди те ља, ни ка да ни сам раз ми шљао 
о нов цу. Би ло ми је бит но да од ју тра до 
мра ка са мо играм фуд бал - по чи ње при чу 
о сво јим по че ци ма Игор Ђу рић, фуд ба лер 
из Ин ђи је.

- За пр ви тим ФК „Ин ђи ја“ за и грао сам 
са све га 16 го ди на. Пр во као шпиц, а за-
тим сам играо и на свим оста лим по зи ци-
ја ма док ни сам остао на ме сту што пе ра, 
по зи ци ји на ко јој и дан да нас играм. То ком 
ка ри је ре на сту пао сам за „Срем“ из Срем-
ске Ми тро ви це са Ба не том Ива но ви ћем, 
но во сад ску „Вој во ди ну“ и бе о град ски „Ра-
д“. Нај леп ше успо ме не ипак но сим из ино-
стран ства. Три го ди не сам на сту пао за хо-
ланд ски „Хе рен вен“ да бих по том оти шао 
у Ује ди ње не Арап ске Еми ра те. То ком ино-
стра не ка ри је ре на сту пао сам и за тур ску 
„Кар ши ја ку“. Из ино стран ства но сим са мо 
ле па ис ку ства, јер се ра ди о три раз ли чи-
те вр сте фуд ба ла. У Хо лан ди ји се ве о ма 
про фе си о нал но при сту па све му и ве ли ка 
је кон ку рен ци ја ме ђу игра чи ма, у Тур ској је 
ма ло дру га чи је јер се игра чи не про да ју као 
у Евро пи, док је у Еми ра ти ма све би ло под-
ре ђе но за ба ви он да шњих ше и ка - при се ћа 
се Ђу рић ино стра них ан га жма на и до да је:

- Ипак, кру на мо је ка ри је ре је на ступ за 
А се лек ци ју ре пре зен та ци је Ср би је за ко ју 
сам од и грао че ти ри утак ми це. Но си ти дрес 
и бра ни ти бо је сво је зе мље осе ћај је ко ји не 
мо же да на до ме сти ни ка кав но вац на овом 
све ту. Се део сам и на клу пи, и на три би на-

ма. Искре но и во ду бих но сио да је Ра до мир 
Ан тић то тра жио од ме не, та ко вам нај бо ље 
мо гу опи са ти ка ква је част би ти ре пре зен та-
ти вац. Про шао сам ка дет ску, омла дин ску и 
за тим сти гао у А се лек ци ју.

Фуд бал је и те шка пси хо ло шка игра по-
твр ђу је Ђу рић, али ко не зна да се но си са 
про бле ми ма ко ји се ја вља ју то ком про фе-
си о нал не ка ри је ре тај и не тре ба да се ба ви 

овом, ни ти би ло ко јом дру гом вр стом спор-
та. Ка ко и сам ка же, би ло је те шких си ту а-
ци ја, по вре да, се де ња на клу пи, али све се 
то пре ва зи ђе ако си про фе си о на лац и ако 
знаш због че га си се упу стио у ма ши не ри ју 
ко ја се зо ве про фе си о нал но ба вље ње фуд-
ба лом. Ве ро ват но за то мно ги и не ус пе ју да 
по стиг ну ве ли ки успех, ни су до вољ но пси-
хич ки ста бил ни. 

- За фуд ба ле ра су нај те же по вре де и ка-
да су без ан га жма на. Бит но је пре ва зи ћи 
те про бле ме вред но тре ни ра ју ћи и да ва ју-
ћи све од се бе да што ви ше на пре ду јеш. 
Тре нут но на сту пам за „Бач ку“ из Бач ке Па-
лан ке и че кам по ну де за по нов ни од ла зак у 
ино стран ство – ка же Ђу рић и на во ди и да 
ће на кон про фе си о нал не ка ри је ре оста ти у 
фуд ба лу. 

Већ са да ра ди са де ча ци ма ко је учи оним 
што нај бо ље зна.

- Де ци би по ру чио да ужи ва ју у фуд ба лу 
и да се тру де, а да не ми сле од мах на то ка-
ко ће по ста ти ве ли ке зве зде. Ја сам као де-
чак же лео са мо да да јем го ло ве и осва јам 
тро фе је, о па ра ма ни сам раз ми шљао. Ду го 
сам играо без ика квих на кна да, чак су ро ди-
те љи пла ћа ли да бих на у чио не што ви ше 
и на пре до вао у ка ри је ри. Мно го го ди на сам 
тре ни рао док ни је до шла и за ра да - ка же 
Игор Ђу рић и при се ћа се ка ко је де тињ ство 
и мо мач ке да не про во дио у ка ран ти ни ма и 
на при пре ма ма и са да ка да га не ко пи та да 
ли се ка је због то га он ка же:

- Ни сам ни шта про пу стио, и да се вра тим 
ви ше од 20 го ди на уна зад, опет бих се ба-
вио фуд ба лом, јер ми је фуд бал у кр ви! 

М. Ђ. 

Игор Ђу рић ро ђен је 22. фе бру а ра 
1985. у Но вом Са ду. Про шао је све се лек-
ци је „Пар ти за но ве“ шко ле фуд ба ла, а 
2001. ка ри је ру на ста вља у фуд бал ском 
клу бу „Ин ђи ја“, а за тим и у ФК „Срем“ из 
Срем ске Ми тро ви це. За ни мљи во је да је 
пр во бит но играо на ме сту на па да ча, да 
би фуд бал ско име сте као као од брам бе ни 
играч у дре су но во сад ске „Вој во ди не“, у 
ко ју је сти гао ја ну а ра 2005. из срем ско ми-
тро вач ког „Сре ма“. Кра јем ју на 2009. 
по ста је фуд ба лер хо ланд ског „Хе рен ве-
на“, са ко јим је пот пи сао че тво ро го ди шњи 
уго вор уз оп ци ју про ду жет ка на још јед ну 
го ди ну.

Шест ме се ци је на сту пао за „Ал Шар-
јах“ из Ује ди ње них Арап ских Еми ра та, да 
би се у ав гу сту 2012. вра тио у но во сад ску 
„Вој во ди ну“. Јед но вре ме про вео је у бе о-
град ском „Ра ду“, по но во се вра тио у „Вој-
во ди ну“, да би у ав гу сту 2015. по стао 
фуд ба лер тур ске „Кар ши ја ке“. Тре нут но је 
члан ФК „Бач ка“ Бач ка Па лан ка.

Ка ри је ра

Игор Ђу рић у дре су ФК „Вој во ди на“
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Mitrova~ka hronika
u novom broju donosi:


