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СлађанМанчићуНемачкој
Делегација румске општине на

челу са председником Општи
неСлађаномМанчићембилаје

од16.до18.јануараураднојпосети
Немачкој. Делегација је учествова
лаурадуфорумауоквирупројекта
„Партнерствоодрживогразвојаједи
ницалокалнесамоуправе“уГелзен
кирхену.
Румскаопштина јеуовајпројекат

укљученакаопартнернемачкоггра
даБерзенбрика.
ОсимРумеиБерзенбрикаупарт

нерскомнаступу је учествовало још
11 упарених локалних заједница из
НемачкеијугоисточнеЕвропе.
Поменути пројекат спроводи не

мачкоСавезноминистарствозапри
вреднусарадњуиразвој,аонсеба
виразличитимприступимазаоства
рење17глобалнихциљеваодрживог
развојаналокалномнивоумеђуко
јимаједобраздравственабрига,об
новљиваенергија,роднаравноправ
ност,смањењенеједнакости...
Слађан Манчић је 16. јануара

представиорумскуопштинуиизнео
плановеимогућностизањеноукљу
чењеуготовосвестратешкеобласти
које покрива пројекат, а посебно у
областиекономскогразвојаизашти
теживотнесредине.
Требаистаћидајерумскаопштина

јединакојајеукљученауовајпроје
кат,адаизасебенемабардецениј
ску институционализовану партнер
ску сарадњу са неким од немачких
градова.
СлађанМанчићидрХорстБајер,

градоначелник Берзенбрика, потпи
сали су у Гелзенкирхену Меморан
думоразумевањусаруководиоцем
Сервиснеслужбезајединицелокал
не самоуправе (SKEW, Engagement
Global)дрШтефаномВилхелмијем.
Меморандумом се дефинишу ци

љевиисарадњеобејединицелокал
не самоуправе у области одрживог
развоја.
Меморандум такође дефинише

реализацију заједнички израђених
мера и даљи развој партнерства
одрживогразвојаизмеђуБерзенбри
ка и Руме као обавезе обе једини
це локалне самоуправе уз подршку
SKEWа.
Делегација је учествовала у овом

форумуикрозрадуинструктивними
саветодавнимрадионицамапројекта
„Партнерствоодрживогразвојаједи
ницалокалнесамоуправе“.

СлађанМанчићопотенцијалимарумскеопштине

ПотписивањеМеморандума
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УВОДНИК

Струја, струја,
е па шта је ...

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Више од температурног минуса, од мраза, снега и леда 
грађанству Србије теже су пали рачуни за 
децембарску струју. А рачуни су били да те бог 

сачува. Гледала сам на телевизији једну старицу која је 
безуспешно покушавала да објасни шалтерушама у 
београдској дистрибуцији да није нормално да јој рачун за 
струју буде 30.000 динара. Бадава, жену су убеђивали да је 
то сасвим уреду, пошто је био Свети Никола и пошто је 
децембар био хладан. Жалила се дотична да обично зими 
плаћа око 14.000, али безуспешно. Кад шалтеруша каже да 
је 30.000 има тако и да буде. Славила, не славила Светог 
Николу, жена има да плати колико су јој одрезали. Ко ће то 
да провери, кад је у рукама електродистрибуције и нож и 
погача. По тој логици рачун за јануар сиротица би 
вероватно платила 60.000 динара. И то би било сасвим у 
реду.

Али, не лези враже, у недељу премијер изађе на 
телевизију и трас! Те, рачуни нису исправни, те писали му 
грађани и жалили се, те одговорни ће бити смењени. И 
испаде да све будалаштине које је ЕПС у виду саопштења 
објављивао и правдао своју бахатост и пљачку сад падају у 
воду. Значи, грађани су у праву. Рекао је премијер, а после 
њега се не говори.

И шта сад? Шта са објашњењима и саопштењима ЕПС? 
Шта са шалтерушама које су људима набијале рогове и 
правиле их лудима? Шта са непотрошеним а фактурисаним 
киловатима?  Генерални директор ЕПС, онако леп и глават, 
каже да ће све бити сређено већ са јануарским рачунима. 
Али није рекао да ли ови децембарски морају да се плате 
тако надувани или не? Вероватно морају, а после ћемо да 

видимо како ћемо да се раскусурамо. 
Тако се ради у нашим јавним предузећима. Њима нико 

никад није доакао, сем овог пута лично Александар Вучић. 
И свака му част за то. Међутим, да ли је нормално да 
премијер интервенише за сваку брљотину неког јавног 
предузећа? 

Ово што се десило са рачунима за струју, односно 
интервенцијом премијера, је шок за систем. Неко ће можда 
рећи да у Србији система нема, али не слажем се са тим. 
Систем се баш и састоји у сталним покушајима да се 
насамари грађанин и потрошач. Да се јачи, а овога пута је 
то ЕПС, иживљава над слабијим и да то све медијски 
упакује и прикаже као нормално. Као: шта се буните кад не 
гасите грејалице, бојлере палите у девет ујутро, кувате у 
подне и туширате се као да је јули. Уместо лепо да 
пораните, скувате ручак од два до четири ујутро, можете 
одмах и да ручате да не дангубите, да се грејете од поноћи 
до 7 сати, а да дању лежите завијени у ћебад и не дајете 
знаке живота. Шта купање? То је луксуз и лети. Е то би 
били идеални потрошачи струје у овим мрзним данима. А 
не ови наши што су научили да ручају у подне.

Јавна предузећа иначе имају обичај да се бахате и кад 
год могу силеџијски понашају према грађанима. И не 
само јавна предузећа, него цео јавни сектор. То је тако. 

Држава никад није била и никад неће бити сервис грађана. 
Држава је монопол силе и тачка. 

Зато кажем да је ово шок за систем. Исклизнуће које ће 
се ко зна кад поновити. А уопште немам илузија да ће било 
ко из ове Вучићеве интервенције извући било какву поуку. 
До следеће велике фрке све ће се заборавити.

Ми смо из ЕПС-а
са понудом коју

нећете моћи
да одбијете

Рачун
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Шта је
Па ве лић
тра жио у 

Бе шки?

ИН ЦИ ДЕНТ НА ТРИ БИ НИ СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ У БЕ ШКИ

НА ПАД НА ГЕ НЕ РА ЛА
Да ли је у пи та њу још

Дан по сле ин ци ден та, на кон фе рен
ци ји за но ви на ре јав но сти се обра
тио Вла ди мир Гак, пред сед ник 

Оп шти не Ин ђи ја. Гак је том при ли ком 
на вео да гра ђа ни ма оп шти не Ин ђи ја, 
ко ји ни су кри ви за ин ци дент а ко ји су 
уз не ми ре ни овом при ли ком, тре ба ре ћи 
исти ну и об ја сни ти ка ко је све по че ло и 
ка ко се цео до га ђај од ви јао.

Све је по че ло, ка же Гак, об ја вом на 
тви тер на ло гу Ини ци ја ти ве мла дих 17. 
ја ну а ра у 17:38, ма ње од два са та од 
по чет ка три би не у Бе шки, у ко јем се 
ка же:  „Кре ну ли смо  у Бе шку на три би ну 
у ор га ни за ци ји СНС на ко јој ће го во ри ти 
рат ни зло чи нац Ве се лин Шљи ван ча
нин“. По сле че га сле ди, ка же Гак, још 
не ко ли ко об ја ва на тви те ру по пут: „Че ка 
се го вор ник“ и 14 ми ну та пре три би не: 
„Ве ли ки део јав но сти не ре а гу је на 
чи ње ни цу да СНС Ср би ја сво ју кам па њу 
лан си ра про мо ви са њем рат них зло чи
на ца. Ми то не ће мо до зво ли ти“ све то 
пра ће но све срд ном по др шком Је ле не 
Ми лић ко ја им по ру чу је: „Чу вај те се“. 

 Ми ов де го во ри мо о до га ђа ју ко ји је 
ор га ни зо ван од Ини ци ја ти ве мла дих иза 
ко јег сто је дру ги љу ди, ин те ре си и нео
спор но, све ово све срд но по др жа ва 
го спо ђа Је ле на Ми лић. Ова ко је све 
по че ло и ја се пи там: ко има пра во да 
до ђе на три би ну и да за бра ни Ве се ли ну 
Шљи ван ча ни ну или би ло ко ме дру гом 

Вла ди мир Гак: Ин ци дент у 
Ин ци дент на три би ни ОО СНС у Бе шки

Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја на кон фе рен ци ји за ме ди је
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јед на уста шка за се да!?

АК ТИ ВИ СТИ ИНИ ЦИ јА ТИ ВЕ МЛА ДИх ПРЕ КИ НУ ЛИ ТРИ БИ НУ

ШЉИ ВАН ЧА НИ НА:

да го во ри? Ов де је реч о гру пи љу ди 
ко ја је ци ља но до шла из Бе о гра да у 
Бе шку ка ко би пре ки ну ла три би ну и 
на пра ви ла не ред  ка же Гак и до да је:

 Ваљ да им је на ме ра би ла да по ка жу 
да у Ин ђи ји и Ср би ји не по сто ји де мо
кра ти ја, а с об зи ром да се ра ди о ве о ма 
мла дим љу ди ма, за и ста би тре ба ло да 
на у че шта је де мо кра ти ја. Де мо кра ти ја 
је сло бо да оку пља ња, го во ра и ис ка зи
ва ња ми шље ња, јер је то устав но пра
во свих у Ср би ји. Уко ли ко су има ли 
не што про тив, Ини ци ја ти ва мла дих или 
већ не ко дру ги, тре ба ли су да ор га ни зу
ју кон тра три би ну и ни ко из Ин ђи је се 
не би по ја вио у Бе о гра ду или већ ода
кле су ти љу ди до шли да на пра ве ин ци
дент. Они су до шли да по ка жу ка ко ми 
ов де не жи ви мо склад но, али то ни је 
исти на. По но сни смо јер склад но жи ви
мо са сви ма они ма ко ји не ма ју исто 
по ли тич ко ми шље ње или су раз ли чи те 
ве ре и на ци о нал но сти. 

Чел ни љу ди Оп шти не Ин ђи ја сма тра
ју да је ви ше не го ја сно да је цео до га
ђај сми шљен и план ски из ве ден са 
на ме ром да се по ка же да не што у 
Ср би ји „не ва ља“.

 Ин те ре сант но је да су ак ти ви сти 
Ини ци ја ти ве мла дих ста ја ли рас по ре
ђе ни по це лој са ли и да су пре по чет ка 
го во ра Ве се ли на Шљи ван ча ни на апла
у ди ра ли прет ход ним го вор ни ци ма. Да 

би се при кри ли, са оста ли ма у пу бли ци 
су уз ви ки ва ли „Жи ве ла Ср би ја!“ и 
„Ср би ја!“. Да кле, го во ри мо о крај ње 
пер фид но ис пла ни ра ном ин ци ден ту. 
Ја сно је од по чет ка до кра ја шта се 
до го ди ло и  да су до шли са са мо јед ним 
за дат ком, да иза зо ву ин ци дент  ка же 
Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја. 

Гак је на кон фе рен ци ји ис та као да 
оче ку је да ће у овом слу ча ју ре а го
ва ти над ле жни ор га ни и да ће не до

лич но по на ша ње ак ти ви ста Ини ци ја ти
ве мла дих на три би ни у Бе шки би ти 
ка жње но у скла ду са ва же ћим за ко ни
ма. Та ко ђе, пр ви чо век Оп шти не Ин ђи ја 
освр нуо се и на увре де упу ће не при сут
ни ма ре кав ши да су их они ко ји су 
на пра ви ли ин ци дент на зва ли фа ши сти
ма.

 За ни мљи ва је и чи ње ни ца ко је ак ти
ви сте Ини ци ја ти ве мла дих на кон ин ци
ден та са че као на из ла зу. У пи та њу је 
но ви нар ри јеч ког „Но вог ли ста“ ко ји се 
пред ста вио као Бо рис Па ве лић и ко ји је, 
ка ко је сам ре као, пу то вао пет и по са ти 
да би на пра вио вест о овом до га ђа ју. 
Пи там се, ка ко тај Бо рис ни је до шао да 
се ин фор ми ше о то ме шта све ра ди мо 
ка ко би по бољ ша ли ква ли тет жи во та 
свих ста нов ни ка оп шти не Ин ђи ја и ка ко 
се за то ни су ин те ре со ва ли ак ти ви сти 
Ини ци ја ти ве мла дих? Же лео бих да се 

освр нем де сет ме се ци уна зад и да спо
ме нем три би ну на ко јој је та ко ђе го во
рио Ве се лин Шљи ван ча нин у Кул тур
ном цен тру у Ин ђи ји. Ка ко та да ни ко 
ни је до шао да на пра ви ин ци дент и 
за што та да ме ди ји ни су у то ли кој ме ри 
про пра ти ли до га ђај? Та да тај по тез не 
би био ин те ре сан тан јер ни је тре ба ло 
пра ви ти не га тив ну кам па њу и скре та ти 
па жњу са све га по зи тив ног што ра де 
пре ми јер Алек сан дар Ву чић и сви ми из 
СНС  ис та као је Гак и до дао да ни ко 
на кон ин ци ден та ни је го во рио о по вре
ђе ним љу ди ма ко ји су би ли у са ли и о 
но ви нар ки ко ја је за до би ла по вре ду 
ру ке.

 Ак ти ви сти Ини ци ја ти ве мла дих твр
де да им је не ко лу пао ауто, а ја се 
пи там: ка ко на том ме сту ни је би ло тра
го ва ста кла и пла сти ке? Ми има мо 300 
све до ка ко ји су ви де ли шта се за и ста 
де си ло, а они ше сто ро, сед мо ро љу ди 
ко ји су до шли да ис це ни ра ју до га ђај. 
Љу ди су ви де ли да су са ми лу па ли сво
ја ко ла ка ко би на пра ви ли ин ци дент. 
Хај де да уста но ви мо ко ла же, 300 или 
ше сто ро, сед мо ро љу ди. Исти на је ово 
што сам ре као и ни сам го во рио на ба зи 
ма ште већ не че га што се за и ста до го ди
ло  ис та као је на кра ју кон фе рен ци је за 
но ви на ре пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак и по звао још јед ном над
ле жне да ре а гу ју.

Бе шки уна пред ис пла ни ран

Мир но ја ну ар ско пред ве чер је у ин ђиј
ском се лу Бе шка пре ки ну ле су 
пи штаљ ке ко је су се чу ле из са ле 

се о ског До ма кул ту ре. На три би ни ко ју је 
ор га ни зо вао Оп штин ски од бор СНС Ин ђи
ја, а на ко јој је тре бао да го во ри бив ши 
офи цир ЈНА Ве се лин Шљи ван ча нин у уто
рак, 17. ја ну а ра до шло је до ин ци ден та 
ка да је гру па ак ти ви ста Ини ци ја ти ве мла
дих, ка ко су се и са ми пред ста ви ли, пре ки
ну ли три би ну и раз ви ли тран спа рент на 
ко јем је пи са ло: „Рат ни зло чин ци да за ћу те 
да би се про го во ри ло о жр тва ма“.

Ини ци ја ти ва мла дих твр ди да су их 
на кон то га фи зич ки на па ли при сут ни на 
три би ни и да је свих де ве то ро ак ти ви ста 
том при ли ком по вре ђе но. 

У СНС, пак ка жу да је гру па ху ли га на 
пре ки ну ла три би ну у Бе шки и „бру тал но 
уз не ми ри ла уче сни ке три би не, гра ђа не 
ко ји су мир но и до сто јан стве но слу ша ли 

го вор ни ке“. По сле не ми лог до га ђа ја, три
би на је ипак на ста вље на и окон ча на апла
у зи ма упу ће них го вор ни ци ма, ме ђу ко ји ма 
је био и Ве се лин Шљи ван ча нин.

 Оно што се до го ди ло у Бе шки, пре све
га, ни је ци ви ли зо ва но, јер то ни је по треб но 
Ср би ји и срп ском на ро ду. Ми слим да су то 
ура ди ли они, ко ји о ме ни не зна ју ни шта 
као и да су до шли по не чи јем на ре ђе њу. 
Ме ни то лич но не сме та, не ка ра де свој 
по сао јер ја ве ру јем да Ср би ја не ће ви ше 
до зво ли ти да се вра те те го ди не по ни же
ња, стра да ња и гу ра ња у про паст. Ви де ли 
сте по сле све га то га ко ли ко је че сти тог, 
ро до љу би вог и па три от ског на ро да оста ло 
у са ли и сви су до кра ја пра ти ли три би ну. 
Та кви по је дин ци на ма не мо гу да на шко де. 
Ја сам оду ше вљен ко ли ко је љу ди при су
ство ва ло три би ни у јед ном ова ко ма лом 
ме сту као што је Бе шка и што су сви они 
оста ли до кра ја  ис та као је Шљи ван ча нин.

На кон ин ци ден та у Бе шки Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја ко ји је 
при су ство вао це лом до га ђа ју ис та као је да 
се ра ди о „очи глед но пла ни ра ном ин ци
ден ту, јер се цео дан ди за ла тен зи ја“.

 Ко ли ко знам сло бо да пра ва го во ра 
ни је за бра ње на у Ср би ји и то је устав но 
пра во свих гра ђа на, да из ра зе сво је 
ми шље ње, та ко да не мам ди ле му око то га 
да ли не ко од нас као гра ђа нин и као члан 
СНС мо же да при су ству је јед ној ова квој 
три би ни. Не ко ли ко ли ца је са на ме ром 
до шло да на пра ви про блем. Жао ми је 
што је на ова кав на чин ба че на сен ка на 
је дан до га ђај ко јем је при су ство ва ло око 
300 љу ди, иако са ла у Бе шки има 100 
се де ћих ме ста. Пу ков ник Шљи ван ча нин је 
ис при чао сво ју при чу и по брао апла у зе 
свих при сут них  ре као је Гак не по сред но 
на кон три би не. 
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По во дом ин ци ден та у Бе шки огла
сио се и пре ми јер Алек сан дар 
Ву чић ко ји је за днев не но ви не 

„Блиц“ из ја вио да не оправ да ва на си ље 
би ло ко је вр сте, као ни да се ју ри шним 
од ре ди ма пре ки да ју три би не по ли тич
ких не ис то ми шље ни ка.

 За ми сли те да су љу ди СНС до шли 
на три би ну Са ше Јан ко ви ћа, Ву ка Је ре
ми ћа ... и ста ли из ме ђу пу бли ке и го вор
ни ка и ре кли не мо же те ви ше да го во
ри те. Би ли би смо про гла ше ни за фа ши
сте  ре као је Ву чић, ко мен та ри шу ћи 
ин ци ден те на три би ни СНСа у Бе шки.

 Ни ка кво на си ље не оправ да вам... 
Не при хва тљи во је да ју ри шним од ре ди
ма пре ки да те три би не оних са чи јим се 
по ли тич ким ста во ви ма не сла же те  
ре као је Ву чић и до дао да се на тај 
на чин не кр ши са мо сло бо да го во ра и 
ми шље ња већ и за ко ни о јав ном ре ду и 
ми ру.

Из ра жа ва ју ћи уве ре ње да се ин ци
ден ти ви ше не ће по на вља ти, пре ми јер 
је до дао да је Ср би ја „де мо крат ска и 
сло бо дар ска зе мља ко ја ће сво ју де мо
кра ти ју уме ти да са чу ва и за шти ти“.

Пре ми јер је ре као да је бит но да гра
ђа ни зна ју да Ини ци ја ти ва мла дих 
обич но све фи нан си је до би ја спо ља, 
што је у скла ду са за ко ном, али је 

до дао да је и ва жно да се то зна, „да 
све бу де тран спа рент но, да се зна ка да 
не ко га фи нан си ра ју за пад не ам ба са
де“.

 Не мо жеш да де мо крат ски ура диш 
та ко не што ако је не ко дру ги при ја вио 
скуп без об зи ра да ли је то СНС или 
ме сна за јед ни ца. По га зи ли су сло бо ду 
го во ра и из ра жа ва ња, али и за кон о јав
ном ре ду и ми ру. То су ства ри ко је у 
Ср би ји не сме ју да се до га ђа ју  ре као је 
Ву чић и из ра зио не за до вољ ство што 
се, ка ко је на вео, Ини ци ја ти ва др зну ла 
да ка же да је то ура ђе но на де мо крат
ски на чин – ре као је Ву чић за „Блиц“.

М.Ђ.

Ка ко су пре не ли пи са ни ме ди ји, 
то ком пер фор ман са ак ти ви ста Ини ци
ја ти ве мла дих до шло је до ко шка ња, а 
оку пље ни на три би ни су по це па ли пла
ка те и њи хо ве ак ти ви сте из ба ци ли 
на по ље. 

Ме ди ји су та да пре не ли на во де ак ти
ви ста Ини ци ја ти ве да су их ис пред про
сто ри ја где је одр жа ван скуп, „круп ни 

мла ди ћи“ ту кли и шу ти ра ли, као и да су 
им оште ти ли ауто мо бил.

Ани та Ми тић из Ини ци ја ти ве мла дих 
ре кла је за ме ди је да је свих де ве то ро 
ак ти ви ста ко ји су до шли у Бе шку, по вре
ђе но, од ко јих је дво је за вр ши ло у Хит
ној по мо ћи. На ли це ме ста иза шла је и 
по ли ци ја ко ја је из вр ши ла уви ђај и узе
ла из ја ве од ак ти ви ста Ини ци ја ти ве.

Ини ци ја ти ва мла дих: Фи зич ки 
на пад ну ти на ши ак ти ви сти

Пре ми јер Алек сан дар Ву чић: 
Не при хва тљи во је ју ри шним 
од ре ди ма пре ки да ти три би не

Не бој ша Сте фа но вић:
На си ље не ће мо то ле ри са ти

Ми ни стар уну тра шњих по сло ва Не бој
ша Сте фа но вић из ја вио је, по во дом 
ин ци ден та на три би ни у Бе шки код Ин ђи
је, да на си ље у Ср би ји ни ко ме ни је и 
не ће би ти до зво ље но.

 На си ље не ће би ти то ле ри са но, од 
би ло ко га да до ла зи, па био тај члан 
Срп ске на пред не стран ке, Де мо крат ске 
стран ке или не вла ди не ор га ни за ци је  
ре као је Сте фа но вић за Те ле ви зи ју Пинк.

Он је ре као и да ће ту жи ла штво од лу
чи ти о ква ли фи ка ци ји де ла за све оно 
што се де ша ва ло на три би ни у Бе шки 

до дав ши да ће по ли ци ја про фе си о нал но 
ура ди ти свој део по сла.

Сте фа но вић је ре као и да је де вет 
љу ди из Бе о гра да и Шап ца из Ин ци ја ти
ве мла дих за људ ска пра ва до шло на ту 
три би ну и да је „очи глед но да су же ле ли 
да иза зо ву ин ци дент“.

Сте фа но вић је оце нио и да је по на ша
ње пред став ни ка Ин ци ја ти ве би ло 
не при хва тљи во, за пи тав ши да ли „не ко 
же ли да се Ср би ја вра ти уна зад“ у вре ме 
ка да је „На ци о нал ни строј пре ки дао три
би не по фа кул те ти ма“.

Министар Не бој ша Сте фа но вић

Премијер Алек сан дар Ву чић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Да ни ца Не дић на
че лу „Срем – га са“
На сед ни ци Скуп шти не Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца про шлог 
пет ка, 20. ја ну а ра за вр ши о ца 

ду жно сти ди рек то ра ЈП „Срем – гас“ 
на пе ри од од јед не го ди не иза бра на 
је Да ни ца Не дић, ди пло ми ра на прав
ни ца из Чал ме, ко ја је на тој функ ци
ји за ме ни ла Дра га на Ву ли на. Ву лин 
је раз ре шен на лич ни зах тев, с об зи
ром на то да је по ста вљен за ди рек
то ра Шум ског га здин ства Срем, ко је 
по слу је у окви ру ЈП Вој во ди на шу ме. 

 Че ка ме озби љан рад с об зи ром 
на то да се ра ди о ве ли ком јав ном 
пред у зе ћу. На сто ја ће мо да це на га са 
бу де ста бил на, ко ли ко је то у гра ни
ца ма на ше мо ћи и да гра ђа ни ко ји 
ко ри сте на шу услу гу бу ду за до вољ
ни. За на ше ве ли ке по тро ша че тру
ди ће мо се да обез бе ди мо што 
по вољ ни ју це ну га са и да на ста ви мо 
са рад њу на ко рек тан на чин ка кав је 
и до са да био – из ја ви ла је Да ни ца 
Не дић.

На сед ни ци су за још шест ме се ци 
про ду же ни в.д. ман да ти Ми ло шу 
Ко ва чу, ди рек то ру пред у зе ћа „Стам
бе но“, Пе тру Са мар џи ћу, ди рек то ру 
Аген ци је за ру рал ни раз вој и Ми ро
сла ву Ке се ру, ди рек то ру Пред у зе ћа 
за одр жа ва ње ули ца и пу те ва „Сир
ми јум пут“.

Нај ви ше ди ску си је би ло је око 
по сло ва ња Аген ци је за ру рал ни раз
вој Срем ске Ми тро ви це. Пре ма 
ми шље њу од бор ни ка Ује ди ње не 
опо зи ци је Ми тро ви це Алек сан дра 
Про да но ви ћа но вац из бу џе та се 
не по треб но тро ши на рад ове Аген
ци је. По сло ве ко је ра ди Аген ци ја 
тре ба да ра ди Град ска упра ва за 
по љо при вре ду, ре као је Про да но вић 
за скуп штин ском го вор ни цом. 

Од лу ком о бу џе ту Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца за 2017. го ди ну Аген ци ји 

су опре де ље на сред ства у укуп ном 
из но су од 15.000.000, а вр ши лац 
ду жно сти ди рек то ра ове Аген ци је 
Пе тар Са мар џић на во ди да је од тог 
из но са пла ни ра но да че ти ри ми ли о
на ди на ра бу ду утро ше на за фи нан
си ра ње удру же ња гра ђа на чи ји су 
про грам и де лат ност ве за ни за уна
пре ђе ње по љо при вре де и у функ ци
ји ру рал ног раз во ја, као и за под сти
ца је по љо при вред ним га здин стви ма. 

Од бор ни ци су при хва ти ли од лу ку о 
до но ше њу Пла на де таљ не ре гу ла ци
је про ши ре ња гро бља у Ку зми ну. 
Ми тро вач ки гра до на чел ник Вла ди
мир Са на дер об ја шња ва да се са 
овим план ским ак том ре ша ва пи та
ње про ши ре ња гро бља у Ку зми ну и 
пар це ле за из град њу ка пе ле, чи ја 
град ња по чи ње на про ле ће. 

Усво је на је и од лу ка о усло ви ма 
ис по ру ке и снаб де ва ња то плот ном 
енер ги јом, од лу ку о јав ном ли ниј ском 
пре во зу пут ни ка на те ри то ри ји Гра да 
и из ме не и до пу не од лу ке о јав ним 
пар ки ра ли шти ма.

На ве де ним из ме на ма је про пи са но 
да Скуп шти на Гра да Срем ска Ми тро
ви ца мо же про пи са ти нов ча не ка зне 
са мо у фик сном из но су и то за 
фи зич ко ли це и од го вор но ли це од 
1.000 до 50.000 ди на ра, за пред у зет
ни ка од 5.000 до 150.000 ди на ра, а 
за прав но ли це од 10.000 до 300.000 
ди на ра.

На днев ном ре ду се на шао го ди
шњи план ра да Ко му нал не по ли ци је 
за 2017. го ди ну, као и про гра ми 
по сло ва ња уста но ва из обла сти кул
ту ре, спор та и ту ри зма за ову го ди ну. 
Усво јен је про грам по сло ва ња Цен
тра за со ци јал ни рад „Са ва“, про грам 
по сло ва ња са фи нан сиј ским пла ном 
Пред школ ске уста но ве „Пче ли ца“ и 
про грам ра да Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца за те ку ћу го ди
ну. 

Од бор ни ци су по др жа ли про грам 
одр жа ва ња чи сто ће ЈКП „Ко му на ли
је“ и про грам одр жа ва ња и уре ђе ња 
град ске пла же у Срем ској Ми тро ви
ци за 2017. го ди ну. 

У окви ру из бо ра и име но ва ња, 
име но ван је Управ ни од бор ПУ „Пче
ли ца“, Над зор ни од бор Пред у зе ћа за 
одр жа ва ње ули це и пу те ва „Сир ми
јум пут“, Школ ски од бор Основ не 
шко ле „Бран ко Ра ди че вић“ из Ку зми
на, као и Ко ми си ја за од ре ђи ва ње 
на зи ва ули ца и тр го ва Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 

Б. Се ла ко вић

Од бор ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца по др жа ли су од лу ку да од са да 
рад но вре ме др жав них апо те ка бу де од 7 
до 20 ча со ва и да се уки да ноћ но де жур
ство апо те ке код Бол ни це. Од бор ник Алек
сан дар Про да но вић сма тра да ни је до бро 
да у гра ду ни јед на апо те ка не де жу ра 
но ћу, са чим се сло жио и ми тро вач ки гра
до на чел ник, ко ји је ре као да чи не све ка ко 
би се ре шио про блем по сло ва ња апо те
кар ске уста но ве. 

 Ова од лу ка пла шим се да ни је до бра, 
али је из ну ђе на. Апо те ка не ма мо гућ ност 
снаб де ва ња ле ко ви ма, па гра ђа ни ко ји су 
до ла зи ли у апо те ку код Бол ни це но ћу да 
ку пе ле ко ве, са да не ма ју шта да ку пе у 
њој. Ин тен зив но ра ди мо на то ме да се са 
до ба вља чи ма на пра ви спо ра зум ко ји би 
омо гу ћио де бло ка ду ра чу на и по нов но 
снаб де ва ње ле ко ви ма, с тим што ће мо ући 
у ре ор га ни за ци ју апо те кар ске уста но ве – 
из ја вио је Са на дер.

Др жав на апо те ка
ви ше не де жу ра но ћу

 На сто ја ће мо
да це на га са бу де

ста бил на, ко ли ко је
то у гра ни ца ма на ше 

мо ћи и да гра ђа ни 
ко ји ко ри сте на шу 

услу гу бу ду
за до вољ ни

Но ва в.д. ди рек тор ка
јП „Срем - гас“ Да ни ца Не дић
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НА КОН ПИ СА ЊА М НО ВИ НА СТИ ЖУ БО ЉИ ДА НИ ЗА КО РИ СНИ КЕ НА РОД НЕ КУ хИ ЊЕ?!

Сто мак не зна шта је ви кенд
На те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро

ви ца укуп но је 532 ко ри сни ка 
На род не ку хи ње. 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. Обро ци се де ле на 
че ти ри пунк та, од ко јих су три у са мом 
гра ду, а је дан у Ла ћар ку и сва ки ко ри сник 
до би ја по по ла ки ло гра ма хле ба и по ла 
ли тре ку ва ног обро ка.

У про шлом бро ју М но ви на об ја вљен је 
раз го вор са ко ри сни ци ма На род не ку хи
ње у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји су го во ри
ли о ква ли те ту хра не и про сто ру где им 
се обро ци де ле по сне гу и хлад но ћи. 
На кон об ја вље ног тек ста, чи ји је на слов 
„Ко ри сни ци ви кен дом глад ни“ ре а го ва
ли су пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве 
и обе ћа ли че шће кон тро ле и по бољ ша
ње ква ли те та обро ка.

На чел ник Град ске упра ве за здрав
стве ну и со ци јал ну за шти ту Во ји слав 
Мир нић је об и шао про шле сре де, 18. 
ја ну а ра ко ри сни ке На род не ку хи ње и 
уве рио се да је оно што пи шу М но ви не, 
ко је су из гле да мно ги ма у овом гра ду трн 
у оку, исти на.

ГЛАД НИ ВИ КЕ НДОМ: По де ла хра не са мо рад ним да ни ма

Услед не по вољ них вре мен ских 
усло ва обро ци На род не ку хи ње од 
18. ја ну а ра се де ле на дру гој ло ка ци
ји. Пункт ко ји је био код про сто ри ја 
Цр ве ног кр ста по ме рен је сто ти нак 
ме та ра да ље и са да се на ла зи на 
адре си Ар се ни ја Чар но је ви ћа 45. 

Пре ма ре чи ма на чел ни ка Град ске 
упра ве за здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту Во ји сла ва Мир ни ћа про ме на 
ло ка ци је је са мо при вре ме но ре ше
ње.

 Ова из ме на тра ја ће са мо до 
на бав ке два кон теј не ра у ко ји ма ће се 
ис по ру чи ва ти обро ци, а ко је оче ку је
мо да ће мо до би ти у на ред на два 
ме се ца. Је дан кон теј нер ће би ти сме
штен код Цр ве ног кр ста, а дру ги у 
Ла ћар ку – ре као је на чел ник Мир нић 
и на ја вио да ће се по тру ди ти да ко ри
сни ци до би ја ју ква ли тет ни је обро ке. 

НА ЧЕЛ НИК ВО јИ СЛАВ МИР НИЋ:

Ква ли тет ни ји обро ци

ПРО БА ЋЕ МО хРА НУ:
На чел ник Во ји слав Мир нић
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Да не из ми шља мо, по твр ди ле су ре чи 
ко ри сни ка и ово га пу та. Они су на чел ни
ку, ко ји бри не о си ро ма шним и бо ле сним 
гра ђа ни ма, ре кли да је од обро ка нај у ку
сни ји па суљ, а да су оста ла је ла бљу та ва 
и да би тре ба ло по ра ди ти на ква ли те ту. 
Ко ри сни ци ис ти чу да је про блем и то што 
се хра на не де ли ви кен дом, те да су та 
два да на глад ни.

Због хлад них и сне жних да на по де ла 
обро ка је пре ба че на у про сто ри је Удру
же ња Ко ло меј ка, на адре си Ар се ни ја 
Чар но је ви ћа 45. Та ко су за 308 ко ри сни ка 
ко ји су по ку ва ни оброк до ла зи ли у Цр ве
ни крст, обез бе ђе ни до не кле бо љи усло
ви. Обе ћа но је и да ће за око два ме се ца 
сти ћи кон теј нер, те да ће се обро ци та да 
де ли ти у за тво ре ним про сто ри ја ма и да 
се гра ђа ни не ће смр за ва ти на ми ну су док 
че ка ју то пло је ло, ко је се до ду ше мно ги
ма и охла ди док не стиг ну до ку ће. 

На ме ни ју су при ли ком на ше по се те 
На род ној ку хи њи на но вој адре си би ле 
ма ка ро не у саф ту. При зор док им се хра
на си па у (не)чи сте пла стич не кан ти це 
ни је био ни ма ло при ја тан, као ни ми рис 
ко ји се ши рио. Да би као олак ша ли ко ри
сни ци ма, ком би са хра ном су уте ра ли у 
нат кри ве но дво ри ште, те се ство ри ла 
ве ли ка гу жва, па је до ста ко ри сни ка не го
до ва ло због то га. За њих су от кљу ча ли и 
про сто ри је удру же ња, али шта вре ди 
ка да је уну тра хлад но, јер не ма гре ја ња, 
та ко да им је све јед но да ли ће хра ну 
че ка ти на по љу или уну тра. 

А ево и не ких од ко мен та ра ко ри сни ка:

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. је де мо џи ге ри цу и ма ка ро не, 
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. (Љиљана Зубовић)

хра на је ужа сна, је ди но што ва ља 
је сте па суљ и бе ли пи ри нач. (Дивна 
Грастић)

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 хра на. (јован 
Нићетић и Станоје Гаврић)

Из бу џе та Гра да за по тре бе На род не 
ку хи ње из два ја се пет ми ли о на ди на ра за 
три ме се ца, а де сет основ них на мир ни ца 
за оста лих де вет ме се ци обез бе ђу је 
др жа ва. Ни је ма ла су ма нов ца у пи та њу, 
те се са раз ло гом по ста вља пи та ње због 
че га су обро ци ло шег ква ли те та, не у ку
сни или ка ко ка жу ко ри сни ци „бљу та ви“. 

На ша ра чу ни ца ка же да ако се за 90 
да на, од но сно три ме се ца, ко ли ко Град 
пла ћа рад На род не ку хи ње укуп но из дво
ји пет ми ли о на ди на ра, то је он да по да ну 
55.555 ди на ра, од но сно 104 ди на ра по 
ко ри сни ку днев но. Про сеч на че тво ро чла
на по ро ди ца са 416 ди на ра мо же да 
спре ми уку сан ру чак са ме сом. Од но сно 
за 416 ди на ра мо же се ку пи ти не што 
ма ње од ки ло грам ме са, што је до вољ но 
за ква ли те тан оброк за че тво ро чла ну 
по ро ди цу. Због че га се он да ко ри сни ци ма 
спре ма, ка ко они твр де, ло ша хра на?. 

Се кре тар ка Цр ве ног кр ста Срем ска 
Ми тро ви ца Та тја на Јо ван че вић, за М 
но ви не ка же да ко ри сни ци сва ко днев но 
до би ја ју и ме со у обро ку, спре мље но на 
раз ли чи те на чи не, пре ма нор ма ти ви ма 
ко је је утвр дио Цр ве ни крст Ср би је. На 
кон ста та ци ју да се ко ри сни ци жа ле на 
ква ли тет хра не и то што ви кен дом оста ју 
глад ни, се кре тар ка на во ди да се њој ни ко 
ни је жа лио.

 Што се ти че по де ле хра не, од 1992. 
го ди не, од ка ко по сто ји На род на ку хи ња, 
ку ва ни обро ци се де ле рад ним да ном, 
њих спре ма ју рад ни ци Хи дро гра ђе ви на
ра, ко ји не ра де ви кен дом, сто га се ни 
хра на не ку ва ви кен дом. То је на сле ђе но 
ста ње, али сва ка ко уко ли ко се ко ри сни ци 
по жа ле на ма по сто ји мо гућ ност да пет
ком до би ју ве ћу ко ли чи ну хра не – на во ди 
Јо ван че вић. 

И ето, по што не ма ко да ку ва ви кен
дом, нај си ро ма шни ји гра ђа ни оста ју 
глад ни су бо том и не де љом. Ме ђу тим, 
зна ју ли љу ди из Црев ног кр ста и Гра да 
да сто мак не зна шта је ви кенд?

На кра ју, још је дан пут по ру ка го спо ђи 
ко ја се жа ли ла на лош ква ли тет хра не, 
али ни је же ле ла да при ча за но ви не, јер 
ци ти ра мо њу „но ви не не мо гу ни шта да 
им по мог ну“: Гра до на чел ник и на чел ник 
Мир нић су вер ни чи та о ци М но ви на, та ко 
да ће мо жда и пред у зе ти не што ка ко би 
хра на ко ју до би ја те би ла уку сни ја. 

А ми ће мо као и до са да на ста ви ти да 
ука зу је мо на про бле ме гра ђа на Срем ске 
Ми тро ви це, јер да ни је би ло пи са ња М 
но ви на, чел ни ци Гра да не би се упо зна ли 
са про бле ми ма ко ри сни ка На род не ку хи
ње.

 Би ља на Се ла ко вић

На род на ку хи ња у Срем ској Ми тро ви
ци функ ци о ни ше у окви ру Цр ве ног 
кр ста од 1992. го ди не. Број ко ри сни ка 
се стал но ме ња, тре нут но су на на род
ном ка за ну 532 нај си ро ма шни ја гра ђа
ни на Срем ске Ми тро ви це. Ку ва ни обро
ци се де ле пет да на у не де љи, на че ти
ри пунк та. На кра ју Ла ћар ка, код Кри ла 
по хра ну до ла зи 147 ко ри сни ка, на 
пунк ту на Цр ве ној че сми 37, код Ме сне 
за јед ни це Су тје ска 40 ко ри сни ка, док је 
нај ви ше њих, 308, до ско ра по хра ну 
до ла зи ло у про сто ри је Цр ве ног кр ста. 
Са да је по де ла обро ка пре ба че на за 
ове ко ри сни ке сто ти нак ме та ра да ље, у 
про сто ри је  Дру штва за не го ва ње укра
јин ске кул ту ре „Ко ло меј ка“. О ква ли те ту 
хра не и раз ло зи ма због че га се ку ва ни 
обро ци не де ле ви кен дом, се кре тар ка 
Цр ве ног кр ста Та тја на Јо ван че вић 
ка же:

 Од 1992. го ди не од ка ко по сто ји 
На род на ку хи ња, ку ва ни обро ци се 
де ле  рад ним да ном. Ка ко Цр ве ни крст 
не ма сво ју ку хи њу, ку ва не обро ке спре
ма ју рад ни ци Хи дро гра ђе ви на ра, ко ји 
не ра де ви кен дом, сто га се ни хра на не 
ку ва ви кен дом. То је на сле ђе но ста ње. 
Ма да се ко ри сни ца че сто де ле и ланч 
па ке ти. Што се ква ли те та хра не ти че, 

обро ци се спре ма ју по нор ма ти ви ма 
ко је је про пи сао Цр ве ни крст Ср би је, 
хра на не сме би ти за чи ње на пре ви ше, 
јер не сме ју сви да је ду сла но и за чи ње
но. На ши рад ни ци кон тро ли шу при пре
му хра не. Сва ко днев но се до би ја уз 
оброк и од ре ђе на ко ли чи на ме са.  

СЕ КРЕ ТАР КА ЦРВЕНОГ КРСТА ТА ТјА НА јО ВАН ЧЕ ВИЋ:

Не ма ко да ку ва ви кен дом

НЕ МА КО ДА КУ ВА ВИ КЕНДОМ:
Та тја на јо ва нче вић

У про шлом бро ју
М но ви на об ја вљен

је раз го вор са
ко ри сни ци ма На род не 

ку хи ње у Срем ској 
Ми тро ви ци, ко ји су 

го во ри ли о ква ли те ту 
хра не и про сто ру где 

им се обро ци де ле
по сне гу и хлад но ћи. 

На кон об ја вље ног 
тек ста, чи ји је на слов 
„Ко ри сни ци ви кен дом 

глад ни“ ре а го ва ли
су пред став ни ци 

ло кал не са мо у пра ве
и обе ћа ли че шће

кон тро ле и
по бољ ша ње

ква ли те та обро ка
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МИР јА НА ВА ШУТ, ДИ РЕ КТОР КА јАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА ПО СЛО ВЕ УР БА НИ ЗМА
„УР БА НИ ЗАМ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Срем ска Ми тро ви ца ни је
ур ба ни стич ки за пу штен град
Јав но пред у зе ће за по сло ве ур ба

ни зма „Ур ба ни зам“ фор ми ра но је 
у ав гу сту про шле го ди не и прав

ни је след бе ник ЈП Ди рек ци ја за 
из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 
По ре чи ма ди рек тор ке Мир ја не 
Ва шут, „Ур ба ни зам“ је на не ки на чин 
след бе ник и свих ин сти ту ци ја ко је су 
се ба ви ле ур ба ни стич ком стру ком на 
про сто ру Срем ске Ми тро ви це у про
те клих 50 го ди на.

Де лат ност пред у зе ћа об у хва та 
из ра ду ур ба ни стич ких про је ка та, про
стор них и ур ба ни стич ких пла но ва, 
про је ка та пар це ла ци је и пре пар це ла
ци је, по сло ве пра ће ња ста ња у обла
сти ма ко је су од зна ча ја за из ра ду 
пла но ва. Ова де лат ност је део ком
плек сне обла сти пла ни ра ња и уре ђе
ња про сто ра и на се ља. То је област у 

ко јој су по себ но из ра же ни овла шће
ња и ин те ре си ло кал не за јед ни це, од 
стра те шког пла ни ра ња, пре ко раз во ја 
гра да, до ко му нал не ин фра струк ту ре 
и за шти те жи вот не сре ди не.

– Ду ги низ го ди на сам про ве ла у 
ур ба ни зму. По че ла сам 1983. го ди не 
као про стор ни пла нер у За во ду за 
ур ба ни зам. По сто ја ла је раз ли ка 
из ме ђу пе ри о да ка да сам по че ла да 
се ба вим овим по слом и да на шњег 
вре ме на. Не ка да су се до но си ли 
стра те шки пла но ви раз во ја не ког про
сто ра, ре ци мо Срем ске Ми тро ви це. 
Ти пла но ви су опре де љи ва ли ка ко ће 
се раз ви ја ти Срем ска Ми тро ви ца у 
сфе ри по љо при вре де, у сфе ри ин ду
стри је, школ ства, здрав ства. Из њих 
се ни је мо гла до би ти ни ка ква до зво ла 
за из град њу. То ни су би ли спро вед бе

ни пла но ви. Да би се до би ла до зво ла 
за из град њу не ког објек та мо ра ли су 
да се ра де ур ба ни стич ки пла но ви, 
де таљ ни и ге не рал ни. На осно ви њих 
су се по ста вља ле основ не ре гу ле, 
пра ви ла за уре ђе ње и из град њу гра
да. Ти пла но ви су би ли ја ко до бри и 
вр ло стро ги. У то вре ме ин сти тут при
ват ног вла сни штва био не ка ко скрај
нут и под ре ђен оп штем и јав ном ин те
ре су. Та да је ур ба ни зам био стру ка од 
јав ног и др жав ног ин те ре са, ка же 
Мир ја на Ва шут.

Шта су но во до не ле по ли тич ке 
про ме не у сфе ру ур ба ни зма?

По ли тич ке про ме не су до не ле про
ме ну за ко на и из ра де ур ба ни стич ке 
до ку мен та ци је. До шло је и до про ме
на у сми слу да је са да при ват но вла
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сни штво по ста ло не при ко сно ве но, у 
од но су на при мат дру штве ног или 
јав ног пре 2000. го ди не. Про стор ни 
пла но ви су са да до би ли и мо гућ ност 
спро вед бе. Иако ти пла но ви не по зна
ју ни број пар це ле, да та су пра ви ла 
ка ко ће се гра ди ти на по љо при вред
ном или шум ском зе мљи шту, на гра
ђе вин ском зе мљи шту, до до но ше ња 
ур ба ни стич ких пла но ва. Кад је реч о 
де таљ ним ур ба ни стич ким пла но ви ма, 
они мо ра ју да по шту ју ин сти тут при
ват ног вла сни штва. Да ћу вам при мер 
бло ка Зе ле но др во. Уну тар тог бло ка 
по сто ји 70 од сто по вр ши на у при ват
ном вла сни штву. Екс про при ја ци ја се 
мо же вр ши ти над зе мљи штем ко је је 
пред ви ђе но за из град њу обје ка та у 
јав ној на ме ни. То је пре све га ули ца. 
И са мо се за тај про стор екс про при ше 
зе мљи ште. Град мо же са мо кроз 
план ску до ку мен та ци ју да „на ре ђу је“ 
шта ће се гра ди ти. Ако се гра ди шко
ла, бол ни ца, ба зен про гла ша ва се 
јав ни ин те рес на том зе мљи шту. Све 
оста ло је и да ље при ват но зе мљи ште 
и та да је до ста те шко, с об зи ром на то 
ко ли ко Град има сред ста ва, да се ула
зи у пу но бло ко ва и про је ка та. У про
стор ним бло ко ви ма као што је Зе ле но 
др во, Ју пи тер, има пу но про бле ма у 
сми слу при ват ног вла сни штва. Са 
дру ге стра не за хва љу ју ћи ур ба ни
стич ким пла но ви ма при ват ни ци до би
ја ју мо гућ ност да ви ше гра де. Да уме
сто јед не по ро дич не ку ће ник не стам
бе на згра да са ви ше ста но ва, али то 
мо ра да бу де пред ви ђе но пла ном 
де таљ не ре гу ла ци је. 

Да ли је по ва шем ми шље њу 
Ми тро ви ца по ште ђе на ур ба ни стич-

ког ха о са ко ји се мо же ви де ти у 
не ким дру гим гра до ви ма?

У по след ње вре ме, што се у Ми тро
ви ци то ли ко и не ви ди, зам ка за све 
ур ба ни сте и љу де ко ји се ба ве уре ђе
њем је ин ве сти ци о ни ур ба ни зам. 
Пла но ви се ра де ци ља но, пре ма 
по тре би ин ве сти то ра. Та кви пла но ви 
за да ју му ке ур ба ни сти ма. Ур ба ни зам 
је стру ка од јав ног ин те ре са. Мо ра да 
се бри не о про сто ру у гра ду, без об зи
ра на вла сни штво, да тај про стор 
бу де пра вил но уре ђен пре ма по тре
ба ма ста нов ни штва. Мо ра да се во ди 
ра чу на да ули це бу ду до вољ но ши ро
ке, да има до вољ но про сто ра за сву 
ин фра струк ту ру. И др жа ва са да мо ра 
да ку пу је и пла ћа при ват ним вла сни
ци ма зе мљи ште за те на ме не. Ин ве
сти то ри ма у том слу ча ју оста је ма ње 
зе мљи шта за из град њу, и ту је сад та 
бор ба из ме ђу при ват ног вла сни штва 
и ур ба ни ста, да град из гле да као 
град.

Ка ко оце њу је те зна чај ур ба ни ста 
и ур ба ни зма у Срем ској Ми тро ви-
ци?

Осни ва њем ЈП Ди рек ци ја за из град
њу Гра да, пре де се так го ди на, зна чај 
ур ба ни ста је био скрај нут, јер је основ
на де лат ност Ди рек ци је би ла спро во
ђе ње ин ве сти ци ја у гра ду. Ур ба ни сти 
су и да ље ра ди ли ур ба ни стич ке пла
но ве, али ово на ше но во јав но пред у
зе ће тре ба да вра ти зна чај ур ба ни зму,  
да се ба ви ур ба ним ди зај ном. Ми 
ће мо и да ље ра дити пла но ве за 
по тре бе на шег осни ва ча, али мо ра мо 
и да иза ђе мо на тр жи ште, да бу де мо 
у слу жби свих оних ко ји ма је по треб на 

Ур ба ни зам је стру ка
од јав ног ин те ре са.
У Ми тро ви ци се то 

то ли ко не ви ди, али у 
по след ње вре ме зам ка 

за све ур ба ни сте и 
љу де ко ји се ба ве

уре ђе њем је
ин ве сти ци о ни

ур ба ни зам. Пла но ви 
се ра де ци ља но,
пре ма по тре би

ин ве сти то ра. Та кви 
пла но ви за да ју му ке 

ур ба ни сти ма. Мо ра да 
се бри не о про сто ру у 
гра ду, без об зи ра на 

вла сни штво, да
тај про стор бу де
пра вил но уре ђен
пре ма по тре ба ма

ста нов ни штва, ка же 
Мир ја на Ва шут
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ур ба ни стич ка ин тер вен ци ја у про сто
ру. Ово пред у зе ћа има до во љан број 
струч ња ка да мо же да се кон ку ри ше 
ур ба ни стич ким пред у зе ћи ма у окру
же њу. Ур ба ни зам и про стор но пла ни
ра ње су де лат но сти од др жав ног 
ин те ре са пре све га. Из ра да про стор
них и ур ба ни стич ких пла но ва, ко ји ма 
се у про сто ру де фи ни ше јав ни ин те
рес ло кал не за јед ни це, као и пра ће
ње њи хо ве им пле мен та ци је, пред ста
вља ве о ма ва жан део ове обла сти.

Шта је за пра во ур ба ни стич ки 
ди зајн?

Тре ба раз ли ко ва ти пра ви ла уре ђе
ња и пра ви ла гра ђе ња. Пра ви ла уре
ђе ња под ра зу ме ва ју ка ко ће то што се 
гра ди из гле да ти, а пра ви ла гра ђе ња 
се од но се на од нос из ме ђу обје ка та и 
сло бод них по вр ши на. Сва ки план у 
ЈП Ур ба ни зам би мо рао да има и еле
мен та ур ба ног ди зај на, од но сно ка ко 
ће це ли на из гле да ти. Ка ква је ра све
та, да ли ће мо по ста ви ти не где фон
та ну, скулп ту ру или не што слич но. 
Ин те ре сант не су ур ба ни стич ке ин ста
ла ци је ко је су ви ђе не у свим гра до ви
ма све та. По себ но ка да су у пи та њу 
не ка кве ма ни фе ста ци је, но во го ди
шњи пра зни ци, ка ко ће град у тим 
да ни ма из гле да ти, ка ко ће из гле да ти 
лет ње ба ште, све су то обла сти у ко јој 
ће се ово јав но пред у зе ће ан га жо ва
ти. Да град поч не да до би ја иден ти
тет, да се ка же, то има са мо у Срем
ској Ми тро ви ци. Ми има мо оба ве зу да 
са ра ђу је мо са свим јав ним пред у зе
ћи ма ко ја се ба ве град њом. Ако се 
ра ди пе шач ка зо на и ако је ра ди мо од 
бе ха то на, ми мо ра мо да ми сли мо да 
ли јав но ко му нал но пред у зе ће мо же 
то да одр жа ва. Из бор ма те ри ја ла је 
ве о ма би тан. У мно гим гра до ви ма, 
ре ци мо шах то ви из гле да ју као укра си. 
То је тај ур ба ни ди зајн. Та ко не што 
при вла чи па жњу по се ти ла ца. По треб
но је ускла ди ти ур ба ни зам и ту ри зам.

Да ли је Срем ска Ми тро ви ца по 
ур ба ни стич ким ме ри ли ма за пу-
штен град?

Ми тро ви ца ни је ур ба ни стич ки за пу
ште на. У вре ме ка да је ура ђе на 
пе шач ка зо на за по чео је тренд ур ба
ног ди зај на, ускла ђи ва ње кул тур не 
ба шти не и ур ба ни зма. Ту је кљу чан 
био За вод за за шти ту спо ме ни ка кул
ту ре. Али, не ка ко се то из гу би ло, баш 
због не до стат ка нов ца. По сто ји план 
ко ји по ве зу је са да шњу пе шач ку зо ну 
са Жит ним тр гом и из ла ском на ре ку 
Са ву. Де це ни ја ма при ча мо о ур ба ни
стич ком из ла ску гра да на ре ку. Да 
има па ра ми би смо из ме сти ли са о
бра ћај и по ве за ли два тро у гла ста 
тр га. Да иза ђе град на Са ву. Об но ви
ли бисмо и фа са де ко је би би ле 
ви дљи ве са ре ке. Ми тро ви ца је нај
леп ша ка да се гле да са Са ве. Из ла
зак гра да на ре ку иде спо ро и због 
не ких дру гих ства ри. Ре ка Са ва је 
ме ђу на род ни ко ри дор, по сто је ре гу ле 

ко је се мо ра ју по што ва ти. За тим, 
по сто ји зе мљи ште у вла сни штву Во да 
Вој во ди не. За кон о пла ни ра њу и 
за кон о во да ма се че сто су ко бља ва ју, 
та ко да има мно го пре пре ка ко је тре
ба пре ва зи ћи.

Да ли по сто ји су коб За во да за 
за шти ту спо ме ни ка и ур ба ни ста, 
ре ци мо у оним слу ча је ви ма ка да се 
зах те ва ју од ре ђе ни ма те ри ја ли 
ко ји се угра ђу ју у згра де ко је при-
па да ју ам би јен тал ним це ли на ма?

Ка да се ра де ур ба ни стич ки пла но
ви, мо ра мо да до би је мо усло ве свих 
јав них пред у зе ћа, пре све га због 
ин фра струк ту ре, стру ја, во да, ка на ли
за ци ја, гас, те ле ко му ни ка ци је. То је 
јед на књи га до ку мен та ци је ко ја тач но 
ка же ов де мо же те да про ву че те ин ста
ла ци је, ов де не мо же те. То је јед на 
при ча. Ка да је у пи та њу не ки обје кат 
или не ки про стор, а то су ре ци мо 
на ши тро у гла сти тр го ви, ја сно је ре гу
ли са но ко ја ку ћа сме да се сру ши, ко ја 
не сме, шта сме да се ди ра, шта не. 
Ако се гра ди, под ко јим усло ви ма 
мо же да се гра ди, ако се стам бе ни 
про стор пре тва ра у по слов ни, под 
ко јим усло ви ма се то сме ра ди ти. У 
за ко ну о за шти ти не по крет них кул тур
них до ба ра све ја сно пи ше, ти усло ви 
мо ра ју би ти бу квал но пре пи са ни у 
на ше пла но ве. У ло ка циј ској до зво ли 
мо ра да ја сно пи ше ка ква мо ра би ти 
про зор, ка кав је па ра пет, ка ква бо ја. 
За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
је ин сти ту ци ја ко ја се ста ра о по што
ва њу за ко на о за шти ти не по крет них 
кул тур них до ба ра. Спре га из ме ђу 
ур ба ни ста и За во да за за шти ту спо ме
ни ка кул ту ре си гур но по сто ји. Али 
про блем је ин ве сти тор ски ур ба ни зам.

Ка ко се од у пре ти ин ве сти тор-
ском ур ба ни зму?

О то ме бри не др жа ва, про пи си ва
њем од ре да ба ка ко се из ра ђу је ур ба
ни стич ки план, од из ра де до до но ше
ња. Уве ден је ин сти тут ма те ри јал за 
ра ни јав ни увид. Ка ко то у прак си 
из гле да. До ђе не ко, да ли је то Гра д 
или при ват ни ин ве сти тор све јед но, и 
ка же ја бих да за про стор ни блок тај и 
тај ура дим план де таљ не ре гу ла ци је. 
При ба ве се под ло ге и на тим под ло га
ма се ра ди ма те ри јал за ра ни јав ни 
увид у ко ме сто ји шта ће се у том про
сто ру де си ти као про ме на. Опи ше се 
по сто је ће ста ње и да је се план шта ће 
се де си ти у бу дућ но сти. Тај ма те ри јал 
за ра ни јав ни увид иде на об ја вљи ва
ње у слу жбе ним гла си ли ма и про сто
ри ја ма град ске упра ве. Сва ко мо же 
да до ђе и да се ин те ре су је шта ће се 
ту гра ди ти и ра ди ти. На осно ву тог 
ма те ри ја ла при ку пе се при мед бе у 
пи сме ном об ли ку. Те при мед бе иду на 
ко ми си ју за про ве ру план ске до ку
мен та ци је. На кон то га се ра ди на црт 
пла на де таљ не ре гу ла ци је ко ји по но
во иде на  јав ни увид и об ја вљу је се у 
ло кал ним но ви на ма, те ле ви зи ја ма, 
ор га ни зу ју се јав не пре зен та ци је. 

Ми тро ви ца ни је 
ур ба ни стич ки

за пу ште на. У вре ме 
ка да је ура ђе на 

пе шач ка зо на за по чео 
је тренд ур ба ног 

ди зај на, ускла ђи ва ње 
кул тур не ба шти не
и ур ба ни зма. Ту је 

кљу чан био За вод за 
за шти ту спо ме ни ка 

кул ту ре. Али, не ка ко 
се то из гу би ло,

баш због не до стат ка
нов ца. По сто ји

план ко ји по ве зу је 
са да шњу пе шач ку 

зо ну са Жит ним тр гом 
и из ла ском на ре ку 
Са ву. Де це ни ја ма

при ча мо
о ур ба ни стич ком 
из ла ску гра да

на ре ку
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По но во сва ко има пра во да до ста ви 
при мед бе, да сви де мо крат ски уче
ству је мо у фор ми ра њу жи во та у гра
ду. Те су ге сти је се при ку пе и по но во 
иду на ко ми си ју. Ко ми си ја до но си 
за кљу чак да ли су при мед бе осно ва
не или не. Ако су осно ва не план мо ра 
да се ис пра ви, и кад се ис пра ви тек 
он да га усва ја Скуп шти на гра да. 

Ко ја је гра ни ца до ко је вла сник 
при ват не пар це ле мо же да уце њу је 
др жа ву ка да је у пи та њу про да ја 
зе мљи шта за из град њу не ког објек-
та од ши рег зна ча ја?

Ре ци мо кад хо ће мо да кроз не ки 
блок про ву че мо ули цу. Она ула зи у 
не ко ли ко пар це ла. Не ки вла сни ци 
хо ће  да про да ју, а не ки не ће. Пр во се 
по тр жи шној це ни по ку ша от куп те 
пар це ле. Ако вла сник не ће по тој це ни 
да про да, он да се про гла си за ко ном 
про пи са но јав ни ин те рес. То про гла
ша ва др жа ва. И др жа ва ка же, мо раш 
по тр жи шној це ни да про даш пар це лу 
или део пар це ле. У по след ње вре ме 
по сто ји и ур ба на ко ма са ци ја, где Град 
и при ват ни ин ве сти тор иду у за јед нич
ки по ду хват отва ра ња бло ка, где сви 
има ју ко ри сти. И вла сни ци при ват них 
пар це ла и ин ве сти то ри и Град. 

Ка ко ви ди те у ур ба ни стич ком 
сми слу бу дућ ност Срем ске Ми тро-
ви це?

Срем ска Ми тро ви ца има до во љан 
број ура ђе них пла но ва де таљ не ре гу
ла ци је на осно ву ко јих се ур ба ни стич
ко ста ње у сми слу ор га ни за ци је про
сто ра мо же ре а ли зо ва ти. Основ ни 
про блем су сред ства за ин ве сти ра ње 
у отва ра ње но вих бло ко ва, нај че шће 
обез бе ђе ње зе мљи шта. Ми слим да је 
град, од но сно бив ши ди рек тор Ди рек
ци је, а са да шњи гра до на чел ник, ја ко 
до бро пре по знао зна чај ур ба ни стич ке 
стру ке, да је то стру ка од јав ног ин те
ре са. Пред ло жио је и фор ми рао ово 
но во јав но пред у зе ће ко је ће на ста ви
ти тра ди ци ју ста рог ур ба ни зма. Са да 
ур ба ни сти има ју мо гућ ност екс по ни
ра ња. Да се ство ри тим ко ји ће ра ди
ти пла но ве ко ји ће би ти спро во ди ви.

Ка ква је си ту а ци ја са ка дро ви ма 
у јП „Ур ба ни зам“?

Ур ба ни зам је спе ци фич на де лат
ност. Ва жан је кон ти ну и тет и то је 
обез бе ђе но на тај на чин што су се 
кроз ге не ра ци је укљу чи ва ли ар хи тек
те ур ба ни сти са од го ва ра ју ћим ли цен
ца ма. Сва ки струч њак за ин фра струк
ту ру мо ра има ти и ур ба ни стич ку 
ли цен цу. Нас има 14 за по сле них. Од 
то га је 80 од сто са ли цен ца ма од го ва
ра ју ћих про фи ла. У пред у зе ћу ра ди 
струч ни тим ко ји се са сто ји од про
стор них пла не ра, ар хи те ка та, ин же
ње ра пеј за жне ар хи тек ту ре, са о бра
ћај них ин же ње ра, ин же ње ра ге о де зи
је. Би ло би ја ко до бро ка да би по сто
ја ла мо гућ ност да се за по сле хи дро
ин же њер и елек тро ин же њер, а тре ба
ло би ма ло и под мла ди ти ка дар. 

Владимир Ћосић  

јП „КО МУ НА ЛАЦ“ РУ МА

јав на ра све та,
но ва над ле жност

јП „Ко му на лац“ у овој го ди ни пла ни ра и не ко ли ко ве ћих 
ин ве сти ци ја. Нај ве ћа ин ве сти ци ја за ко ју је по че ла при-
пре ма тен дер ске до ку мен та ци је је на бав ка ка ми о на од 
22 ку би ка ко ји је по тре бан за од воз сме ћа из ве ћих се о-
ских ме сних за јед ни ца, као што су Пу тин ци, Ни кин ци, 
Пла ти че во, хрт ков ци и Кле нак

Фор ми ра њем но вог ЈКП „Пар
кинг и ин фра струк ту ра“ до шло 
је де лом до про ме не де лат но

сти ЈП „Ко му на лац“, та ко да је Рад на 
је ди ни ца Пар кинг сер вис са да у овом 
но вом пред у зе ћу, док је „Ко му на лац“ 
до био у сво ју над ле жност одр жа ва ње 
јав не ра све те.

 Реч је о одр жа ва њу и пла ћа њу јав
не ра све те на ком плет ној те ри то ри ји 
рум ске оп шти не у вред но сти од не ких 
50 ми ли о на на го ди шњем ни воу, од 
че га је пет ми ли о на одр жа ва ње јав не 
ра све те. Ове про ме не не зна че но во 
за по шља ва ње, тач ни је има мо два 
рад ни ка ма ње  од но сно 134 за по сле
на и не ма по тре бе за по ве ћа њем тог 

бро ја  ка же Жељ ко До шен, по моћ ник 
ди рек то ра за тех нич ка пи та ња. 

Он до да је да „Ко му на лац“ по се ду је 
ви син ску кор пу, али и за по сле не 
елек три ча ре та ко да ће они не ке 
основ не по сло ве на одр жа ва њу јав не 
ра све те оба вља ти са ми  за ме на 
си ја ли ца, при гу шни ца и слич но, док 
ће део ко ји се од но си на трафостаницe 
и ви со ко е нер гет ске ка бло ве ра ди ти 
Елек тро ди стри бу ци ја Ру ма. 

 Ми смо већ то ком ја ну а ра от кло
ни ли не ке ве ће ква ро ве на јав ној 
ра све ти у Пу тин ци ма, Жар ков цу и 
До брин ци ма. У то ку је тен дер за 
на бав ку ис по ру чи о ца елек трич не 

По моћ ник ди рек то ра за тех нич ка пи та ња јП „Ко му на лац“ Жељ ко До шен
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енер ги је што је на ша оба ве за по 
но вом за ко ну, а кре нуо је и тен дер за 
на бав ку си ја ли ца, при гу шни ца, 
ка бло ва и све га оног што је по треб но 
за одр жа ва ње јав не ра све те  ис ти че 
До шен.

Про ме на је на ста ла и код скла па ња 
уго во ра за одр жа ва ње зе ле них по вр
ши на, зим ско одр жа ва ње пу те ва у 
гра ду, одр жа ва ње Бор ков ца, гро ба
ља и град ске чи сто ће у ко јој ра ди 16 
љу ди, јер са да ово Јав но пред у зе ће 
уго во ре о тим по сло ви ма пот пи су је 
ди рект но са осни ва чем. 

ЈП „Ко му на лац“ у овој го ди ни пла
ни ра и не ко ли ко ве ћих ин ве сти ци ја. 
Нај ве ћа ин ве сти ци ја за ко ју је по че ла 
при пре ма тен дер ске до ку мен та ци је 
је на бав ка ка ми о на од 22 ку би ка ко ји 
је по тре бан за од воз сме ћа из ве ћих 
се о ских ме сних за јед ни ца, као што су 
Пу тин ци, Ни кин ци, Пла ти че во, Хрт
ков ци и Кле нак. 

Са да има ју ка ми о не ко ји мо гу при
ми ти до 15 то на са би је ног сме ћа, а 
на бав ком ве ћег мо же се по ку пи ти 
сме ће из тих ве ћих се ла у јед ном 
оби ла ску, што до во ди до зна чај не 
уште де у го ри ву. Овај ка ми он ко шта 
22 ми ли о на ди на ра и то је пр ва ве ли
ка ин ве сти ци ја у ко ју се кре ће у мар
ту. Ушло се и у про це ду ру на бав ке 
но вог пла сте ни ка, јер је план по ве ћа
ње бро ја сад ни ца. Са до ско ра шњих 
око 30.000 сад ни ца под ми ри ва ле су 
се са мо основ не по тре бе ве за не за 

озе ле ња ва ње и одр жа ва ње зе ле них 
по вр ши на у гра ду. Са да је план да се 
за ду пло по ве ћа ка па ци тет ка ко би се 
мо гло ра ди ти за тре ћа ли ца, на тр жи
шту и та ко обез бе ди ти до дат на за ра
да. По го то во што има ју мла дих струч
них ли ца ко ји би у ра сад ни ку ра ди ли.

Ове го ди не је у пла ну и сре ђи ва ње 
ва ша ра ка ко би се из Глав не ули
цаеод Основ не шко ле „Иво Ло ла 
Ри бар“ до Је ле нач ке ули це из ме сти
ле те зге и та ко сма њи ла гу жва. За 
са да у сточ ном де лу ва ша ра је ма ли 
про мет сто ке, а ту је пла то од го то во 
три хек та ра, та ко да би остао и про
мет сто ке, али и део за пре се ље ње 
те зги. По шљун ча ни део про сто ра за 
ва шар оста је за про мет ме ха ни за ци је. 

 На про ле ће кре ће мо у ре а ли за ци
ју ове иде је, то су не ке од ве ћих ин ве
сти ци ја, уз на ја вље но ре но ви ра ње 
тр жни це у ко ју го ди на ма ни је ула га но. 
Та ко ће мо, уз ком пле ту ре кон струк
ци ју пи ја це ко ја је ра ђе на про шле 
го ди не, ко нач но сре ди ти це лу пи ја цу 
у цен тру гра да ко ји ће ти ме до би ти и 
зна то леп ши из глед  ка же До шен.

У сеп тем бру 2009. го ди не у рум ској 
оп шти ни је отво рен азил, тач ни је при
хва ти ли ште за псе и мач ке, бу ду ћи да 
је би ло до ста про бле ма са ве ли ким 
бро јем па са лу та ли ца на град ским 
ули ца ма. Њи хов број би се по го то во 
по ве ћао по сле ва ша ра с об зи ром да 
мно ги ко ји до ђу на ва шар, до ве ду и 
сво је псе и по сле ва ша ра их оста ве у 
Ру ми.

 Ка па ци те ти у при хва ти ли шту су 
пре бу ки ра ни, али ће мо се тру ди ти да 
што ма њи број па са бу де на ули ца ма. 
Ми има мо мо гућ ност да сме сти мо 
пе де се так па са да бисмо ис по што ва
ли усло ве за њи хо во др жа ње ко ји се 
тра же, а тру ди мо се и да им на ђе мо 
но ве вла сни ке. Ве ли ки про блем нам 
пра ве не ке не вла ди не ор га ни за ци је 
ко је вр ше при ти сак и нео сно ва ну 
кам па њу и под но се кри вич не при ја ве, 
ма да по сле ве те ри нар ске ин спек ци је 
кон ста ту ју да су усло ви у при хва ти ли
шту у скла ду са за кон ским од ред ба
ма ко је ва же у Ср би ји. Шта је по за ди
на то га, не знам. Да кле, основ ни 
про блем је ка па ци тет, а раз го ва ра ли 
смо са осни ва чем да ви ди мо да ли 
мо же до ћи до про ши ре ња ази ла. 
Оче ку је мо и но ви за кон о др жа њу 
жи во ти ња јер на те ри то ри ји на ше 
оп шти не има мо слу ча је ва да ухва ти
мо псе ко ји су чи по ва ни, а да вла сни
ци не во де бри гу о њи ма. Ако на ба ви
мо пса мо ра мо о ње му и бри ну ти, а 
не ка да нам до са ди, он да отво ри мо 
ка пи ју и пу сти мо га на ули цу па не ка 
о ње му бри не Оп шти на или „Ко му на
лац“. Мо ра мо на пра ви ти ком пле тан 
по пис и чи по ва ти псе и да вла сни ци 
сно се од го вор нос за свог пса  сма тра 
Жељ ко До шен. 

По ње му, док се то не де си, би ће и 
про бле ма са угри зи ма па са јер то 
ни су ма ла сред ства ко ја на име 
од ште те иду из бу џе та Оп шти не. 

С. Џа ку ла

Ове го ди не
је у пла ну и

сре ђи ва ње ва ша ра 
ка ко би се из Глав не 

ули це од Основ не 
шко ле „Иво Ло ла 

Ри бар“ до је ле нач ке 
ули це из ме сти ле 

те зге и та ко
сма њи ла гу жва 

Ра сад ник јП „Ко му на лац“

На го ди шњем ни воу са мо за одр жа ва ње 
ази ла и хра ње ње па са се из два ја 15 ми ли
о на ди на ра. Сред ства за од ште ту за угри
зе па са су са да не што сма ње на јер се иде 
на ван суд ско по рав на ње и у про се ку је то 
око 80.000 ди на ра. Али и ту не ко ви ди 
мо гућ ност да за ра ди, по го то во они чи ја је 
ег зи стен ци ја угро же на.

 Има и по ро ди ца ко ји ове на пла те ко ри

сте за сво ју ег зи стен ци ју – нпр. има у Гра
бов ци ма ком плет на фа ми ли ја  сви су 
из у је да ни по дру ги пут. То знам да је исти
на по што мо ра ју при ја ви ти ује де на шој 
ЗОО хи ги је ни и ми о то ме во ди мо еви ден
ци ју  то је по стао про сто не ки вид пре жи
вља ва ња  ка же До шен о та квим слу ча је
ви ма ка ко се љу ди до ви ја ју да до ђу до 
по треб ног нов ца.

Це ла по ро ди ца „из у је да на“ два пу та
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Са хлад ним тала сом и вео ма 
ниским тем пе ра ту ра ма прет ход
них неде ља по први пут су суо че

ни и мигран ти сме ште ни у при хват ним 
цен три ма на под руч ју шид ске општи не. 
Мно ги од њих нису нави кли на ова ко 
изра зи то ниске тем пе ра ту ре, па хлад ну 
зиму тешко под но се. Шиђа ни их често 
могу сре сти на ули ца ма, где шета ју огр
ну ти ћеба ди ма. У јед ном од при хват них 
цен та ра који се нала зи у непо сред ној 
бли зи ни желе знич ке ста ни це у Шиду, 
тре нут но је сме ште но 637 људи. Око 
250 сама ца, 76 мало лет ни ка без прат ње 
и око 280 чла но ва поро ди ца. Сме ште ни 
су у неко ли ко обје ка та у кам пу где им је 
обез бе ђе но гре ја ње на стру ју, пелет и 
наф ту. Током дана доби ја ју три обро ка, 
од којих је један кува ни. И поред тога, 
како кажу, ове хлад не дане тешко под
но се.

 Вео ма ми је хлад но. Посеб но ноћу, 
али ни пре ко дана није боље. Имам 
довољ но сво је топле оде ће, али то није 
про блем. Нисам нави као на ова ко ниске 
тем пе ра ту ре, али поку ша вам нека ко да 
се уто плим и да се мање кре ћем. Углав
ном пре ко дана само једем и спа вам и 
тако про во дим вре ме током ове хлад не 
зиме. Желим да што пре одем у Аустри ју 
да радим и да не губим вре ме овде, а 
што се оста лих усло ва живо та у кам пу 
тиче ја сам задо во љан  каже 22. годи
шњи Џавид Хан из Авга ни ста на.

Међу мно го број ним мигран ти ма, раз
го ва ра ли смо и са Бабу Ханом из Паки
ста на. Запао нам је за око, јер је кроз 
камп шетао бос у папу ча ма.

 Није ми толи ко хлад но. Не шетам 
ина че бос, али сам кре нуо на туши ра
ње. У кам пу није баш толи ко топло, јер 
често иска чу оси гу ра чи и онда пре ста ну 
да раде гре ја ли це. Онда нам буде јако 
хлад но. Ја сам и нави као с обзи ром на 

то да и у Паки ста ну током зиме буде 
хлад но па чак и до минус 18 сте пе ни, 
тако да ми ови хлад ни зим ски дани и не 
пада ју толи ко тешко  каже Бабу Хан.

У јед ној од спа ва о ни ца сме ште но је 
од 150 до 160 сама ца, који спа ва ју у кре
ве ти ма на спрат. Сви они има ју ћебад и 
топлу оде ћу, али то некад није довољ но 
за ове хлад не дане.

 Више од пет месе ци сам у Срби ји. 
По први пут се суо ча вам са ова ко хлад
ном зимом. У Бан гла де шу ода кле дола

зим, није ова ко хлад но и тем пе ра ту ре 
ника да нису испод мину са. Што се тиче 
усло ва живо та у при хват ним цен три ма, 
задо во љан сам. Има мо довољ но топле 
оде ће и све га оста лог што нам је потреб
но, али нисам сигу ран да и дру ги деле 
моје мишље ње. Мислим да је већи број 
оних који тешко под но се зиму, зато ја 
једва чекам да одем Шпа ни ју код бра та 
и искре но се надам да ће то бити у ско
ри је вре ме  каже Рахел Ахмед из Бан
гла де ша.

Један од неза до вољ них је Муха мед 
Бешир из Авга ни ста на, који за себе каже 
да јако тешко под но си хлад но ћу.

 Више од три месе ца сам у Шиду. Вео
ма ми је хлад но. Сви ма нам је тешко овде 
и има мо про бле ма због хлад но ће, зато 
и има доста боле сних. Када сам дошао 
није била зима, а сада ми је пре хлад
но јер ја не под но сим хлад но ћу. Имам 
довољ но оде ће, капа, чара па, рука ви ца, 
али не пома же, не могу се загре ја ти. Још 
један од про бле ма је што овде купа ти ла 
нису довољ на за све и онда мора мо дуго 
чека ти. А можда би било лак ше да и за 
вече ру доби је мо поне кад топао оброк, 
а не кон зер ве као што сада доби ја мо  
каже Муха мед.

Нај за до вољ ни ји су нај мла ђи. Вели ки 
број деце дане про во ди у деч јем кут ку 
са сво јим вас пи та чи ца ма и мај ка ма. Уз 
пре гршт игра ча ка у топлој про сто ри ји, 
игра ју се и тако про во де ове хлад не зим
ске дане. У јед ној од про сто ри ја, зате кли 
смо и нај мла ђег чла на при хват ног цен
тра у Шиду, ново ро ђе ну бебу, ста ру тек 
неко ли ко дана. У топлој соби спа ва ла је 
у наруч ју сво је суна род ња ки ње. 

Пре ма инфор ма ци ја ма које смо 
доби ли у Коме са ри ја ту за избе
гли це, за мигран те је обез бе ђе но 

довољ но огре ва и топлих одев них пред
ме та. Про бле ма има једи но када дође 
до опте ре ће но сти снаб де ва ња стру јом, 
па се често деси да иска чу оси гу ра чи. 
Но и поред тога, про сто ри ји су углав ном 
топле и свим мигран ти ма је обез бе ђе
на топла гар де ро ба. Али и поред тога, 
сви се они нада ју да овај хлад ни зим
ски талас неће још дуго потра ја ти и да 
ће топли дани убр зо доћи, a углав ном 
им је сви ма исти циљ доћи до зема ља 
Европ ске уни је, Шпа ни је, Ирске, Ита ли је 
и тамо запо че ти нови живот.

М. Н.

МИГРАН ТИ НА НИСКИМ ТЕМ ПЕ РА ТУ РА МА

Нена вик ну ти на мраз

ТЕШКО ПОД НО СЕ ЗИМУ: Мигранти у кампу

У јед ној
од спа ва о ни ца,

сме ште но је од 150
до 160 сама ца, који
спа ва ју у кре ве ти ма

на спрат. Сви они
има ју ћебад и топлу 
оде ћу, али то некад 

није довољ но за
ове хлад не дане
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Осим број них не во ља ко је пра те 
срп ске рад ни ке у тран зи ци ји, 
сва ка ко је и њи хо во те шко на ви

ка ва ње на свет ски ре жим ра да, ка кав 
ни смо по зна ва ли у вре ме са мо у пра
вља ња и ква зи син ди кал не бри ге о 
рад ни ци ма, ко ја се сво ди ла на кром
пир и по лут ке. За раз ли ку од он да
шњег вре ме на, ка да су се по на ло гу 
ку мро веч ких ко ме са ра и њи хо вих 
уред ни ка, но ви не, ра дио и те ле ви зи ја 
про сто утр ки ва ле у пла си ра њу тек сто
ва и при ло га о про из вод ним ре кор ди
ма и при мер ним рад ни ци ма, то га 
да нас ви ше не ма. Ни ти се но ви на ри 
тру де да до ђу до ин фор ма ци ја, ни ти 
их у фа бри ке че сто по зи ва ју, сем, кад 
су у пи та њу пра зни ци, го ди шњи це и 
слич но.

Ку пер стан дард у Срем ској Ми тро
ви ци ни је фа бри ка за тво ре на за јав
ност. М но ви на ма је ла ко по шло за 
ру ком да по раз го ва ра ју са ме на џе ром 
ове аме рич ке фа бри ке Алек сан дром  
Јак шић, ко ја ни је од би ла да нам од го
во ри и на де ли кат на пи та ња, ко ја се 
ти чу ов да шње јав но сти. 

М НОВИНЕ: Мо ли мо Вас да про ко-
мен та ри ше те на вод не тврд ње да је 
мар та прошле го ди не до шло до 
ма сов ног тро ва ња хра ном рад ни ка у 
про из вод њи? Ка ко су та да ме ди ји 
из ве шта ва ли, прет по ста вља се да је 
реч о по ква ре ној сар ми ко ја је до ста-
вље на из јед не при ват не ке те ринг 
аген ци је.

АЛЕКСАНДРА јАКШИЋ: Ку пер 
стан дард је опре де љен за од го вор но 
по сло ва ње, на ши за по сле ни су ме ђу 
основ ним вред но сти ма ком па ни је. 
На ши про грам ши ром све та су за сно ва
ни на гло бал но де фи ни са ним стан дар
ди ма за без бед ност, про из вод њу, 
за шти ту жи вот не сре ди не итд.

Што се ти че ме диј ских из ве шта ја о 
на вод ном ин ци дент, мо же мо од го вор но 
да по твр ди мо да тро ва ње ни је би ло 
узрок здрав стве них про бле ма за по сле
них. Ка да се по ме ну та си ту а ци ја де си
ла, ком па ни ја је од мах ре а го ва ла и 
по зва ла са ни тар ну ин спек ци ју да ура ди 
ана ли зе и раз ја сни шта се де си ло. 
Та ко ђе, ка ко су симп то ми би ли вр ло 
слич ни симп то ми ма тро ва ња, кан ти на 
је од мах би ла за тво ре на и ор га ни зо ва
на је до дат на дез ин фек ци ја про сто ра.

Ре зул та ти ана ли зе са ни тар не ин спек
ци је ни су по твр ди ли на во де ме ди ја, 
чи ње ни ца да су иден тич не симп то ме 
има ли и за по сле ни ко ји ни су је ли у кан
ти ни до дат но су по твр ди ли ре зул та те.

До ка за но је да је узрок про бле ма 

АЛЕК САН ДРА јАК ШИЋ, МЕ НА ЏЕР КУ ПЕР СТАН ДАР ДА: ИСТИ НЕ И ЛА ЖИ
О АМЕ РИЧ КОј ФА БРИ ЦИ У СРЕМ СКОј МИ ТРО ВИ ЦИ

Ни је би ло тро ва ња рад ни ка 
по ква ре ном хра ном у фа бри ци

Не тач не су
и зло на мер не
ин фор ма ци је

о тро ва њу рад ни ка 
по ква ре ном хра ном, 

мо бин гу, ло шим
усло ви ма ра да

и ни ским пла та ма,
твр ди за М но ви не 

Алек сан дра јак шић, 
ме на џер Ку пер

стан дар да у
Срем ској Ми тро ви ци M NOVINE :
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би ла ви ру сна ин фек ци ја, ко ја је би ла 
при сут на у то вре ме.

Пред став ни ци ком па ни је су са ра ђи
ва ли са над ле жним ин сти ту ци ја ма, 
син ди ка том и ме ди ји ма то ком це лог 
про це са, иако ре зул та ти са ни тар не 
ин спек ци је ни кад ни су би ли об ја вље ни.

Ми смо увек на рас по ла га њу за пи та
ња и раз ме ну ин фор ма ци ја, на дам се 
да ће мо ус по ста ви ти дво смер ну ко му
ни ка ци ју у бу дућ но сти.

На вод но је при су тан мо бинг, те се 
рад ни ци жа ле на на чин на ко ји њи хо-
ви над ре ђе ни раз го ва ра ју и ка ко се 
по на ша ју пре ма њи ма. Ка ко Ви то 
ко мен та ри ше те? Да ли до слу жбе за 
људ ске ре сур се сти жу та ква са зна-
ња? Да ли има те Син ди кат у фир ми?

Мо бинг је ду го роч но за стра шу ју ће 
по на ша ње усме ре но про тив за по сле
ног са на ме ром да се ума њи ње го во 
са мо по што ва ње и са мо по у зда ње.

Ком па ни ја је ве о ма осе тљи ва на ову 
вр сту по на ша ња и уве ра вам Вас да се 
ми увек од но си мо пре ма на шим за по
сле ни ма са по што ва њем.

Као што сам ра ни је на по ме ну ла, 
на ши за по сле ни су ве о ма ва жни за нас 
у сва кој зе мљи у ко јој по слу је мо и ми 
смо по све ће ни ства ра њу окру же ња 
ко је спре ча ва мо бинг и ре а гу је на ра не 
симп то ме не га тив ног по на ша ња. 

Сви ру ко во ди о ци од вр ха до нај ни жег 
ни воа су укљу че ни у ову те му и не ма 
из у зе та ка.

Осим то га, ми ор га ни зу је мо раз ли чи
те обу ке за ру ко во ди о це у ци љу по бољ
ша ња ко му ни ка ци је са за по сле ни ма.

За по сле ни у про из вод њи се жа ле 
на усло ве ра да, да због ис па ра ва ња 
гу ме рад ни ци па да ју у не свест, и да 
не до би ја ју ма ске док ра де за ма ши-
ном. Мо лим Вас да ове на вод не 
тврд ње та ко ђе про ко мен та ри ше те?

Ку пер стан дард по слу је по гло бал но 
де фи ни са ним стан дар ди ма ко ји ва же 
за све Ку пе ро ве ло ка ци је у све ту, а ко ји 
су ус по ста вље ни од стра не нај е ми
нент ни јих свет ских ин сти ту ци ја од го
вор них за без бед ност и здра вље на 
ра ду.

Здра вље, без бед ност и за шти та 
жи вот не сре ди не су при о ри те ти Ку пер 
стан дар да.

На рав но, про из вод ња гу ме је спе ци
фич на као и ри зи ци ко ји су про це ње ни 
и кон тро ли са ни. Ми смо у оба ве зи да 
рад не усло ве одр жа ва мо у скла ду са 
за кон ским и кор по ра тив ним зах те ви
ма. Та ко на при мер лич на за штит на 
опре ма укљу чу ју ћи и ма ске је обез бе
ђе на у скла ду са зах те ви ма из Ак та о 
про це ни ри зи ка свим на шим за по сле
ни ма.

Ми на сто ји мо да спре чи мо евен ту
ал не про бле ме и чи ни мо све што је у 
на шој мо ћи да обез бе ди мо без бед но 
рад но окру же ње за све на ше за по сле
не.

Шта је са пла том рад ни ка? Ко ли ке 
су пла те у Ку пер стан дар ду у од но-
су на срп ски про сек? Ко ли ко има те 
рад ни ка за по сле них пре ко Аген ци је 
Аде ко, а ко ли ко рад ни ка пла ту при-
ма из Ку пер стан дар да?

Ку пер стан дард је до шао у Ср би ју 
2013 го ди не и ми смо уло жи ли ви ше 
од 25 ми ли о на еура на срп ском тр жи
шту.

Наш план да утро стру чи мо број 
за по сле них је нај бо љи по ка за тељ 
на шег стра те шког при сту па и по све ће
но сти. Ка да је о за ра ди реч, ми смо са 
Вла дом Ср би је уго во ри ли и оба ве зу 
ве за ну за ви си ну за ра де, за до вољ ство 
нам је што мо же мо да по твр ди мо да 
ис пла ћу је мо за ра ду ко ја је из над про
сеч не за ин ду стри ју у ко јој ми ра ди мо 
за 25 од сто, та ко ђе ми за по сле ни ма 
ну ди мо ор га ни зо ван пре воз, кан ти ну 
са то плим обро ком, до дат не пе ри о
дич не ле кар ске пре гле де као и спорт
ске ак тив но сти.

Ве о ма ма ли број за по сле них је ан га
жо ван пре ко аген ци је, ис под пет од сто. 
Ку пер стан дард тре нут но за по шља ва 
470 за по сле них.

Ауто мо бил ска ин ду стри ја је ве о ма 
спе ци фич на, због то га ми мо ра мо 
стал но да се при ла го ђа ва мо иза зов
ном окру же њу и про ме њи вим зах те ви
ма на ших ку па ца.

При пре мио: Вла ди мир Ћо сић

Ре зул та ти ана ли зе 
са ни тар не ин спек ци је 

ни су по твр ди ли
на во де ме ди ја,
чи ње ни ца да
су иден тич не

симп то ме има ли и 
за по сле ни ко ји ни су 

је ли у кан ти ни
до дат но су по твр ди ли 
ре зул та те. До ка за но је 
да је узрок про бле ма 

би ла ви ру сна
ин фек ци ја, ко ја је

би ла при сут на
у то вре ме
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МИТРОВ ЧА НИ СВЕ ЧЕШЋЕ ЗАПО СЛЕ ЊЕ ТРА ЖЕ У СУСЕДНОј ОПШТИНИ

Ајмо куме до те лепе Руме

Тешка еко ном ска ситу а ци ја, вели
ки број неза по сле них, недо ста так 
рад ног места, лак губи так посла 

и вео ма тежак пут до новог, већ годи
на ма муче Срби ју. На еви ден ци ји 
Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње 
у Срем ској Митро ви ци 31. децембра 
2016. године било је 5.870 људи. Про
шле годи не је са радом поно во почео 
Митрос, који тре нут но запо шља ва око 
200 људи, али дру гих већих инве сти
ци ја није било. За ову годи ну наја вље
но је отва ра ње ита ли јан ске фабри ке 
обу ће Ист вест, која би тре ба ла да 
запо сли око 600 рад ни ка у финал ној 
фази. Због тога Митров ча ни све чешће 
у потра зи за послом сво је рад не био
гра фи је шаљу на адре се рум ских фир
ми.

Пре ма пода ци ма до којих смо дошли 
у три рум ске фир ме запо сле но је пре
ко 100 Митров ча на. Нај ви ше их ради у 
ком па ни ји Адри а на текс, у којој се 
шију купа ћи кости ми, а одре ђен број 
Митров ча на запо шља ва ју и фир ме 
Хачи сон (која про из во ди гуме не дело
ве за ауто мо бил ску инду стри ју) и Еве
рест про дакшн (која про из во ди мемо
риј ску пену).

Рум ска фабри ка за про из вод њу 
купа ћих кости ма Адри а на текс, која је 
део ита ли јан ске ком па ни је Кал це до ни
ја, орга ни зу је пре воз за сво је рад ни ке, 
тако да Митров ча ни и мешта ни окол
них села који су запо сле ни у овој фир
ми има ју пре воз до посла. Вели ки број 
жена из Шаши на ца ради у овој фабри

ци и исти чу да су задо вољ не усло ви
ма и пла том. Због тога локал ни мали 
пред у зет ни ци тешко нала зе рад ни ке, 
јер је добар део мешта на запо слен у 
Руми.

Фабри ка фран цу ске ком па ни је 
Хачин сон за про из вод њу гуме них дело
ва у ауто ин ду стри ји све ча но је отво ре
на у Руми кра јем фебру а ра про шле 
годи не. Митров ча ни који раде у овој 
фабри ци до посла путу ју соп стве ним 
пре во зом, али су им пла ће ни пут ни 
тро шко ви. Исти чу да су задо вољ ни 
шефо ви ма, пла том и усло ви ма рада.

Неко ли ци на Митров ча на посао је 
про на шло и у кине ској дан ској ком па
ни ји Еве рест про дакшн, која је отво ре
на кра јем јуна 2015. годи не. У овој 
фабри ци се про из во ди мемо риј ска 
пена.

 Задо вољ на сам, није тежак посао, 
задо вољ на сам и пла том, а што је нај
ва жни је међу људ ски одно си у фир ми 
су одлич ни. Ради ла сам у неко ли ко 
митро вач ких фир ми, али нисам могла 
да под не сем при ти сак посло во ђа. 
Гене рал но у Митро ви ци посла нема, а 
и у оно мало фир ми ради се за мини
ма лац. Међу људ ски одно си су лоши, 
сва ко гле да да ти забо де нож у леђа, 
да ти под мет не нешто. А нор ме које се 
поста вља ју пред нас немо гу ће је оства
ри ти. Зато сам реши ла да про на ђем 
посао у Руми и вео ма сам задо вољ на. 
Нисам се пока ја ла, јесте да се путу је 
до посла, изгу би се у путу око сат вре
ме на, али барем ме посао не кошта 

НА ПОСАО У ДРУГИ ГРАД: Фабрика купаћих костима у Руми запошљава и Митровчане

Пре ма пода ци ма
до којих смо дошли 
у три рум ске фир ме 
запо сле но је пре ко 

100 Митров ча на.
Нај ви ше их ради у 

ком па ни ји Адри а на 
текс, у којој се шију 

купа ћи кости ми,
а одре ђен

број Митров ча на 
запо шља ва ју и фир ме 

Хачи сон и Еве рест 
про дакшн. За многе 

од њих послодавац је 
обезбедио и превоз
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жива ца – наво ди Митров чан ка која је 
запо сле на у јед ној рум ској фир ми.

Кра јем годи не о инве сти ци јама у 
рум ској општи ни за М нови не је гово
рио први човек ове срем ске општи не 
Сла ђан Ман чић, који је иста као да 
фир ме које послу ју у овој општи ни 
по шту ју до го во ре не оба ве зе, а да су 
Ха чин сон и Еве рест про дакшн запо
сли ли и ви ше од пла ни ра ног бро ја рад
ни ка.

 Ка ко се сма њу је не за по сле ност и 
за ра де рад ни ка ра сту, јер се у овом 
мо мен ту тра жи до бар рад ник, а то 
мо ра да се пла ти. Не сто ји при мед ба 
да се ра ди за ми ни ма лац, го то во у 
свим ком па ни ја ма ко је су отво ре не нај
ни жа пла та је 28.000, 29.000 ди на ра, 
има их и до 40.000, а Ал бон др жи при
мат у за ра да ма са пла та ма од 50.000 
до 60.000 ди на ра. И Кал це до ни ја, ко ја 
је има ла убе дљи во нај ни же за ра де, 
са да мо ра да по ве ћа ва пла те и ми слим 
да за ра де ни су на ни воу ми ни мал ца. 
На рав но, за са да је сва ка за ра да, у 
од но су на по тре бе још увек ма ла, али 
су у ова квим усло ви ма ипак при стој не 
и ми слим да су за по сле ни у ве ћи ни тих 
фир ми за до вољ ни. Ми слим да ће и 
убу ду ће пла те ра сти, јер је стал на 
по тре ба за рад ни ци ма, та ко да се ор га
ни зу ју и раз го во ри по се ли ма, али 
до ла зе и не за по сле ни из дру гих оп шти
на и то нас ра ду је. Љу ди се сва ко днев
но за по шља ва ју, сто је на фир ма ма 
огла си да се стал но тра же рад ни ци 
од ре ђе них про фи ла. Има ме ста за оне 
ко ји хо ће да ра де. Ви ди мо да су пу ни 
ауто бу си ко ји во зе рад ни ке на по сао, 
као и пар кин зи ис пред тих фа бри ка, 
што ме ра ду је – рекао је Ман чић.

Пре два де се так годи на, док је митро
вач ка инду стри ја цве та ла, мно ги људи 
са стра не су посао нала зи ли упра во у 
гра ду на Сави. Данас је, нажа лост 
ситу а ци ја дру га чи ја, па тре нут но у 
Митро ви ци ради неко ли ко фир ми. 

Раде ћи недав но интер вју са митро
вач ким гра до на чел ни ком Вла ди ми ром 
Сана де ром, пита ла сам га да про ко
мен та ри ше чиње ни цу да мно ги 

Митров ча ни данас путу ју у Руму на 
посао. Ево шта је он одго во рио:

 Ми тро ви ца је у јед ном мо мен ту 
би ла ли дер по ин ве сти ци ја ма. Во лим 
што се и у Ру ми отва ра ју фа бри ке. 
Не мам ни ка кав раз лог да бу дем љу бо
мо ран. Ру ма и Ми тро ви ца се на сла ња
ју јед на на дру гу и љу ди ко ји жи ве у 
Ми тро ви ци иду да ра де у Ру му. То је 
са свим нор мал на ствар, са мо код нас 
та пер цеп ци ја око за по шља ва ња је 
по ре ме ће на. Ми смо на вик ну ти да где 
жи ви мо ту и ра ди мо, али цео свет пу ту
је по 100  200 ки ло ме та ра на по сао. 
Ми ће мо ове го ди не има ти но ву фа бри
ку, у пи та њу је ита ли јан ска фа бри ка 
Ист вест, ко ја се ба ви про из вод њом 
обу ће. Они тре ба да поч ну са из град
њом по го на ко ји би за по шља вао око 
600 рад ни ка у фи нал ној фа зи. С тим 

да је то са мо по че так, ин ве сти тор пла
ни ра да по ред на ја вље не ха ле пра ви 
још јед ну. И на ше по сто је ће фа бри ке 
има ју про сто ра за про ши ре ње сво јих 
ка па ци те та. Ми слим да ће мо ми у 
Ми тро ви ци има ти про блем не до стат ка 
рад не сна ге. Када Ми трос кре не 
озбиљ ни ју про из вод њу, запослиће још 
радника. Ку пер стан дард већ са да 
има 500 рад ни ка, а има ју про сто ра да 
за по сле још 500 рад ни ка. Лу ва та је 
тре нут но у про це су пре у зи ма ња од 
стра не јед не аме рич ке ком па ни је, 
њи хов про је кат из град ње ха ле од око 
10.000 ква дра та је тре нут но за стао, 
али се оче ку је да ће тај про је кат би ти 
на ста вљен. Они ако ту за по сле још 
600 рад ни ка, ве ру јем да ће мо има ти 
про блем са рад ном сна гом. Тај про
блем тре нут но по сто ји у Ру ми, те су 
они при род но кре ну ли да тра же рад ну 
сна гу у Ми тро ви ци. То је про блем са 
на шим обра зо ва њем, ка дро ви ма ко ји 
се шко лу ју а не мо гу да се за по сле. 
Уко ли ко не бу де мо има ли рад не сна ге, 
не ће мо има ти ни ин ве сти то ре. На ше 
ин ду стриј ске зо не су спрем не и са мо је 
пи та ње ка да ће не ко по ку ца ти на на ша 
вра та – речи су митро вач ког гра до на
чел ни ка.

„Посеб ним пона ша њем“ пре ма рад
ни ку исти чу се стра не ком па ни је и то 
већи ном оне које су од ове држа ве, 
дакле из џепа свих поре ских обве зни
ка, доби ле суб вен ци је за отва ра ње 
рад них места. Па је тако јав ност сре
ди ном про шле годи не из меди ја сазна
ла да су рад ни ци завр ши ли на поли
гра фу, да мора ју да носе пеле не на 
рад ном месту, раде у хала ма на плус 
35 сте пе ни Цел зи ју со вих и пада ју у 
несвест...

Само по себи наме ће се пита ње где 
је гра ни ца угро жа ва ња пра ва рад ни ка 
у Срби ји и да ли то што посто ји вели ка 
арми ја неза по сле них даје иком пра во 
да се пре ма запо сле ни ма као лако 
замен љи вим пона ша ју она ко како у 
сво јим држа ва ма не би сме ли ни да 
поми сле.

Биља на Села ко вић

Послед њих годи на са отва ра њем нових 
про из вод них пого на, поче ле су да се 
отва ра ју и аген ци је за изнајм љи ва ње рад
ни ка. Рад на лизинг поста је све чешћа 
прак са запо шља ва ња у Срби ји, а рецепт 
је сле де ћи. Рад ни ка запра во запо шља ва 
аген ци ја, а не фир ма у којој про во ди свој 
рад ни дан. У тој аген ци ји нај че шће има 
уго вор на одре ђе но од шест месе ци или 
годи ну дана. Аген ци ја испла ћу је пла ту, 
поре зе, допри но се, ове ра ва здрав стве ну 
књи жи цу, и изнајм љу је га некој фир ми 
оно ли ко дуго коли ко је потре бан. Уз про
ви зи ју, нарав но. Рад ни ке пре ко аген ци је, 
како нам је потвр ђе но, анга жу је фир ма 
Купер стан дард, али и још неке ком па ни
је које послу ју на тери то ри ји Гра да.

У ситу а ци ји када је 25 одсто гра ђа на 
Срби је без посла, посто ји опа сност да 
посло дав ци ово иско ри сте па да лизинг 
уме сто пре се да на поста не пра ви ло за 
запо шља ва ње. Без стал ног посла људи 
нема ју будућ ност. Са дру ге стра не, рачу
ни ца посло да ва ца је јасна. Јеф ти ни је је 
пла ти ти про ви зи ју аген ци ји него има ти 
оба ве зе попут пла ће ног боло ва ња, одмо
ра, отпрем ни не у слу ча ју отка за.

Рад ни ци
на лизинг

НИСМО ЉУБОМОРНИ НА РУМУ:
Градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер 

ИМА МЕСТА ЗА ОНЕ КОјИ хОЋЕ
ДА РАДЕ: Председник румске 
општине Слађан Манчић

Во лим што се
и у Ру ми отва ра ју 
фа бри ке. Не мам
ни ка кав раз лог да 

бу дем љу бо мо ран
(Владимир Санадер)
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ПРЕД СТАВ НИ ЦИ САВЕ ТА ЕВРО ПЕ У ПОСЕ ТИ ИНЂИ јИ

Општи на Инђи ја
има добру репу та ци ју

Пред сед ни ца Кон гре са локал них 
и реги о нал них вла сти Саве та 
Евро пе (КЛР ВЕ) Гудрун Мослер 

Торнстром и гене рал ни секре тар КЛР
ВЕа Андре ас Кифер, посе ти ли су 
општи ну Инђи ја 16. јану а ра у окви ру 
зва нич не посе те Репу бли ци Срби ји. 

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак упо знао је пред став ни ке КЛР
ВЕа о акту ел ној еко ном ској ситу а ци
ји као и о про јек ти ма које та срем ска 
локал на само у пра ва тре нут но ради. 
На рад ној вече ри било је речи и о 
поло жа ју наци о нал них мањи на као и 
о засту пље но сти жена у јав ној упра ви.

 Општи на Инђи ја има добру репу та
ци ју, а сада смо се уве ри ли зашто је то 
тако. Заи ста бих похва ли ла рад локал

не само у пра ве на раз ви ја њу род не 
рав но прав но сти, одно су пре ма наци
о нал ним мањи на ма и парт нер ском 
одно су пре ма инве сти то ри ма. Уве ре
ни смо да ће ваша општи на наста ви
ти још сна жни је да се раз ви ја а на том 
путу може те оче ки ва ти нашу помоћ  
иста кла је Мослер Торнстром.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак захва лио се деле га ци ји Кон
гре са локал них и реги о нал них вла сти 
што је посе ти ла ту срем ску општи ну 
иста кав ши да је циљ да та локал на 
само у пра ва достиг не европ ски ниво 
услу га које пру жа сво јим гра ђа ни ма.

 Већ ове годи не смо пове ћа ли сти
пен ди је сту ден ти ма, јед но крат ну 
нов ча ну помоћ за прво ро ђе но дете, 

асфал ти ра ће мо све ули це, обез бе ди
ли смо у буџе ту бес по врат ну финан сиј
ску помоћ за 100 почет ни ка у бизни су 
и интен зив но се ради на мно го број ним 
про јек ти ма са циљем да што више 
подиг не мо ква ли тет живо та нашим 
сугра ђа ни ма. Иску ства европ ских гра
до ва су за нас од вели ког зна ча ја и 
тежи ће мо томе да их при ме ни мо у што 
већој мери  иста као је Гак.

Поред пред став ни ка Саве та Евро пе, 
рад ном састан ку у Инђи ји при су ство
вао је Иван Бошњак, држав ни секре
тар у Мини стар ству држав не упра ве и 
локал не само у пра ве које је посре до
ва ло у орга ни за ци ји посе те општи ни 
Инђи ја.

М. Ђ.

Посе та пред став ни ка Саве та Евро пе општи ни Инђи ја

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак упо знао је пред став ни ке КЛР ВЕ-а о акту-
ел ној еко ном ској ситу а ци ји као и о про јек ти ма које та срем ска локал на само у пра ва 
тре нут но ради
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Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак зајед но са сво јим 
сарад ни ци ма бора вио је у Загре

бу, 13. и 14. јану а ра као гост „Срп ске 
вече ри“ коју су орга ни зо ва ли Срп ско 
народ но вије ће и Вије ће срп ске наци о
нал не мањи не Гра да Загре ба пово дом 
дана Већа срп ске зајед ни це и пра во
слав не Нове годи не.

На одр жа ним састан ци ма пред став
ни ци Срба у Хрват ској упо зна ли су 
деле га ци ју из инђиј ске општи не о сво
јим доса да шњим актив но сти ма, као и 
са иза зо ви ма са који ма се суо ча ва ју. 
Дис кри ми на ци ја у избор ном систе му, 

аси ми ла ци ја ста нов ни штва и доно ше
ње спор них зако на о имо ви ни, само су 
неки од при ме ра који пока зу ју неспрем
ност Хрват ске да пру жи сва гра ђан ска 
пра ва срп ској зајед ни ци, иста кли су 
пред став ни ци Срба у Хрват ској.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја пону дио је помоћ срп ској зајед
ни ци у Хрват ској у скла ду са закон ским 
окви ри ма. Први човек инђиј ске општи
не пред ло жио је неко ли ко актив но сти 
које за циљ има ју пове зи ва ње Срба из 
Хрват ске са општи ном Инђи ја.

 Наша је наци о нал на оба ве за да 
буде мо упо зна ти како живе Срби у 

Хрват ској као и у дру гим држа ва ма, 
који је сте пен њихо вих гра ђан ских пра
ва, али и да им помог не мо да се избо
ре за свој поло жај у дру штви ма где 
живе и тако сачу ва ју свој наци о нал ни 
иден ти тет  иста као је Гак.

Поред пред став ни ка Општи не Инђи
ја, ску пу су при су ство ва ли држав ни 
секре тар у Мини стар ству држав не 
упра ве и локал не само у пра ве Иван 
Бошњак, митро по лит загре бач ко  
љубљан ски Пор фи ри је, гра до на чел
ник Загре ба Милан Бан дић, пред став
ни ци Гра да Зре ња ни на и дру ги. 

М. Ђ.

ДЕЛЕ ГА ЦИ јА ОПШТИ НЕ ИНЂИ јА У ЗАГРЕ БУ

Пове зи ва ње са Срби ма из хрват ске

Деле га ци ја Општи не Инђи ја у Загре бу

На 25. сед ни ци Оп штин
ског ве ћа у Ин ђи ји 
одр жа ној у пе так, 20. 

ја ну а ра из ме ђу оста лог, 
утвр ђе ни су број и ви си на 
Све то сав ских по ве ља ко је 
ће би ти до де ље не про свет
ним рад ни ци ма на Све то
сав ској ака де ми ји по во дом 
обе ле жа ва ња школ ске сла
ве Све тог Са ве.  

 Оп штин ском од лу ком 
пред ви ђе но је да ове го ди
не бу де до де ље но пет Све
то сав ских по ве ља и то: две 
по ве ље про свет ним рад ни
ци ма ко ји ра де у основ ним 
шко ла ма, јед на у сред њим 
шко ла ма, јед на уче ни ци ма 
основ них и сред њих шко ла 
и јед на про свет ном рад ни ку 
из пред школ ске уста но ве. 
Све то сав ска по ве ља се 
са сто ји од ди пло ме и нов ча
не на гра де у из но су од 15 

хи ља да ди на ра  ис та кла је 
Сне жа на Ива ниш, на чел ни
ца Оде ље ња за дру штве не 
де лат но сти Oпш тине Ин ђи
ја. 

Све то сав ске по ве ље 
би ће уру че не на све ча ној 
ака де ми ји ко ја је за ка за на 
за че твр так, 26. ја ну ар у 
Кул тур ном цен тру Ин ђи ја. 
До ма ћин ово го ди шње Све
то сав ске ака де ми је је Пред
школ ска уста но ва „Бо шко 
Бу ха“ Ин ђи ја. По ред по ме
ну те од лу ке, усво је на је и 
она ко ја се ти че рас пи си ва
ња Кон кур са за су фи нан си
ра ње про је ка та из обла сти 
јав ног ин фор ми са ња у 
2017. го ди ни. Ме диј ске ку ће 
мо ћи ће да кон ку ри шу за 
сред ства у укуп ном из но су 
од 20 ми ли о на ди на ра, чу ло 
се на сед ни ци Оп штин ског 
ве ћа у Ин ђи ји. М. Ђ.

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ У ИНЂИјИ

Пет Све то сав ских по ве ља

Наша је наци о нал на 
оба ве за да буде мо

упо зна ти како живе 
Срби у хрват ској као 

и у дру гим држа ва ма, 
који је сте пен њихо вих 
гра ђан ских пра ва, али

и да им помог не мо
да се избо ре за свој 
поло жај у дру штву,
каже Владимир Гак
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Оп шти на Ста ра Па зо ва рас пи са ла 
је пр ве по ре ду јав не кон кур се за 
до де лу сред ста ва ор га ни за ци ја

ма и удру же њи ма гра ђа на за спро во ђе
ње про гра ма од јав ног ин те ре са на 
те ри то ри ји оп шти не, као и за до де лу 
сред ста ва цр ква ма и вер ским за јед ни
ца ма у 2017.го ди ни. За удру же ња и 
ор га ни за ци је ко је се ба ве со ци јал ном 
за шти том из дво је но је три  ми ли о на 
ди на ра, за ор га ни за ци је и удру же ња у 
обла сти за шти те жи вот не сре ди не 
ми ли он 125 хи ља да ди на ра, за ор га ни

за ци је и удру же ња ко ја се ба ве ту ри
змом 450 хи ља да ди на ра, док је за све 
оста ле ор га ни за ци је и удру же ња опре
де ље но два ми ли о на 925 хи ља да ди на
ра. За цр кве и вер ске за јед ни це ло кал
на са мо у пра ва за ову го ди ну опре де ли
ла је 22 ми ли о на 500 хи ља да ди на ра. 
Кон курс је отво рен до 27. ја ну а ра те ку ће 
го ди не, а де таљ ни је ин фор ма ци је о 
на чи ну при ја вљи ва ња и нео п ход ној 
до ку мен та ци ји мо гу се про на ћи на зва
нич ном сај ту Оп шти не Ста ра Па зо ва 
www.starapazova.rs. ј. К.

јАВ НИ КОН КУР СИ

За удру же ња 
7.500.000 ди на ра

Рок за по пи си ва
ње не ле гал но 
и з  г р а  ђ е  н и х 

обје ка та ис те као је 
још кра јем но вем бра 
про шле го ди не, али 
ло кал не са мо у пра ве 
не ма ју ову еви ден ци
ју. То је раз лог због 
ко га су до би ле но ви 
рок. По пис не ле гал но 
из гра ђе них обје ка та 
по слу жбе ној ду жно
сти про ду жен је до 1. 
мар та ове го ди не, а у 
на ред не три објек ти 
тре ба да бу ду и ле га
ли зо ва ни. Ка ко би се 
тај по сао убр зао 
би ће за по сле но 
до дат них 899 љу ди, од че га 10 у оп шти
ни Ста ра Па зо ва. Пре ма про це на ма 
Оде ље ња за ур ба ни зам и гра ђе ње, на 
те ри то ри ји ста ро па зо вач ке оп шти не је 
две до три хи ља де не ле гал них обје ка
та. Над ле жни ис ти чу, да гра ђа ни не 
тре ба да бри ну да ће им објек ти би ти 

сру ше ни и да  је са да шњи по сту пак 
ле га ли за ци је јед но став ни ји и знат но 
јеф ти ни ји од прет ход них. Но ви на, од но
сно по год ност је и у то ме, да не за ви сно 
од бро ја по моћ них обје ка та так са из но
си пет хи ља да ди на ра.

ј. К.

ЛЕГАЛИЗАЦИјА ОБјЕКАТА

Рок до 1. марта

РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА 
КОМОРА

Допринос само
за највеће

На осно ву но вог За ко на о при вред ним 
ко мо ра ма ко ји је на сна зи од 1. ја ну а ра, 
пла ћа ња ко мор ске чла на ри не осло бо дио је 
око 220.000 пред у зет ни ка, но во о сно ва не 
фир ме у пр ве две го ди не по сло ва ња и 
70.000 ми кро и ма лих пред у зе ћа са по слов
ним при хо дом до 20 ми ли о на ди на ра. 
Срем ска при вред на ко мо ра пре и ме но ва на 
је у Ре ги о нал ну при вред ну ко мо ру ко ја 
де лу је у са ста ву При вред не ко мо ре Ср би је 
без ста ту са прав ног ли ца. Ђор ђе Бо жић, 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Ре ги о нал не 
при вред не ко мо ре ка же да ће са да при
вред ни ци мно ге по сло ве, због ко ји су ишли 
у Бе о град, мо ћи да за вр ше у Срем ској 
Ми тро ви ци. Бо жић је у раз го во ру за РТВ 
Ста ра Па зо ва ре као да и да ље ва же по зи ви 
при вред ни ци ма за уче шће на сај мо ви ма у 
Не мач кој, Ру си ји, Фран цу ској, Хо лан ди ји и 
Швај цар ској, и из ра зио на ду да ће би ти 
на ста вље но Ре ги о нал но так ми че ње по љо
при вред ни ка, Срем ска Ку ле ни ја да у Ер де
ви ку и па зо вач ки Ре ги о нал ни са јам при вре
де. М. М.

ДОМ ЗДРАВЉА

Центар за 
хемодијализу

У ста ро па зо вач ком До му здра вља то ком 
2016. го ди не еви ден ти ра но је 560 па ци је на
та ко ји су има ли или има ју не ки вид по ре
ме ћа ја бу бре жне функ ци је. Ле ка ри са ве ту ју 
ре дов не кон тро ле код иза бра ног ле ка ра, а 
по ка за те љи да па ци јент има не ки вид по ре
ме ћа ја ра да бу бре га су по ви ше не вред но
сти урее и кре а ти на. Ка да бо лест већ по од
мак не, је ди ни лек су хе мо ди ја ли за или 
тран сплан та ци ја бу бре га. Сва ког дру гог 
да на у тра ја њу и до пет са ти па ци јен ти са 
хро нич ном бо ле шћу бу бре га под врг ну ти су 
ме то ди од стра њи ва ња от пад них про ду ка та 
из кр ви, хе мо ди ја ли зи ко ја пред ста вља јед
ну од три те ра пи је за за ме ну функ ци је 
бу бре га. Симп то ми ко ји ука зу ју на хро нич но 
обо ље ње бу бре га су, пре све га, про ме не 

Маја Грбић, начелница Одељења за урбанизам и грађење
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при мо кре њу ко је се по сте пе но раз ви ја ју, а 
ис по ља ва ју се тек у по од ма клом ста ди ју му. 
У Цен тру за хе мо ди ја ли зу ко ји при па зо вач
ком До му здра вља функ ци о ни ше ско ро пет 
го ди на тре нут но је на ле че њу 43 па ци јен та 
од ко јих су 32оје са те ри то ри је оп шти не 
Ста ра Па зо ва, док су пре о ста ли 11оро из 
ин ђиј ске оп шти не. Ме ђу па ци јен ти ма су 
углав ном ста ри је осо бе, а нај мла ђи па ци
јент ко ји се ле чи пу тем хе мо ди ја ли зе има 
35 го ди на. С. С.

БАНОВЦИ ДУНАВ

хуманост на делу
У Пред школ ској уста но ви „Ра дост“ у 

Но вим Ба нов ци ма у то ку је ак ци ја „Оста ви 
или узми деч ју јак ну и чи зме“, ка ко би се 
ма ли ша ни ма, обез бе ди ла по треб на оде ћа 
и обу ћа. Сви за ин те ре со ва ни, ро ди те љи, 
са рад ни ци, за по сле ни и при ја те љи вр ти ћа, 
мо гу на овај на чин у про сто ри ја ма цен трал
ног објек та, у на се љу Ба нов ци Ду нав оста
ви ти јак ну или чи зме ко ју су де ца пре ра сла 
или их из не ких дру гих раз ло га ви ше не 
но се, а узе ти оно што им од го ва ра. ПУ 
„Ра дост“ је увек отво ре на за ху ма ни тар не 
ак ци је, па се при дру жи ла  и овој ак ци ји, ко ја 
је ак ту ел на ши ром на ше зе мље, али и на 
це лом Бал ка ну, од ка да су по че ли ле де ни 
да ни. Ак ци ја тра је до 29. ја ну а ра. К. Л. 

ПОЧЕЛО ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Све школе топле
У де вет основ них и три сред ње шко ле у 

ста ро па зо вач кој оп шти ни дру го по лу го ди
ште по че ло је без про бле ма. Без об зи ра на 
тем пе ра ту ру на по љу, све шко ле су то пле. С 
об зи ром на то да је био де бе ли ми нус, гре
ја ње је у шко ла ма би ло укљу че но већ 
по след њег ви кен да зим ског рас пу ста. 
Основ не шко ле има ју соп стве ни си стем 
гре ја ња, сред ње су при кљу че не на да љин
ски си стем. Ре дов но се одр жа ва ју и ча со ви 
фи зич ког вас пи та ња, то пле су и са ле. Про
бле ма не ма ни са про ки шња ва њем, јер 
снег ни је па дао у ве ли ким ко ли чи на ма и 
ни је би ло на глог ота па ња. ј. К.

АЕРОДРОМ БАТАјНИЦА

Нови комадант
Пу ков ник Жељ ко Би лић при мио је у уто

рак 17. ја ну а ра ду жност ко ман дан та 204. 
Ва зду хо плов не бри га де на аеро дро му 
Ба тај ни ца, а до са да шњи ко ман дант, бри
гад ни ге не рал Пре драг Бан дић Ука зом 
пред сед ни ка Ср би је То ми сла ва Ни ко ли ћа, 
по ста вљен је на ду жност у Вој но пред став
ни штво Ре пу бли ке Ср би је при НА ТО. Ге не
рал Бан дић се у из ја ви за РТВ Ста ра Па зо
ва за хва лио гра ђа ни ма и ло кал ној вла сти 
ста ро па зо вач ке оп шти не за ко ју је ре као да 
је увек има ла раз у ме ва ња за по тре бе ове 
је ди ни це Вој ске Ср би је. Ка ко је ре као, на 
но вој ду жно сти ра ди ће на за шти ти ин те ре
са Ср би је и ус по ста вља њу бо љих кон та ка
та са НА ТО. Пу ков ник Би лић је ре као да 
бри га ду оче ку је мно го про ме на у на ред ном 
пе ри о ду, пре све га уво ђе ње у на о ру жа ње 
но вих ва зду хо пло ва. Све ча но сти је при су
ство вао ко ман дант Рат ног ва зду хо плов ства 
и про тив ва зду хо плов не од бра не, ге не рал 
ма јор Ран ко Жи вак, пред став ни ци ста ро па
зо вач ке оп шти не, Срп ске пра во слав не 
цр кве и дру ги го сти и са рад ни ци бри га де.

М. М.

АЕРО КЛУБ У НОВОј ПАЗОВИ

Шампион
у ракетном 
моделарству

Ра кет но мо де лар ство као хо би ко ји под
ра зу ме ва са ста вља ње мо де ла ма лих ра ке
та ко је се ка сни је лан си ра ју ве о ма је по пу
ла ран ме ђу нај мла ђим Но во па зов ча ни ма. У 
ста ро па зо вач кој оп шти ни функ ци о ни шу три 
аеро клу ба. Иако у Аеро клу бу у Но вој 
Па зо ви тре ни ра тек две го ди не, Ми ло шу 
Бун чи ћу из Но ве Па зо ве по шло је за ру ком 
као ју ни о ру да се из бо ри за ти ту лу др жав
ног пр ва ка у ра кет ном мо де лар ству. Ми лош 
от кри ва да се љу бав пре ма ави о ни ма и 
ра ке та ма ро ди ла са свим слу чај но, а не ко
ли ко са ти овом је да на е сто го ди шњем де ча
ку по треб но је да из ра ди мо дел ави о на или 
ра ке те. Ра кет ним мо де лар ством се ба ви и 
Ми ло шев мла ђи брат, а по но сни отац ис ти
че да им пру жа по др шку у хо би ју ко ји има ју 
и ка ко ка же нај по но сни ји је био оног тре нут
ка ка да је Ми лош за са мо два так ми че ња 
осво јио три пе ха ра, че ти ри злат не, три сре
бр не и јед ну брон за ну ме да љу. Ми лош је 
од ли чан ђак, на ме ра ва да бу де пи лот, а 
же љу му је, ка ко ка же, да се до та да про во
за ави о ном. У ме ђу вре ме ну, са још де се так 
сво јих вр шња ка тре ни ра два пу та не дељ но 
у Аеро клу бу у Но вој Па зо ви и при пре ма се 
за на ред на так ми че ња. С. С.

НАГРА ЂЕ НИ ЂАЦИ ШКО ЛЕ 
„ПИН КИ“

Ефи ка сна
солар на кућа

На кон кур су Енер ги ја је сву да око нас 
уче ни ци ОШ „Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ 
из Ста ре Пазо ве осво ји ли су дру го место са 
сво јом маке том Ефи ка сна солар на кућа.  У 
про је кат о тра га њу за обно вљи вим и алтер
на тив ним енер ги ја ма били су укљу че ни 
Дми тар Мао душ, Милан Мио драг и Весна 
Мао душ, а мен тор ка им је била Мили ца 
Вра нић, настав ни ца гео гра фи је. Иде ја уче
ни ка је била Ефи ка сна солар на кућа која ће 
да про из во ди енер ги ју за себе од сун че ве 
енер ги је што им је пошло за руком, јер је 
иза зов посве ти ти се слич ним про јек ти ма и 
поку ша ти да се да допри нос очу ва њу пла
не те. Ини ци ја тор кон кур са је Цен тар за 
раз вој и при ме ну нау ке уз подр шку Покра
јин ског секре та ри ја та за обра зо ва ње и кул
ту ру. З. К.

АНСАМБЛ ТЕМ ПЕ РА БАРО КА

Кон церт кла си ке
Ансамбл Тем пе ра баро ка који чине Дани

ло Нова ко вић, барок на вио ли на, Лана 
Јелен ко вић, чем ба ло, Љубин ко Лазић на 

кон тра ба су и Луи зе Енци ан, барок на хар фа 
из Бер ли на пред ста вио се у субо ту 21. јану
а ра, у холу позо ри шта у Ста рој Пазо ви. 
Сва ка ко да је нај ве ћа атрак ци ја била гошћа 
из Немач ке, која је сви ра ла на барок ној 
хар фи, инстру мен ту, који је овом при ли ком 
био први пут у Срби ји. Поме ну та хар фа је 
руч не изра де, рађе на три годи не на осно ву 
сли ке из Вер са ја која виси изнад кре ве та 
кра ља Луја XIV. На про гра му су била дела 
Мате и са, Пале ра, Боне ли ја, Фре ско бал ди
ја, ком по зи то ра дру ге поло ви не 17. века, 
која су одве ла мало број ну публи ку у вре ме 
наки ће них, али финих ипле ме ни тих тоно
ва. Био је то тре ћи у низу пла ни ра них кон
це ра та кла сич не музи ке. Сле де ћи ће бити 
25. фебру а ра за кад је мр Лазић наја вио 
још један несва ки да шњи инстру мент – ман
до ли ну.  З. К.

БЕЛЕ ГИШ

Учи тељ у пен зи ји
и успе шан сто чар

Бави ти се сто чар ством, а пре све га гове
дар ством данас није нима ло лак посао. 
Учи тељ у пен зи ји и успе шан сто чар Дра ган 
Миљуш из Беле ги ша имао је 21 годи ну 
када је почео да се бави узго јем гове да. Без 
обзи ра што је мишље ња да се неис пла ти 
бави ти се овом гра ном пољо при вре де, овај 
67годи шњи сто чар не о ду ста је у чему му 
пома жу супру га и син. Дра ган се сећа да је 
потра жња музних кра ва била вели ка 90их 
годи на. И док, с јед не стра не, данас нема 
заин те ре со ва них купа ца, с дру ге стра не ни 
цена мле ка од 37 дина ра са пре ми јом није 
задо во ља ва ју ћа за сто ча ре, мада важно је 
да је редов на. У Дра га но вом дома ћин ству 
зате кли смо 50 гове да од којих је 20 музних 
кра ва. Пре ма Миљу ше вим речи ма, њего ве 
кра ве муза ре днев но дају 30 лита ра мле ка. 
Без обзи ра на све, овај дуго го ди шњи сто
чар пре по ру чу је мла дим пољо при вред ни
ци ма на селу да буду упор ни и како каже 
дра го му је што је и син кре нуо њего вим 
сто па ма.

 С. С.

СНЕГ ЗАШТИТИО ПШЕНИЦУ

Прихрањивање
још није могуће

Пше ни цом је у Ср би ји про шле го ди не за
се ја но око 500.000 хек та ра, што је око 18 
од сто ма ње не го 2015. го ди не, од че га је чак 
по ло ви на по се ја на ван оп ти мал них ро ко ва, 
из ја вио је ди рек тор сек то ра за по љо при
вре ду у При вред ној ко мо ри Ср би је Жар ко 
Га ле тин. Пше ни ца и јеч мо ви у ста ро па зо
вач ком На пред ку су по се ја ни у оп ти мал
ном ро ку та ко да су се нор мал но раз ви ли 
и у фа зу за пре зи мља ва ње ушли у пу ном 
бо ко ре њу. Снег је до бро до шао свим ози
мим кул ту ра ма, јер шти ти усе ве од ни ских 
тем пе ра ту ра. Про блем мо же би ти на пар це
ла ма, где ни је ра ђе но тро ва ње ми ше ва, јер 
ови гло да ри са вр ше но функ ци о ни шу ис под 
сне га и мо гу да на пра ве до ста ште те, упо
зо ра ва ју струч ња ци. Због вре мен ских усло
ва, у од но су на прет ход ну го ди ну, ста ње ће 
на ред ног про ле ћа би ти мно го не по вољ ни је, 
оце њу је агро ном Мар ка Хриц. При хра њи ва
ње усе ва ће би ти нео п ход но, али за са да 
оно ни је мо гу ће.

 З. К.
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Удру же ње же на „Ши ма нов чан ке“ као и сва ке го ди
не об ра до ва ло је ма ли ша не то ком но во го ди шњих 
и бо жић них пра зни ка па ке ти ћи ма. Ове го ди не 

200 па ке ти ћа је по де ље но де ци у Ши ма нов ци ма и Су
бо ти шту. У цр кви све тог оца Ни ко ла ја у Ши ма нов ци ма 
за Бад ње ве че Удру же ње је по сним па ке ти ћи ма об ра
до ва ло при сут ну де цу, а де ца из под руч ног оде ље ња 
Пред школ ске уста но ве „Вла да Об ра до вић Ка ме ни“ у 
Ши ма нов ци ма, као и Днев ног бо рав ка за де цу и мла де 
са смет ња ма у раз во ју у Су бо ти шту па ке ти ће су до би ла 
то ком ове сед ми це.

Пред сед ни ца Удру же ња „Ши ма нов чан ке“ Ду ши ца Ми
ло ше вић за хва ли ла се сви ма ко ји су фи нан сиј ски по др
жа ли ову већ тра ди ци о нал ну ак ци ју  Оп шти ни Пе ћин ци, 
МЗ Ши ма нов ци, Сер ви су АС „Сил вер“ Ши ма нов ци, Хо па 
цу па бен ду и чла ни ца ма Удру же ња,  ко ји су омо гу ћи ли 
да и овај пра зник про тек не у зна ку деч јег осме ха.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА „ШИ МА НОВ ЧАН КЕ“

Oбрадовали ма ли ша не

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ БРИ НЕ О НАј МЛА ЂИ МА

хи ги јен ски па кет
за сва ко но во ро ђен че
Про шле не де ље чел ни ци пе ћи нач ке 

ло кал не са мо у пра ве об и шли су све 
по ро ди це на те ри то ри ји оп шти не 

ко је су то ком прет ход не го ди не до би ле 
при но ву и уру чи ли им на по клон хи ги јен
ске па ке те на ме ње не но во ро ђен ча ди ма. 
По де ље но је укуп но 180 па ке та, а по 
ре чи ма на чел ни ка пе ћи нач ке Оп штин ске 
упра ве Жељ ка Тр бо ви ћа, ово је са мо јед
на од ме ра ко ји ма Оп шти на Пе ћин ци 
на сто ји да сти му ли ше по ве ћа ње на та ли
те та на сво јој те ри то ри ји.

 Тру ди мо се да по ро ди ца ма по мог не
мо у од га ја њу де це од ро ђе ња, пре ко 
шко ло ва ња до за по сле ња. Сва ком но во
ро ђен че ту у оп шти ни до бро до шли цу 
по же ли мо са 40.000 ди на ра, суб вен ци о
ни ше мо бо ра вак де це у вр ти ћу, за тре ће 
и че твр то де те у по ро ди ци бо ра вак у 
вр ти ћу је бес пла тан, као и за јед но де те у 
по ро ди ца ма са бли зан ци ма. Суб вен ци о
ни ше мо ђач ки и сту дент ски пре воз и сти
пен ди ра мо нај у спе шни је сту ден те, а кроз 
не пре ки дан рад на при вла че њу ин ве сти
то ра на сто ји мо да ство ри мо усло ве да 
де ца из на ше оп шти не по за вр шет ку шко
ло ва ња не мо ра ју да од ла зе у по тра зи за 
по слом, већ да ов де про на ђу ег зи стен ци
ју и за сну ју по ро ди цу – из ја вио је том 
при ли ком Тр бо вић и на гла сио да је 
Оп шти на Пе ћин ци у ово го ди шњем бу џе
ту на пра ви ла зна чај не уште де, али да се 
на де ци не ће ште де ти.

По де ла хи ги јен ских па ке та по ро ди ца ма 
са но во ро ђен ча ди ма у оп шти ни Пе ћин ци 
по че ла је 16. ја ну а ра. Пред сед ни ца пе ћи
нач ке оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки об и шла је по ро ди це са но во
ро ђен ча ди ма у Пе ћин ци ма и уру чи ла 
па ке те. Пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не је 
том при ли ком из ја ви ла да се на да да ће 
па ке ти би ти од ко ри сти по ро ди ца ма са 
но во ро ђен ча ди ма.

 Све сни смо да је ова по моћ јед но

крат на и во ле ли би смо да мо же мо да 
по мог не мо и че шће, по себ но по ро ди ца
ма са бли зан ци ма и трој ка ма, али у си ту
а ци ји у ко јој смо тру ди мо се да по мог не
мо ко ли ко мо же мо. По ло ви ном фе бру а ра 
ор га ни зо ва ће мо и но ву по де лу јед но крат
ног нов ча ног до дат ка од 40.000 ди на ра 
по ро ди ца ма са но во ро ђен ча ди ма. Ова 
по де ла ма ло ка сни због сла би јег при ли ва 
у бу џет, али у фе бру а ру оче ку је мо не што 
ве ћи при лив и бе бе ће нам би ти при о ри
тет – ре кла је пред сед ни ца и на ја ви ла да 
ће и у овој го ди ни би ти на ста вље не све 
ме ре по др шке по ро ди ци.

Пет од сто ово го ди шњег оп штин ског 
бу џе та је опре де ље но за со ци јал не про
гра ме и про гра ме по др шке по ро ди ци.

 Ни јед ну ме ру не ће мо уки да ти, а да 
не мо ра мо да се бо ри мо са на сле ђе ним 
ду го ва њи ма и уве ћа ли би смо сред ства 

за ову на ме ну. У ово го ди шњем бу џе ту 
смо уве ли зна чај не уште де, али на по др
шци по ро ди ци и де ци не ће мо ште де ти – 
од луч на је Ко ва че вић Су бо тич ки.

По ро ди це Ста ни са вље вић и Па нић су 
кра јем про шле го ди не има ле ви ше стру ке 
при но ве. На и ме, у по ро ди ци Па нић ро ђе
ни су бли зан ци, а по ро ди ца Ста ни са
вље вић до би ла је трој ке. Мај ка трој ки 
Го ра на Ста ни са вље вић ка же да је га ји ти 
тро је де це на пор но и фи зич ки и фи нан
сиј ски, али да су то слат ке му ке.

 У на шем слу ча ју сви тро шко ви су 
пу та три, та ко да нам сва ка по моћ мно го 
зна чи, па и ова ко ју пру жа пе ћи нач ка 
ло кал на са мо у пра ва, али је за то и 
ра дост три пу та ве ћа и за нас је ово нај
леп ши мо гу ћи по че так но ве го ди не – 
ре кла нам је по но сна мај ка Го ра на Ста
ни са вље вић.

По де ла па ке та
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ЦР ВЕ НИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

Крв да ло
19 радника

На ак ци ји до бро вољ ног да ва ња кр ви у 
фа бри ци ше ће ра „Су но ко“ у Пе ћин ци ма 
18. ја ну а ра, ко ју су ор га ни зо ва ли пе ћи нач
ки Цр ве ни крст и Ин сти тут за тран сфу зи ју 
кр ви Ср би је, крв је по ну ди ло 23 рад ни ка 
ове фа бри ке, али их је че тво ро од би је но 
из ме ди цин ских раз ло га, та ко да је крв да
ло де вет на ест за по сле них, ме ђу ко ји ма и 
јед на при пад ни ца леп шег по ла и три но ва 
да ва о ца.

У Цр ве ном кр сту ка жу да је од зив био у 
гра ни ца ма оче ки ва ног и да рад ни ци пе ћи
нач ке ше ће ра не тра ди ци о нал но по др жа
ва ју до бро вољ но да ва ла штво кр ви.

 Ова ак ци ја је спро ве де на уз по моћ ме
наџ мен та по го на „Су но ко“ на че му смо им 
по себ но за хвал ни. На да мо се да ће овај 
до бар при мер сле ди ти и дру ги при вред ни 
су бјек ти и да ће ис ка зи ва ње ху ма но сти на 
ова кав на чин у на шој ло кал ној за јед ни ци 
по ста ти уоби ча је но у вре ме ну ко је до ла зи 
– из ја вио је струч ни са рад ник у пе ћи нач
ком Цр ве ном кр сту Алек сан дар Ан дри је
вић.

„ИС КО РИ СТИ ШАН СУ“

Шан са за мла де 
по љо при вред ни ке

Про је кат „Ис ко ри сти шан су“, ко ји је 
на ме њен мла дим по љо при вред ни ци ма из 
Сре ма и Ма чве ста ро сти од 15 до 30 го ди
на, спро во ди Европ ски по крет у Ср би ји, а 
фи нан си ра Ми ни стар ство омла ди не и 
спор та. Циљ про јек та, ко ји ће тра ја ти 
на ред них шест ме се ци, је сти му ли са ње 
за по шља ва ња мла дих из ру рал них под
руч ја кроз про ши ре ње по љо при вред не 
про из вод ње у при ват ном сек то ру и по ве
ћа ње за ин те ре со ва но сти мла дих за 
ба вље ње по љо при вре дом.

Са став ни део овог про јек та је обу ка 
мла дих из Сре ма и Ма чве за по кре та ње 
соп стве ног би зни са, као и за пи са ње 
би знис пла на за старт ап про гра ме. Обу ке 
ће др жа ти сер ти фи ко ва ни пре да ва чи 
Ре ги о нал не раз вој не аген ци је „Срем“ и 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње из 
Срем ске Ми тро ви це, а про јек том су пред
ви ђе не и три би не о ор ган ској про из вод
њи, ко ја је да нас ве о ма ак ту ел на те ма, 
али на те ри то ри ји Сре ма и Ма чве ма ло ко 
се ба ви овим ви дом про из вод ње.

Кон курс за обу ку мла дих по љо при вред
ни ка, за јед но са при јав ним фор му ла ром, 
об ја вљен је на зва нич ном сај ту оп шти не 
Пе ћин ци, а све бли же ин фор ма ци је мо гу 
се до би ти у Оде ље њу за при вре ду, ЛЕР, 
за шти ту жи вот не сре ди не и ин спек циј ске 
по сло ве (кон такт осо ба Ан дри ја на Ја ко
вље вић, 064/8983609), као и у Удру же њу 
по љо при вред них про из во ђа ча оп шти не 
Пе ћин ци (кон такт осо ба Ми тар Ри сти во је
вић, 064/8983649).

У Му зе ју на ив не умет но сти „Или ја
нум“ у Ши ду, у сре ду 18. ја ну а ра, 
одр жа на је про мо ци ја књи ге „Че

ти ри при че о јед ној ва ро ши и јед ном 
цар ству“ ауто ра Ра до ва на Срем ца. Кроз 
че ти ри крат ке при че сме ште не у пе ри од 
од 18. до 20. ве ка опи са ни су не то ли ко 
ин тен зив ни ко ли ко ком плек сни и да ле ко
се жни од но си Ши ђа на и цар ске, ка сни је 
бољ ше вич ке Ру си је. Че ти ри при че пред
ста вља ју при че о че ти ри бор бе, за ве ру, 
на род, ца ра и за жи вот.

 Це ла књи га је сме ште на у пе ри од од 
са мог на стан ка Ши да, од по чет ка 18. па 
све до кра ја Дру гог свет ског ра та, од но
сно Срем ског фрон та. У књи зи се суд
би не мно гих љу ди и ве ру јем да ће би ти 
за ни мљи ва чи та о ци ма. У мом оп штем 
ис тра жи ва њу о про шло сти Ши да, са ку
пио сам до ста гра ђе о свим ет нич ким за
јед ни ца ма у Ши ду и овај пут су на ред 
до шли Ру си. Те ма се са ма на мет ну ла и 
у сво јој на ме ри ни сам ишао ци ља но, не
го је ова књи га са мо је дан де таљ мог оп
се жног ис тра жи ва ња ко ји је пу бли ко ван 
 ис та као је аутор Ра до ван Сре мац.

Из да ва чи књи ге су Кул тур но обра зов
ни цен тар Шид и Удру же ње срп ско  ру
ског при ја тељ ства. Ка ко ис ти чу, ова књи
га је од ве ли ког зна ча ја за Ши ђа не као 
и за учвр шћи ва ње од но са два бли ска 
на ро да.

 Књи га ко ју је Ра до ван Сре мац на
пи сао на ини ци ја ти ву Удру же ња срп ско 
 ру ског при ја тељ ства на пи сао, има ве
ли ки зна чај за шид ску сре ди ну у сми слу 
упо зна ва ња са не ким чи ње ни ца ма ко је 
гра ђан ству ни су би ле по зна те, а ко је су 
ве за не за бли ске од но се из ме ђу срп ског 
и ру ског на ро да. Иде ја ко ја је да ова књи
га бу де пред ста вље на у Мо скви при ли
ком го сто ва ња СКУДа „Све ти Са ва“ и 
на дам се да ће се та иде ја и ре а ли зо ва ти 

 ре као је пред сед ник Управ ног од бо ра 
Удру же ња срп ско  ру ског при ја тељ ства 
Ми ћо Ђу кић.

Сво је ми шље ње о књи зи из не ли су и 
број не по се ти о ци те ве че ри, по што ва о
ци до са да шњих де ла ауто ра Ра до ва на 
Срем ца.

 Ово де ло је из ван ред на осно ва да ље 
ис тра жи ва ње, јер по сто ји још мно го при
ча ко је ве зу ју две др жа ве и два на ро да 
кроз исто ри ју. Све оно што по сто ји у овој 
књи зи је сте пра во бо гат ство ко је тре ба 
да бу де чу ва но и про ду бљи ва но ка ко би 
оста ло ге не ра ци ја ма ко је до ла зе  ис та
као је члан Удру же ња Ду шан Лу кић.

На про мо ци ји су по ред мно го број них 
гра ђа на, при су ство ва ли и чла но ви 
по ро ди це Ступ кин, чи је до се ља ва

ње се ве зу је за пе ри од ру ске еми гра ци је. 
Фјо дор Ступ кин ко ји да нас са сво јом по
ро ди цом жи ви у Ши ду, по то мак је офи
ци ра Дми три ја Ан то но ви ча Ступ ки на, ко
ји је два де се тих го ди на 20. ве ка сти гао 
на под руч је Мо кре Го ре, за тим је про вео 
не ко ли ко го ди на на Ко со ву и Ме то хи ји, 
ра де ћи као фи нанс, да би се 1930. пре
се лио у Оро лик где је са су пру гом Кри
сти ном Ма лер за сно вао по ро ди цу:

 1961. го ди не сам се до се лио у Ада
шев це, а за тим у Шид, где и да нас жи
вим са сво јом по ро ди цом. Мој отац Дми
тар, ина че ро дом из Ру си је, са цар ском 
војском до шао је у Ју го сла ви ју. Био је 
ле по при хва ћен и ни ка да се ни је осе ћао 
као гра ђа нин дру гог ре да. Исто та ко и ја 
као ње гов пр ви на след ник, го ди на ма жи
вим ов де и цео жи вот се ле по осе ћам. 
Ме ни је дра го што се у књи зи по ми ње 
мој отац и ја, али исто та ко и јед на чи та
ва на ци ја. Сви ми до бро зна мо ко ли ко су 
кроз исто ри ју бли ско ве за ни Ру си ја и Ју
го сла ви ја, а да нас Ср би ја  ка же Фјо дор 
Ступ кин. М. Н.

ШИД: ПРО МО ЦИ јА КЊИ ГЕ РА ДО ВА НА СРЕМ ЦА

Че ти ри при че
о јед ном цар ству

Про мо ци ја књи ге у „Или ја ну му“

Кроз че ти ри крат ке при че сме ште не у пе ри од од 18. до 
20. ве ка опи са ни су не то ли ко ин тен зив ни ко ли ко ком-
плек сни и да ле ко се жни од но си Ши ђа на и цар ске, ка сни-
је бољ ше вич ке Ру си је
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Шта је мит, а шта пра ва исти на о чу ве ном бин гул ском ко њо кра ди ци, те шко је ре ћи, 
јер је оста ло ма ло и усме них и пи са них тра го ва о то ме. У ме ђу про сто ру, без ја сне гра-
ни це из ме ђу фак то граф ских чи ње ни ца и обич не људ ске ма ште, нај бо ље се из гле да 
сна ла зе там бу ра ши

Пе сма о Ра ди из Бин гу ле ко ја се 
пе ва и пре пе ва ва ме ђу ци га ни ма 
там бу ра ши ма у сре мач ким ка фа

на ма, оти шла је то ли ко да ле ко да се 
ви ше не рас по зна је шта је мит, шта 
ствар ност, а шта тек нај о бич ни ја им про
ви за ци ја ма што ви тих му зи ка на та. О 
Ра ди из пе сме се ма ло зна чак и у ње го
вој Бин гу ли.

У сре мач кој рав ни ци, уз по ко ју ча ши
цу ви на, на ста вља се не у мор ни треп тај 
там бу ре, ве се ли жа мор по бир ти ја ма и 
по вик свир ци ма за „мо ју“ пе сму. Јед на 
од та квих, Срем ци ма оми ље них је и „из 
Бин гу ле Ра да“. 

Бин гул ча ни при ча ју да је Ра ди на ку ћа 
би ла на кра ју се ла, у со ка че ту по ред 
не ка да шње ка фа не. Би ла је то ку ћа 
жу те бо је са че ти ри про зо ра до ули це. 
Та ку ћа је сру ше на у ра ту, а о Ра ди ној 
фа ми ли ји се ни шта не зна. 

Ра да је био чу ве ни ко њо кра ди ца, а о 
ње му су по ма ло ис тра жи ва ли ње го ви 
име њак Ра да Па нић и бин гул ски учи
тељ у пен зи ји Пе тар Бра ша нац. Ме ђу
тим, те шко је на пра ви ти ја сну гра ни цу 
из ме ђу ма ште ко ја је већ за жи ве ла и 
ствар не исти не. Јер, по да та ка о чу ве

ном Ра ди из Бин гу ле је ве о ма ма ло, чак 
и у ар хи ви ма ина че ажур не по ли ци је 
бив ше аустро у гар ске ца ре ви не.

Ра да Па нић о чу ве ном Ра ди из Бин гу
ле, при чао је за на ше но ви не, ка ко су од 
ње га му зи ча ри на пра ви ли хе ро ја иако 
он то ни је био. 

 Ра да је је да ред, на је сен, ишао у 
Ми тро ви цу на ва шар и он да је та мо 
срео не ке Ла ћар це ко ји су др жа ли мно
го сви ња на са ла шу у Ла ћар ку. Ви дев
ши да ће се Ла ћар ци за пи ти на ва ша ру, 
Ра да оде до њи хо вог са ла ша и по те ра 
одан де 100 де бе ли сви ња пре ма Чал ми 
и Бин гу ли. Не ко је то ви до и до ја вио 
Ла ћар ци ма, а ови на вратна нос ор га ни

зу ју по те ру и су стиг ну Ра ду ту не где око 
Чал ме, њих је би ло до ста, а он сам. 
При пу ца ју на ње га, при пу ца и он на 
њих, ал он је био у ма њи ни. Ту су га 
по го ди ли, ра нив ши га у обе но ге. Ра да 
је ус пео да се скло ни у ку ку ру зе. Ла ћар
ци вра те сво је сви ње, а Ра ду оста ве у 
ку ку ру зи ма, ни су те ли да ри зи ку ју по што 
је и он био на о ру жан. Та ко се Ра да 
до ко по Бин гу ле, ал ра њен у обе но ге. И 
ни је смео  ићи док то ру да се не би 
от крио – при се ћао се Ра да Па нић из 
Бин гу ле. 

Слу шао је, ка же, од дру гих да је Ра да 
на кон ду е ла са Ла ћар ци ма био при лич
но ра њен и ни је мо гао да „ода без ку ка“. 

Шта је мит, а шта пра ва исти на о чу ве
ном бин гул ском ко њо кра ди ци, те шко је 
ре ћи, јер је оста ло ма ло и усме них и 
пи са них тра го ва о то ме. У ме ђу про сто ру, 
без ја сне гра ни це из ме ђу фак то граф ских 
чи ње ни ца и обич не људ ске ма ште, нај
бо ље се из гле да сна ла зе там бу ра ши. 
Јер, пе сма о чу ве ном ло по ву, ко ји опа сно 

кон ку ри ше сла ви јед ног Јо ве Ча ру ге, гра
ди се из го ди не у го ди ну, ве жу се но ви 
сти хо ви. Док је ка фа не и там бу ра ша, 
би ће и пе сме о Ра ди Сил ве стро ви ћу, 
по зна ти јем као Ра да Ко кан. Сад, да ли су 
га баш уби ли жан да ри, или је јед не ова
кве зи ме пао на кли за ви ци и по том умро, 
ни је ни ва жно. 

јо ва Ча ру га и из Бин гу ле Ра да

јОШ СЕ ПЕ ВА О ЧУ ВЕ НОМ „ИЗ БИН ГУ ЛЕ РА ДИ“: ШТА јЕ МИТ, А ШТА СТВАР НОСТ?

A Ri|u{u za zlatnu min|u{u
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Ис пред јед не ка фа не у До њем шо ру се 
Ра да окли знуо и пао с тим „ку ка ма“, па 
је је два за ле че не но ге опет сло мио. 
Он да је умро од тро ва ња. 

 Знам са мо по при чи да је би ло зим
ско до ба, ко сад ова ко, и да је би ло 
кли за во. Је сте то би ло до ба хај ду чи је, 
ал Ра да ни је био ни ка ки ха рам ба ша, 
нег баш ло пов. Оно, је сте крао ко ње од 
Шва ба, а и од ко га би. Ни је то би ло из 
па три о ти зма, нег су Ср би би ли си ро ти
ња и ни је од њи имо шта да кра де – 
до дао је та да Ра да Па нић, по љо при
вред ник у пен зи ји и име њак свог чу ве
ног зе мља ка.

Оно че га се се ћао учи тељ Бра ша
нац је сте да је  кра ђа ко ња за 
Ра ду би ла спе ци јал ност, и да их 

је крао чак и у Бач кој а про да вао их у 
Бо сни и Ма чви. До ви тљи ви Ра да че сто 
је ко ње фар бао у дру гу бо ју, ка ко не би 
не ко пре по знао укра де не и увек је имао 
спрем не па со ше, јер се ни у то вре ме, 
ни је мо гао про да ти коњ без па со ша. 

 Све што се зна о Ра ди је из при ча 
ко је је те шко про ве ри ти. Углав ном, зна 
се да је пљач као бо га те Шва бе и да су 
му спе ци јал ност би ли ко њи. То је би ло 
та кво вре ме. Да је Ра да Ко кан да нас 
жив, ве ро ват но би крао ску пе ауто мо би
ле. У то до ба на вра ти ма од ва ја та, где 
су чу ва ни ко њи, др жа ла се по преч на 
гво зде на штан гла, ка ко се ко њи не би 
мо гли укра сти. Ме ђу тим, за Ра ду ни је 

би ло ве ли ке пре пре ке. Ста вљао је 
ко њи ма кр пе на ко пи та и „пре ба ци вао“ 
их пре ко штан гле у по ла но ћи док га зде 
спа ва ју. Крао је сву да, ов де у Сре му, 
за тим у Бач кој, а ко ње је про да вао у 
Бо сни и Ма чви. Пре не го што би их 
спре мио за про да ју, че сто је фар бао 
ко ње у дру гу бо ју, да их не би не ко 
по знао. На рав но, увек је имао и спре
мље не па со ше свих вр ста, јер ни у то 
до ба ни си мо гао да про даш ко ња без 
па со ша. Био је пра ви мај стор свог за на
та, ко ње је са кри вао у ку па ма од ку ку ру
зо ви не и ту их чу вао док их не про да. 

Та кво је вре ме би ло, бан де су вр шља ле 
на све стра не, у то до ба је био по пу ла
ран и Јо ва Ча ру га, о ко ме су се та ко ђе 
пе ва ле пе сме, пи са ле књи ге и сни ма ли 
фил мо ви. Са мо, о Ра ди се ма ло зна, јер 
ње го ва је ку ћа у ра ту сру ше на, а ни је 
оста ло ни ког од те фа ми ли је – го во рио 
је Бра ша нац.

Бин гул ски учи тељ ре као је да му се 
ви ше пу та де ша ва ло да, кад за сед не с 
дру штвом и кад ци га ни  там бу ра ши 
на ми ри шу да су ме ђу ка фан ским го сти
ма Бин гул ци, кре не она пе сма о чу ве
ном „из Бин гу ле Ра ди“.  М. Н.

Се ли љу ди да пи је ду ви на ме ђу њи ма Шва ба из Со ти на.
Фа лио се Шва ба, пред Ср би ма да он има два до бра ри ђа на
ле по иду, ле по но се гла ве гри ва им је до зе ле не тра ве.
То до чуо из Бин гу ле Ра да, оће Ра да да пук не од ја да,
пи та Ра да шва би не ком ши је ка ко сто је у Шва бе авли је...
...Ус то Шва ба да до ту ри се на кад у шта лу, а ри ђа на не ма
ку ка Шва ба што ри ђа на не ма, а Ра да је већ на по ла Сре ма
Па се Шва ба са Шва би цом сва ђа, а Ра да се за ри ђе по га ђа
Чу јеш Ка то ти си све му кри ва, што си ме ни кре ве те раз ме сти ла
Да ја ни сам с то бом но ћас спа во, не би Ра да ри ђа не украо
Ааај оде Шва ба до но вих ка фа на по унај ми три че три џан да ра
а џан да ри об и гра ли Сре ма, од ри ђа на ни тра го ва не ма
иди Шва бо ти са сво јом сре ћом не ћеш на ћи ри ђа не ни све ћом... 

Песма о Ради Силвестровићу

јОШ СЕ ПЕ ВА О ЧУ ВЕ НОМ „ИЗ БИН ГУ ЛЕ РА ДИ“: ШТА јЕ МИТ, А ШТА СТВАР НОСТ?

A Ri|u{u za zlatnu min|u{u
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ОВАН: 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. 

БИК: 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.

БЛИ ЗАН ЦИ: 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.

РАК: 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. 

ЛАВ: 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. 

ДЕ ВИ ЦА: 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. 

ВА ГА: 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. 

ШКОР ПИ јА: 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. 

СТРЕ ЛАЦ: 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. 

јА РАЦ: 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. 

ВО ДО ЛИ јА: 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. 

РИ БЕ: 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. 

VREMEPLOV
25. ја ну ар

1904. У Бе о гра ду по чео да 
из ла зи днев ни лист „По ли ти
ка“, чи ји је осни вач и пр ви 
уред ник био Вла ди слав Риб ни
кар. 
1919. Осно ва на Ли га на ро да, 
пре те ча Ује ди ње них на ци ја.

26. ја ну ар
1699. Пот пи сан Кар ло вач ки 
мир, ко јим је по сле 16 го ди на 
окон чан рат Тур ске и Све те 
али јан се.  
1788. Бри тан ски бро до ви с 
пр вим на се ље ни ци ма из 
Ен гле ске, укљу чу ју ћи гру пу 
ро би ја ша, упло ви ли у за лив 
Бо та ни Беј, Сид неј, у Аустра
ли ји, где су осно ва ли ко ло ни ју.

27. ја ну ар
1926. Ен гле ски про на ла зач 
Џон Ло ги Берд у Лон до ну пр ви 
пут јав но де мон стри рао те ле
ви зи ју. 
1945. Со вјет ске је ди ни це осло
бо ди ле „Аушвиц“, на ци стич ки 
кон цен тра ци о ни ло гор у Дру
гом свет ском ра ту, у ко јем је 
уби је но 1,5 ми ли о на љу ди, 
ме ђу ко ји ма ви ше од ми ли он 
Је вре ја. Тај да тум обе ле жа ва 
се у Евро пи као Дан хо ло ка у
ста.

28. ја ну ар
1573. По че ла ве ли ка хр ват ско 
 сло вен ска се љач ка по бу на 
под вођ ством Ма ти је Гуп ца. 
По бу на у кр ви угу ше на 9. 
фе бру а ра, а њен во ђа за ро
бљен и по сле не ко ли ко да на 
умро од по сле ди ца му че ња.

29. ја ну ар
1412. У Но вом Бр ду из дат „За
кон о руд ни ци ма Де спо та Сте
фа на“, ко ји са др жи дра го це не 
по дат ке о на чи ну жи во та срп
ског на ро да на по чет ку XV 
ве ка. За ко ник зна ча јан до ку
мент срп ске пи сме но сти и срп
ског прав ног си сте ма у сред
њем ве ку.

30. ја ну ар
1933. Пред сед ник Не мач ке, 
фелд мар шал Па ул фон Хин
ден бург, име но вао Адол фа 
Хи тле ра за кан це ла ра. Истог 
да на 1937. Хи тлер из ја вио у 
Рај хста гу да Не мач ка по вла чи 
свој пот пис са Вер сај ског 
ми ров ног уго во ра.
1943. Бри тан ско рат но ва зду
хо плов ство у Дру гом свет ском 
ра ту по че ло пр во да но ноћ но 
бом бар до ва ње Бер ли на.

31. ја ну ар
1808. На по ле он је анек ти рао 
Ду бро вач ку Ре пу бли ку. Анек си
ју је про гла сио ге не рал Огист 
Мар мон, вој во да од Ра гу зе. 
Ти ме је пре ста ла да по сто ји 
Ду бро вач ка Ре пу бли ка, а град 
Ду бров ник је 1815. на Беч ком 
кон гре су до де љен Аустри ји. 
1918. У Ру си ји је 31. ја ну ар био 
по след њи дан ра чу на ња вре
ме на пре ма jулијанском ка лен
да ру, а сле де ћег да на да тум је 
озна чен као 14. фе бру ар пре
ма гре го ри јан ском ка лен да ру. 

HOROSKOP

Сре да, 25. (12) ја ну ар 
Све та му че ни ца Та ти ја на; Ико
на Мле ко пи та те љи ца

Че твр так, 26. (13) ја ну ар 
Св. му че ни ци Ер мил и Стра то
ник (Ода ни је Бо го ја вље ња)

Пе так, 27. (14) ја ну ар 
Све ти Са ва, пр ви Ар хи е пи скоп 
срп ски – Са вин дан

Су бо та, 28. (15) ја ну ар 
Пре по доб ни Па вле; Пре по доб
ни Га ври ло Ле снов ски

Не де ља, 29. (16) ја ну ар 
Ча сне ве ри ге Св. Апо сто ла 
Пе тра; Преп. Ро ми ло Ра ва нич ки

По не де љак, 30. (17) ја ну ар 
Пре по доб ни Ан то ни је Ве ли ки

Уто рак, 31. (18) ја ну ар 
Св. Ата на си је Ве ли ки; Св. Мак
сим, Ар хи е пи скоп срп ски

Crkveni
kalendar

• Во ле ћу те до смр ти 
тво је.
• Из гу бље на лич на кар-
та. Мoли се по ште ни 
на ла зач да не ди же кре-
дит.
• Во ле ли смо се, во ле ли 
а он да смо се вен ча ли.

Зим ски
сла до лед 

Са стој ци: слат ка па вла ка 2 дл,  
еуро блок чо ко ла да 100 г, дро бље
на пла зма 50 г, мле ве на пла зма 
50 г, кор не ти 10 ко ма да. За де ко
ра ци ју: чо ко ла да за ку ва ње 100 г,  
уље 2 ка ши ке,  ша ре не мр ви це по 
по тре би.

По сту пак: У од го ва ра ју ћој 
по су ди уму ти ти слат ку па вла ку те 
ис кљу чи ти мик сер. До да ти дро
бље ну пла зму, рен да ну еуро блок 
чо ко ла ду и мле ве ну пла зму. Све 
ла га но про ме ша ти ка ко би се сви 
са стој ци сје ди ни ли. При пре мље
ном сме сом пу ни ти кор не те. За 
де ко ра ци ју:Из ло ми ти чо ко ла ду те 
је ста ви ти у шер пу, до да ти уље и 
ото пи ти на па ри. Оста ви ти да се 
про хла ди те ума ка ти сла до лед у 
чо ко ла ду. По су ти ша ре ним мр ви
ца ма(или де ко ри са ти по же љи).
Оста ви ти у за мр зи вач док се не 
стег не те по слу жи ти.
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ШИД

Кок тел за при вред ни ке
Пово дом почет ка 2017. годи не, 

пред сед ник Општи не Шид Пре
драг Вуко вић у петак 20. јану а

ра, при ре дио је кок тел за при вред ни
ке, пољо при вред ни ке и пред став ни ке 
разних инсти ту ци ја и пред у зе ћа са 
под руч ја шид ске и оста лих општи на 
у Сре му. Срдач ну добро до шли цу упу
тио је свим гости ма први човек шид ске 
општи не, поже лев ши им том при ли ком 
срећ не про те кле пра зни ке, као и пуно 
успе ха у овој годи ни, исти чу ћи вели
ки зна чај при вред ног раз во ја шид ске 
општи не у наред ном пери о ду, као и 
уна пре ђе ње стан дар да живо та гра ђа
на.

 Није нима ло лако ста ја ти испред 
ово ли ког бро ја успе шних послов них 
људи. Ја се искре но надам да ћемо у 
Шиду у 2017. годи ни има ти пра ве инве
сти ци је. То може мо само сви зајед но, 

што смо до сада и дока за ли. И зато 
ћемо и убу ду ће гра ди ти мосто ве при ја
тељ ства, јер нам је нај ва жни је да наша 
деца има ју лепу будућ ност у свом гра
ду. Види се да је Шид на добром путу 
да поста не град са пра вим при вред
ним амби јен том који ће се вре ме ном 
раз ви ја ти и у који ће нам се деца вра
ћа ти и ради ти. Уско ро сле ди реа ли за
ци ја зна чај них капи тал них про је ка та у 
нашем гра ду, на опште задо вољ ство 
свих нас, а нај ви ше гра ђа на наше 
општи не  иста као је Вуко вић.

На под руч ју шид ске општи не тре
нут но је актив но 736 пред у зет ни ка са 
више де це ниј ским ста жом успе шног 
посло ва ња. Оче ки ва ња већи не њих су 
да ће 2017. годи на бити успе шни ја од 
прет ход них. А такво мишље ње изнео 
је и буду ћи инве сти тор из Ита ли је који 
би уско ро у Шиду тре бао да отво ри 

фабри ку за про из вод њу доњих дело ва 
обу ће.

 За 2017. годи ну већ има мо вели ки 
број поруџ би на, а једи ни су про блем 
рад ни ци које тек тре ба да обу чи мо. То 
нам је мањи про блем, јер је потреб но 
изве сно вре ме за то. Међу тим, надам 
се да ће све то про ћи како тре ба и да 
ће фабри ка у што ско ри је вре ме поче
ти са радом овде у Шиду, који смо иза
бра ли као пово љан при вред ни амби
јент  иста као је Анто нио Вер ди ни, 
инве сти тор из Ита ли је.

Била је ово и при ли ка да се при вред
ни ци срет ну на јед ном месту, раз ме не 
иску ства, про ду бе сарад њу како би на 
нај бо љи могу ћи начин, дали још већи 
допри нос раз во ју локал не зајед ни це 
и евен ту ал ном запо шља ва њу лица са 
под руч ја шид ске општи не. М. Н.

Фото: Ж. Петрас

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић са сарад ни ци ма

При јем за при вред ни ке у Општи ни
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ЗА ВИ ЧАј НИ МУ ЗЕј РУ МА

Отво ре на из ло жба
„Ки не ске при че“

„Ки не ске при че“ је на зив из
ло жбе фо то гра фи ја ко ја је, у 
при су ству пред став ни ка ам ба
са де НР Ки не у Бе о гра ду  са
вет ни ка за кул ту ру Сји Хон га 
и Гао Сји, тре ћег се кре та ра, 
отво ре на 17. ја ну а ра у За ви
чај ном му зе ју у Ру ми. 

Овом из ло жбом на ста вља 
се већ око две де це ни је до бра 
са рад ња ки не ске ам ба са де и 
За ви чај ног му зе ја у обла сти 
кул ту ре и исто ри је.

Из ло жба је ор га ни зо ва на по
во дом обе ле жа ва ња Ки не ске 
но ве го ди не ко ја по чи ње 28. ја
ну а ра, а ове се на ла зи у зо ди
јач ком цр ве ног ва тре ног пе тла. 
Ако је ве ро ва ти астро ло зи ма, 
го ди на у зна ку пе тла би тре
ба ло да бу де успе шна го ди на  

али под усло вом да се из бег не 
ла го дан жи вот и лен ча ре ње, а 
уло жи труд и вред но ћа.

Сте ван Ко ва че вић, пред сед
ник СО Ру ма је под се тио да се, 
по сле не пу них го ди ну да на, 
по но во су сре ће мо са тра ди
ци јом и кул ту ром ове ве ли ке, 
да ле ке и при ја тељ ске зе мље. 

 Ру ма на ма пи срп ско  ки
не ских су сре та ња за у зи ма по
себ но ме сто и ја се на дам да 
ће та ко би ти и да ље  ре као је 
Ко ва че вић.

О Ки не ској но вој го ди ни, 
оби ча ји ма и ве ро ва њи ма ве
за ним за овај пра зник је го во
рио Дра го мир  Јан ко вић, ви ши 
са вет ник у За ви чај ном му зе ју, 
а зва нич но је из ло жбу отво рио 
Сји Хонг, са вет ник за кул ту ру у 

Ам ба са ди НР Ки не.
Он је, на до бром срп ском је

зи ку, ука зао на из у зет но при ја
тељ ске од но се Ки не и Ср би је 
у свим обла сти ма, па та ко и 
кул ту ри.

Ова из ло жба у За ви чај ном 
му зе ју под на зи вом „Ки не ске 
при че 2016.“ је на ста ла за хва
љу ју ћи Оде ље њу за кул ту ру 
Ам ба са де НР Ки не, а по во дом 
про сла ве Ки не ске но ве го ди
не.

Из ло жбу „Ки не ске при че“ 
Ру мља ни ће мо ћи да ви де и 
то ком фе бру а ра.

Ор га ни за то ри ма кон кур са за 
фо то гра фи је „Ки не ске при че“  
сти гло је ви ше од хи ља ду фо
то гра фи ја из раз ли чи тих де ло
ва Ки не. С. Џ.

Отва ра ње ки не ске из ло жбе у За ви чај ном му зе ју

„ВОР КИ ТИМ“ РУ МА

Ци клус
исланд ских
фил мо ва

За хва љу ју ћи ак тив но сти ма 
Удру же ња „Вор ки тим“ рум ска 
пу бли ка има ла је при ли ке да се 
про шле го ди не упо зна са ма ње 
по зна тим филм ским про дук ци
ја ма и да бес плат но по гле да 
низ до брих игра них и до ку мен
тар них фил мо ва.

 Ре а ли зо ва ли смо укуп но 12 
про гра ма, од но сно ци клу са 
фил мо ва  ита ли јан ских, фран
цу ских, нор ве шких, дан ских, 
не мач ких фил мо ва. На овим 
про гра ми ма има ли смо око 
2.000 по се ти ла ца. При ка за ли 
смо 57 ду го ме тра жних , 107 
крат ко ме тра жних до ку мен тар
них фил мо ва у окви ру 3. Фе сти
ва ла Ми стер Вор ки, као и 32 
крат ка нор диј ска фил ма из Дан
ске, Нор ве шке, Ислан да, Швед
ске и Фин ске  ка же Дра ган 
Ца кић, пред сед ник удру же ња 
„Вор ки тим“.

Слич не ак тив но сти су за по
че ле и у овој го ди ни ци клу сом 
исланд ског фил ма ко ји је ре а
ли зо ван од 16. до 18. ја ну а ра у 
рум ском Кул тур ном цен тру, у 
са рад њи са Бал кан култ фон да
ци јом.

Пр ви је на про гра му био 
филм „Со до ма Реј кја вик“  ду го
ме тра жни игра ни филм. Рум ска 
пу бли ка је има ла при ли ку да 
по гле да и му зич ки до ку мен та
рац под на зи вом „Мај сто ри ври
ска“ ко ји пред ста вља  му зич ку 
сце ну ове на ма не до вољ но 
по зна те зе мље, а по том и филм 
„По на шај се нор мал но“.

Овај ци клус, као и прет ход ни, 
ре а ли зо ван је уз тех нич ку по др
шку Кул тур ног цен тра Ру ма. 

УСПЕ ШНО ОКОН ЧА НА хУМА НИ ТАР НА АКЦИ јА МИТРО ВАЧ КЕ ГАЛЕ РИ јЕ

Покло ни за два удру же ња
Гале ри ја „Лазар Воза ре вић“ 

током ново го ди шњих пра
зни ка реа ли зо ва ла је акци

ју „Умет ност у мојим очи ма“, у 
окви ру које су гра ђа ни могли да 
купе беџе ве који су ура ђе ни на 
осно ву ликов них радо ва чла но
ва Оп штин ског удру же ња осо ба 
са Да у но вим син дро мом „Да ун“ 
и Оп штин ског удру же ња за 
по моћ осо ба ма са аути змом.

Про да ти су сви беџе ви и 
укуп но је при ку пље но 57.600 
дина ра. Како наво ди дирек тор 
митро вач ке Гале ри је Милан 
Марин ко вић, ова хума ни тар на 
акци ја има ла је вели ки одјек 
код гра ђа на.

 Оп штин ском удру же њу осо
ба са Да у но вим син дро мом „Да
ун“ купи ли смо лап топ, а Удру
же њу за по моћ осо ба ма са 
аути змом 15 сто ли ца, три елек
трон ске табле зна ња, као и при

бор за ликов не ради о ни це. 
Наста вља мо и даље са ова
квим акци ја ма, али се надам да 
ће се и дру ге инсти ту ци је при
кљу чи ти слич ним акци ја ма – 
навео је Марин ко вић.

Ини ци ја тор ове хума ни тар не 
акци је била је Мари ја Вуру на из 
митро вач ке Гале ри је, која наво
ди да је иде ја води ља запо сле
них у овој кул тур ној уста но ви 
била да се пока же да је умет
ност доступ на сви ма и да изу
ми тељ умет но сти може да буде 
сва ко. 

Пред став ни ци два удру же ња 
захва ли ли су се запо сле ни ма у 
Гале ри ји на покло ни ма, који су 
им уру че ни про шле сре де, 18. 
јану а ра и иста кли да су захва
љу ју ћи овој акци ји осо бе са 
аути змом и Дау но вим син дро
мом поста ле видљи ви је у дру
штву. Б. С.

Покло ни за митро вач ка удру же ња
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Бо го ја вље ње је хри шћан ски пра зник 
ко јим се обе ле жа ва успо ме на на Хри
сто во кр ште ње на ре ци Јор дан и 

ја вља ње Бо га у ви ду го лу ба и гла са: „Ово је 
син мој и ње га по слу шај те“. Реч је о јед ном 
од 15 нај ве ћих хри шћан ских пра зни ка, а тог 
да на у свим цр ква ма и хра мо ви ма се осве
шћу је во да ко ју на род узи ма и но си ку ћа ма, 
јер се ве ру је да има ду хов на и ле ко ви та 
свој ства.

Тра ди ци о нал но пли ва ње за Ча сни крст 
организованo је 19. ја ну а ра у Срем ској 
Ми тро ви ци на ре ци Са ви. Пли ва ло је укуп но 
127 осо ба, од то га 115 му шка ра ца и 12 де во
ја ка. Пр ви до кр ста до пли вао је два де сет
сед мо го ди шњи Сан дро Бе га но вић из Срем
ске Ми тро ви це. 

 По сле ду же го ди на по но во пли вам за 
крст, пли вао сам за мо је На се ље Ја ли ју и 
за до вољ ство ми је што сам пр ви до шао до 
кр ста. Во да је при лич но то пла кад пли ваш 
за не што што ти је дра го – ре као је Бе га но
вић. 

Са ва ни је би ла за ле ђе на, али је би ло при
лич но хлад но, што ни је спре чи ло хра бре 
мом ке и де вој ке да се рав но прав но так ми че. 

Дра ган Са бљов, пред сед ник Све бор дру

жи не „Све ти Ди ми три је“, као до ма ћин цен
трал не ма ни фе ста ци је, ис ти че да је ово 
пли ва ње би ло по све ће но и ма у зо ле ју на 
остр ву Ви до у част ју на ка ал бан ске гол го те. 

Због ве ли ке ко ли чи не ле да на Сот ском 
је зе ру у оп шти ни Шид, пли ва ње за Ча сни 
крст ни је би ло мо гу ће, па је 14 при ја вље них 
так ми ча ра, од то га две де вој ке пли ва ло у 
Срем ској Ми тро ви ци. Је дан од Ши ђа на ко ји 
је пли вао за крст је и Не бој ша Ко тар лић.

 Ово ми је дру ги пут да пли вам за крст. 
Пр ви пут сам пли вао у Сот ском је зе ру, али 
по што има пу но ле да ове го ди не то ни је 
би ло мо гу ће, па смо до шли да по ја ча мо еки
пу у Ми тро ви ци. Хва ла Бо гу да сам из др жао, 
за ме не је ово ве ли ки дан – ре као је Ко тар
лић. 

Ме ђу пли ва чи ма је и се дам де се тјед но го
ди шњи Слав ко Па вљук. Од ње га са зна је мо 
да већ 14 го ди на уза стоп но пли ва на Бо го ја
вље ње за Ча сни крст. 

По ча сни гост ово го ди шње ма ни фе ста ци је 
био је пред став ник Ам ба са де Ру ске Фе де ра
ци је у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Без об зи ра на екс трем но ни ске тем пе ра
ту ре и ле де не че по ве ко ји на Ду на ву пра ве 
про бле ме, тре ћу го ди ну за ре дом у ста ро па

зо вач кој оп шти ни на Ду на ву код Ста рих 
Ба но ва ца одр жа но је пли ва ње за Ча сни 
крст. Ове го ди не кла сич ног пли ва ња ни је 
би ло, а хри шћан ски пра зник Бо го ја вље ње 
обе ле жен је ли тур ги ја ма у пра во слав ним 
хра мо ви ма у Бе ле ги шу, Ста рим и Но вим 
Ба нов ци ма и све ча ном ли ти јом уочи осве ће
ња Ча сног кр ста и ула ска 34 пли ва ча у во ду.

 Пр ви пут сам пли ва ла и ни је ми хлад но 
уоп ште. Би ло нам је та ко ле по за јед но, 
ве ро ват но ра дост та, што смо пр ви пут 
до шле и пли ва ле за јед но са му шкар ци ма. 
Пре ле по је би ло  ус хи ће на је уче сни ца 
Љи ља на Пр ти на из Ста рих Ба но ва ца.

 Ове го ди не смо ис пла ни ра ли да сви 
бу де мо за јед но у во ди, ни смо хте ли да бу де 
је дан по бед ник, јед но став но сви су по бед ни
ци ко ји су ушли у во ду. Хо ће мо да по зо ве мо 
на са бра ње и да бу де мо сви је дин стве ни, да 
бу де мо сви за јед но  ис та као је уче сник 
Са ша Ре љић из Но вих Ба но ва ца

Ове го ди не нај бит ни је је би ло да пли
ва чи бу ду без бед ни.

 Оно што смо ми мо гли да ура ди
мо то је да очи сти мо овај про стор где су они 
ушли. До шао је ба гер ко ји је из ва дио ма ло 
ле да, про чи сти ли смо све. Ми слим да је све 

ПЛИ ВА ЊЕ ЗА ЧА СНИ КРСТ OРГАНИЗОВАНО И У СРЕ МУ

Сви су
по бед ни ци

Најхрабрији ушли у Дунав
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би ло ка ко тре ба, ка ко до ли ку је с об зи ром на 
вре мен ске окол но сти  ре као је Мар ко Про
да но вић из Клу ба екс трем них спор то ва 
„Пу сто лов“ у Ста рим Ба нов ци ма.

Ор га ни за то ри так ми че ња су ме сне за јед
ни це Ста ри и Но ви Ба нов ци, Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја оп шти не Ста ра Па зо ва, Удру
же ње Кра ље ви на Ср би је и пра во слав ни 
хра мо ви у Бе ле ги шу, Ста рим и Но вим 
Ба нов ци ма.

Ге не рал ни по кро ви тељ пли ва ња за Ча сни 
крст ко је се ове го ди не одр жа ва тре ћи пут је 
ло кал на са мо у пра ва у Ста рој Па зо ви.

 Част нам је да уче ству је мо у овој ор га
ни за ци ји и што се ово ли ко на ро да ску пи ло 
на овај хри шћан ски пра зник. Тру ди ће мо се 
и у на ред ном пе ри о ду да што ду же очу ва мо 
на шу тра ди ци ју  из ја вио је Ми лан Бе а ра, 
за ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо
ва.

Свих 34 так ми ча ра као по бед ни ци на гра
ђе ни су злат ним ме да ља ма, за хвал ни ца ма 
и ба де ман ти ли ма, а су де ћи по хра бро сти 
ко ју су по ка за ли са мим ула ском у хла дан 
Ду нав са си гур но шћу мо же мо ре ћи да су у 
пи та њу ви те зо ви ко ји за слу жу ју Ча сни крст.

С об зи ром на то да је Бор ко вач ко је зе ро 

већ да ни ма јед на ле де на пло ча, лед је 
де бео око 20 цен ти ме та ра, по пр ви пут ове 
го ди не ни је би ло тра ди ци о нал ног так ми че
ња у пли ва њу за Ча сни крст на Бо го ја вље
ње, већ су се ор га ни за то ри опре де ли ли да 
то ура де као Ру си. 

То зна чи да се у ле ду исе че део у об ли
ку кр ста  то се зо ву „јор да ни“  да уче
сни ци јед но став но уђу у во ду и у не ко

ли ко ко ра ка до ђу до Ча сног кр ста, а не да 
пли ва ју 33 ме тра ко ја сим бо ли зу ју Хри сто ве 
го ди не што је био слу чај у пет прет ход них 
го ди на.

Сре тен Ла за ре вић, ар хи је реј ски на ме
сник рум ски је ис та као да су ове го ди не 
обе ле жа ва ње Бо го ја вље ња упри ли чи ли као 
Ру си. 

За пли ва ње за Ча сни крст се при ја ви ло 
15 уче сни ка, ме ђу ко ји ма су би ле и две 
да ме, као и три де ча ка. Све уче сни ке, али и 
оне Ру мља не ко ји су до шли у Бор ко вац да 
по др же нај хра бри је по здра ви ла је Ма ри ја 
Стој че вић, за ме ни ца пред сед ни ка рум ске 
оп шти не ко ја је ис та кла да ће ло кал на 
са мо у пра ва и у на ред ним го ди на ма по др жа
ва ти ову и слич не ма ни фе ста ци је ко је има ју 
за циљ очу ва ње тра ди ци је и на шег бо га тог 

кул тур но  вер ског на сле ђа.
По том су рум ски све ште ни ци бла го сло ви

ли во ду у ко ју је пр ви ушао ве ро у чи тељ 
Ко ста Стје па но вић. 

 Пр ви пут сам уче ство вао ове го ди не. 
Нај бит ни је је да се узме бла го слов од 
ду хов ни ка. Пли ва ли  смо у осве ће ној во ди, 
та ко да уоп ште не осе ћам хлад но ћу  од го
во рио је Ко ста на на ше пи та ње да ли му је 
хлад но.

Ме ђу пли ва чи ма су би ле и две да ме   
Сла ђа на Ман дић из Ири га и Ми ли ца Па у ко
вић из Ру ме. 

Сла ђа на је тре ћи пут пли ва ла, а Ми ли ца 
дру ги пут. Обе ма се ја ко сви де ло овај на чин 
обе ле жа ва ња Бо го ја вље ња, а ни ни ске тем
пе ра ту ре ни лед ни су ути ца ле на њи хо ву 
од лу ку да и ове го ди не пли ва ју за Ча сни 
крст.

Свим уче сни ци ма пли ва ња за Ча сни крст 
уру че ни су злат ни кр сти ћи као знак се ћа ња 
на њи хо во уче шће на ово го ди шњем ше стом 
по ре ду пра зно ва њу Бо го ја вље ња. Ор га ни
за то ри пли ва ња за Ча сни крст су Срп ска 
пра во слав на цр кве на Оп шти на Ру ма и 
Са вез спор то ва, а по кро ви тељ је би ла  
Оп шти на Ру ма. Е. М. Н.

Митровчани испратили пливање за Часни крст

Међу пливачима у Руми биле су и две жене
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ПОЧЕ ЛЕ ПРИ ПРЕ МЕ ФК „ИНЂИ јА“ 

Наста вак првен ства
са новим тре не ром

ФК „Инђи ја“ тре ба да поста не ста би лан прво ли гаш и да кроз про лећ ни део првен-
ства оди гра зна чај ну уло гу. Руко вод ство клу ба је поста ви ло јасан циљ, а то је повра-
так у нај ви ши ранг так ми че ња. Мислим да ћемо корак по корак, уз моје и анга жо ва ње 
руко вод ства као и игра ча напра ви ти добру под ло гу за ула зак у Супер лигу Срби је, 
иста као је нови шеф струч ног шта ба ФК „Инђи ја“ Спа со је јела чић

Након одла ска Срђа на 
Бла го је ви ћа, руко вод
ство инђиј ског прво ли

га ша одлу чи ло се за доско
ра шњег стра те га ОФК „Бач
ка“ из Бач ке Палан ке Спа со
ја Јела чи ћа. Нови шеф 
струч ног шта ба зва нич но је 
пред ста вљен јав но сти на 
кон фе рен ци ји за нови на ре 
одр жа ној у сре ду, 18. јану а ра 
на Град ском ста ди о ну у 
Инђи ји, после чега је одр жа
на и про зив ка игра ча, чиме 
је запо чет и при прем ни пери
од за про лећ ни део сезо не.

Пред сед ник ФК „Инђи ја“ 
Здрав ко Мрђа поздра вио је 
при сут не иста кав ши да су 
након одла ска Бла го је ви ћа 
били при мо ра ни да потра же 
заме ну те је, по њима, Спа
со је Јела чић нај бо ље реше
ње. 

 Јела чић је водио супер
ли га ше и еки пе у Првој лиги 
Срби је, у којој се так ми чи и 
ФК „Инђи ја“, тако да ми у 
Упра ви клу ба мисли мо да је 
он добро реше ње, а вре ме 
ће пока за ти да ли је то заи
ста тако  иста као је Мрђа.

Спа со је Јела чић у дуго го
ди шњој тре нер ској кари је ри 
водио је ФК „Доњи Срем“ из 
Пећи на ца, ново сад ску „Вој
во ди ну“ и субо тич ки „Спа р
так“. Са ОФК „Бач ка“ оства
рио је исто риј ски успех ула
ском у нај ви ши ранг так ми
че ња. Како каже нови тре
нер „зеле но  белих“ са 
вели ким задо вољ ством 
почи ње рад у Инђи ји.

 За мене је ФК „Инђи ја“ 
нови иза зов у кари је ри, 
задо во љан сам анга жма ном 
јер је у пита њу клуб са 

добром репу та ци јом. Воде
ћи мно ге еки пе сте као сам 
одре ђе но иску ство које ћу 
иско ри сти ти како би допри
нео томе да напра ви мо 
корак напред – иста као је 
Јела чић и додао да је први 
зада так да се еки па ста би
ли зу је и стек не додат но 
само по у зда ње пред про лећ
ни део првен ства.

ФК „Инђи ја“ тре ба да 
поста не ста би лан прво ли
гаш и да кроз про лећ ни део 
првен ства оди гра зна чај ну 
уло гу. 

 Руко вод ство клу ба је 
поста ви ло јасан циљ, а то 
је повра так у нај ви ши ранг 
так ми че ња. Мислим да 
ћемо корак по корак, уз 
моје и анга жо ва ње руко
вод ства као и игра ча напра
ви ти добру под ло гу за ула
зак у Супер лигу Срби је  
исти че Спа со је Јела чић, 
шеф струч ног шта ба ФК 
„Инђи ја“.

Пред став ни ци ФК „Инђи
ја“ иста кли су да ће се при
прем ни пери од одви ја ти на 
помоћ ном и глав ног тере ну, 
делом и на тере ни ма у Кући 
фуд ба ла у Ста рој Пазо ви. 
До почет ка про лећ ног дела 
првен ства, 5. мар та биће 
оди гра но осам при ја тељ
ских сусре та. Први је зака
зан за 28. јану ар са ново
сад ским „Про ле те ром“. Како 
је иста као Јела чић, у току 
првог дела при пре ма фокус 
ће бити на физич кој при пре
ми, како би игра чи аку му ли
ра ли што више сна ге, док ће 
дру ги део при пре ма бити у 
зна ку уигра ва ња еки пе.

М. Ђ.
Здрав ко Мрђа, пред сед ник ФК „Инђи ја“
и Спа со је јела чић, тре нер

Про зив ка игра ча на почет ку при пре ма 

СПОРТ



4325. JANUAR 2017.  M NOVINE

То ком ви кен да у бе о град
ској атлет ској дво ра ни одр
жа но је Пр вен ство Ср би је 

за мла ђе ју ни о ре. Атле ти ча ри 
ми тро вач ког „Сре ма“ би ли су ве
о ма успе шни. На сту пи ло је укуп
но де вет так ми ча ра, а осво је не 
су две злат не, две сре бр не и јед
на брон за на ме да ља, че ти ри че
твр та ме ста, јед на ше ста и јед на 
сед ма по зи ци ја. 

Сјај ни Мир ко Ма у на је осво јио 
злат ну ме да љу у тр ци на 3.000 
ме та ра ре зул та том 9:22,16 што 
је ујед но и ње гов но ви лич ни ре
корд. Он је во дио ве ли ку бор бу 
са сво јим ве ли ким ри ва лом, сјај
ним Ни ко лом Ана ста си је ви ћем 
из Цр ве не зве зде ко ји је во дио 
це лу тр ку и од по чет ка на мет
нуо јак тем по. Тр ча ли су за јед но 
али је на кра ју Мир ко имао ви ше 
сна ге у за вр шни ци и оки тио се 
сво јим пр вим зла том са др жав
ног пр вен ства. 

Ма ја Др ља ча је по бе ди ла у 
ди сци пли ни скок мот ком ре зул
та том 2,80 ме та ра и сјај но за
по че ла ово го ди шњу се зо ну баш 
на ни воу на ко јем је за вр ши ла 
прет ход ну.

Та ма ра Јо ва но вић је осво ји ла 
сре бро у ди сци пли ни ба ца ње ку
гле (3 кг) али то ни је ишло баш 
глат ко. Му чи ла се пет се ри ја и 
ка да је све на го ве шта ва ло да 
ће за вр ши ти као че твр та смо гла 
је сна ге и „из ву кла се“ хи цем од 
12,65 ме та ра у по след њој се ри ји 
што је би ло до вољ но за сре бр ну 
ме да љу. 

Нај ве ће из не на ђе ње ме ђу 
так ми ча ри ма АК „Срем“ при ре
ди ла је пи о нир ка Са ра Бер ток. 
Она је на так ми че ње по шла без 
не ких ве ли ких пла но ва, са на
дом да ће евен ту ал но ис тр ча ти 
лич ни ре корд и ти ме би би ла за

до вољ на. Ме ђу тим де си ло се то 
да је Са ра пр вог да на у од лич ној 
так тич кој тр ци на 1.500 ме та ра 
ус пе ла да се до мог не брон зе ре
зул та том 5:22,12. Умор на али и 
охра бре на на сту пи ла је и дру гог 
да на пр вен ства по пр ви пут у жи
во ту у тр ци на 3.000 ме та ра. Не
ис ку ство на тој дис тан це јој ни је 
сме та ло да ис тр чи јед ну зре лу и 
хра бру тр ку, са пу но про ме на и 
бр зом за вр шни цом и осво ји сре
бро ре зул та том 11:36,77. 

Чак че ти ри так ми ча ра „Сре
ма“ је би ло на до мак ме да
ље али су мо ра ли да се 

за до во ље че твр том по зи ци јом. 
Слав ко Сте вић је у ско ку у вис 
пре ско чио ви си ну од 1,83 ме тра, 
ко ли ко и тре ће пла сра ни так ми
чар али са ма њим бро јем по ку
ша ја. Ања Ла јић је би ла че ти ри 
цен ти ме тра сла би ја од тре ће
пла си ра не у ди сци пли не скок у 
даљ. Де јан Ан ту но вић је та ко ђе 
пр ви пут тр чао 3.000 ме та ра и 
за вр шио тр ку на са свим со лид
ној че твр тој по зи ци ји ре зул та том 
10:10,00. У ди сци пли ни бр зо хо
да ње на 2.000 ме та ра Ле он ти на 
Ђу ра но вић је оства ри ла ре зул
тат од 13:31,95.

Јо ва на Ра до је вић је осво ји ла 
ше сту по зи ци ју у ба ца њу ку гле 
(3 кг) и сед му по зи ци ју у ди сци
пли ни скок у даљ (4,80м). Ван 
кон ку рен ци је на сту пао је Ми лош 
Ми тро вић у ди сци пли ни скок у 
вис пре ско чио 1,89 ме та ра и то 
из пу ног тре нин га јер је тре нут но 
на при пре ма ма ре пре зен та ци је 

Ако се по ју тру дан по зна је 
ова се зо на би за Ми тров ча не 
мо гла би ти успе шна и тро феј
на. Сле де још че ти ри дво ран ска 
пр вен ства за ви ше уз ра сних ка
те го ри ја и мо же мо се на да ти њи
хо вим но вим ус пе си ма. 

АТЛЕ ТИ КА

Митров ча ни добро стар то ва ли

Про шлог че тврт ка, 19. ја ну а ра одр жа на је кон фе рен ци
ја за но ви на ре по во дом не дав но за вр ше ног ме ђу на
род ног фут сал тур ни ра у Срем ској Ми тро ви ци. 

То ми слав Јан ко вић, пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра 
за хва лио се но ви на ри ма што су про пра ти ли тур нир. 

 Има мо пу но раз ло га за за до вољ ство. На тур ни ру је би
ла при ја вље на 91 еки па у шест ка те го ри ја, за 18 да на од и
гра но је 137 утак ми ца, по стиг нут је 1.271 гол. Сма трам да је 
пу бли ка ви де ла ква ли те тан фуд бал. По ред еки па са те ри
то ри је Гра да, уче ство ва ле су еки пе из Ру ме, Ши да, Па зо ве, 
Ин ђи је, Шап ца, Бе о гра да, Ло зни це, Бо га ти ћа и мно гих дру
гих ме ста. Про да то је ви ше од 5.500 по је ди нач них ула зни
ца, што до вољ но го во ри ко ли ко су Ми тров ча ни по што ва о ци 
и по зна ва о ци ма лог фуд бал – ре као је Јан ко вић.

Ди рек тор Спорт ског цен тра Ва сиљ Ше во за хва лио се 
но ви на ри ма ко ји су про пра ти ли овај тур нир, спон зо ру, гра
ђа ни ма, Ор га ни за ци о ном од бо ру, су ди ја ма и рад ни ци ма 
Спорт ског цен тра, као и Град ској упра ви за кул ту ру, спорт 
и омла ди ну, ко ја је по др жа ла тур нир. Ше во је до дао и да се 
на да да ће на сле де ћем тур ни ру би ти још ве ћи број при ја
вље них еки па и бо ље на гра де.  С. С. 

НА КОН ЗА ВР ШЕТ КА ФУТ САЛ ТУР НИ РА У СРЕМ СКОј МИ ТРО ВИ ЦИ

Ор га ни за то ри за до вољ ни

Са кон фе рен ци је за ме ди је

Пр ву ме да љу за Атлет ски 
клуб „Сир ми јум“ из Срем ске 
Ми тро ви це у но вој спорт ској 
2017. го ди ни осво ји ла је Са ра 
Киш на Шам пи о на ту Вој во ди
не у дво ра ни. Три јум фо ва ла је 
у кон ку рен ци ји пи о нир ки и 
осво ји ла ти ту лу пр ва ки ње Вој
во ди не са но вим лич ном 
ре кор дом на 60 ме та ра 8,06 
се кун ди. 

Ре пре зен та ти вац Ср би је, 
атле ти чар Сир ми ју ма Не ма ња 
Јор гић осво јио је брон за ну 
ме да љу на Пр вен ству Ср би је 
у дво ра ни у ка те го ри ји мла ђих 
ју ни о ра у тр ци на 60 ме та ра. 
Ре зул тат од 7,36 се кун ди у 
овом пе ри о ду је у дру гом пла

ну, ис ти че ње гов тре нер Сло
бо дан Ма ца но вић, јер је Не ма
ња још не до вољ но опо ра вљен 
од по вре де и спре ма се за 
удар ну лет њу се зо ну.

Пи о нир ка Са ра Киш је за 
са мо јед ну сто тин ку оста ла 
без ме да ље, али је за то по но
во ис тр ча ла лич ни ре корд на 
60 ме та ра 8,01 се кун ди и би ла 
че твр та у кон ку рен ци ји ста ри
јих ри вал ки. За две не де ље 
бо ри ће се за ме да ље на шам
пи о на ту Ср би је у сво јој пи о
нир ској кон ку рен ци ји.

Иду ћег ви кен да је но ви иза
зов ка да ће атле ти ча ри Сир
ми ју ма на сту па ти на др жав
ном пр вен ству за ју ни о ре.

Брон за за јор ги ћа

Ма ја Др ља ча
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Кон зер ва тор ску ради о ни цу Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре у Срем
ској Митро ви ци 17. јану а ра посе ти ла 

је Ери ка Кин, ата ше за кул ту ру Амба са де 
Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва у Срби ји и 
са пред став ни ци ма Заво да и Гра да раз го
ва ра ла о настав ку сарад ње.

Аме рич ка амба са да пре чети ри годи не 
нов ча но је подр жа ла радо ве на реста у
ра ци ји антич ких моза и ка. Обез бе див ши 
ини ци јал на сред ства, фор ми ра на је кон
зер ва тор ска ради о ни ца у окви ру Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре. Про јек
та је подр жа ло и Мини стар ство кул ту ре 
и инфор ми са ња, које је про шле годи не 
издво ји ло 7,5 мили о на дина ра за кон зер
ва ци ју моза и ка.

 Изу зет но сам задо вољ на доса да
шњим резул та ти ма. Видим да се доста 
ура ди ло, а током посе те смо раз го ва ра ли 
и о настав ку сарад ње – изја ви ла је Ери ка 
Кин, ата ше за кул ту ру аме рич ке амба са
де.

Кон зер ва тор ска ради о ни ца Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре једи на је кон
зер ва тор ска ради о ни ца на овим про сто

ри ма која се бави искљу чи во кон зер ва ци
јом антич ких моза и ка.

 Зајед нич ки циљ Заво да, Амба са де 
Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва и Гра да 
Срем ска Митро ви ца је да овај про је кат 
тра је, да и даље сара ђу је мо, јер та сарад
ња обу хва та и раз ме ну сту де на та и струч
ња ка и надам се да ће се она про ши ри ти 
и на дру га поља поред кул ту ре  рекао је 
Шула ја.

Посе ту Кино ве пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца Томи слав Јан
ко вић оце нио је као изу зет но зна чај ну. 

 Прет ход ни аме рич ки амба са дор је за 
крат ко вре ме чак чети ри пута био у Срем
ској Митро ви ци, што пока зу је коли ко је 
аме рич ка амба са да посве ће на чува њу 
кул тур не башти не у нашем гра ду. Заи ста 
смо поно сни на кул тур но бла го које има
мо и наша оба ве за јесте да то бла го сачу
ва мо и наста ви мо овај про је кат  рекао је 
Јан ко вић.

Амба са да Сје ди ње них Аме рич ких 
Држа ва за чети ри годи не је у про је кат кон
зер ва ци је моза и ка Цар ске пала те уло жи
ла око 74 хиља де дола ра. Б. С.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА КУЛ ТУ РЕ

Кон зер ва ци ја
моза и ка

Оби ла зак кон зе р ва тор ске ради о ни це 

Пред сед ник рум ске оп шти не је до нео 
ре ше ње о до де ли 108 сту дент ских 
сти пен ди ја. Реч је о 37 сти пен ди ја 

за сту ден те пр ве го ди не, 56 за сту ден те 
од дру ге до по след ње го ди не сту ди ја пр вог 
сте пе на и 15 сти пен ди ја за сту ден те дру
гог сте пе на сту ди ја. Ви си на сти пен ди ја је 
8.400 ди на ра, а сту ден ти ће је до би ја ти 10 
ме се ци, без оба ве зе вра ћа ња.

Сред ства за сти пен ди је су обез бе ђе на у 
оп штин ском бу џе ту на по зи ци ји на кна де за 
со ци јал ну за шти ту из бу џе та  по моћ уче

ни ци ма и сту ден ти ма.
Сти пен ди је се не вра ћа ју, али сту дент 

ко ји пре ста не да ис пу ња ва би ло ко ји од 
усло ва за до де лу сти пен ди ја пре ма ва же
ћој од лу ци, не ће да ље при ма ти сти пен ди
ју.

Ове го ди не за до де лу сти пен ди ја су кон
ку ри са ла 223 сту ден та, про пор ци о нал но 
нај ви ше их је би ло са пр ве го ди не  84, док 
је за сти пен ди је од дру ге до по след ње го
ди не сту ди ја зах тев по де ло 115 сту де на та.
 С. Џ.

РУ МА

Би ће сти пен ди ра но 
108 сту де на та

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Оба ве ште ње
за избе гли це

Град Срем ска Митро ви ца оба ве шта ва 
избе гла, прог на на и расе ље на лица са бора
ви штем одно сно пре би ва ли штем на тери то
ри ји Ауто ном не Покра ји не Вој во ди не на дан 
сту па ња на сна гу одлу ке о осни ва њу Фон да 
за пру жа ње помо ћи избе глим, прог на ним и 
расе ље ним лици ма 21. децем бра 2006. годи
не, да су два јав на пози ва: Јав ни позив за 
еко ном ско осна жи ва ње избе глих, прог на них 
и расе ље них лица и Јав ни позив за пру жа
ње помо ћи путем доде ле гра ђе вин ског мате
ри ја ла за побољ ша ње усло ва ста но ва ња у 
стам бе ним објек ти ма у вла сни штву избе глих, 
прог на них или расе ље них лица, обја вље ни 
16. јану а ра 2017. годи не на огла сним табла ма 
гра да Срем ска Митро ви ца, на интер нет пре
зен та ци ји гра да и Фон да за за пру жа ње помо
ћи избе глим, прог на ним и расе ље ним лици ма 
www.fon daj nfort.rs 

Помоћ је бес по врат на и одо бра ва се у роби 
за еко ном ско осна жи ва ње поро ди ца, а у изно
су од нај ви ше 200.000 дина ра за сва ки грант. 

Помоћ за побољ ша ње усло ва ста но ва ња 
састо ји се у основ ном гра ђе вин ском мате ри
ја лу, сто ла ри ји, дрве ној гра ђи и инста ла ци о
ном мате ри ја лу и сани та ри ја ма, који је пре ма 
ста њу стам бе ног објек та нео п хо дан за уград
њу или заме ну посто је ћег, као и мате ри ја лу 
за поста вља ње подо ва и пла фо на (пар кет, 
лами нат, гип са не пло че и сл.). Мак си ма
лан износ сред ста ва за пру жа ње помо ћи за 
побољ ша ње усло ва ста но ва ња по кори сни ку 
је до 1.500 евра (у динар ској про тив вред но сти 
по сред њем кур су НБС на дан упла те). Сред
ства се дају непо врат но.

Jавни пози ви тра ју од 16. јану а ра 2017. 
годи не до 16. фебру а ра 2017. годи не. Све 
инфор ма ци је у вези поме ну тих јав них пози
ва заин те ре со ва на лица могу доби ти путем 
теле фо на: 022/610566 локал 107, код пове
ре ни ка за избе гли це, адре са гра да Св. Дими
три ја 13, кан це ла ри ја 7 или на теле фон Фон
да за пру жа ње помо ћи избе глим, прог на ним и 
расе ље ним лици ма: 021/475 42 95.

хУ МА НИ ТАР НИ ФОНД
„јА СМИ НА МИ ЛО ШЕ ВИЋ“

Награђени нај бо љи 
Струч на ко ми си ја Ху ма ни тар ног фон да 

„Ја сми на Ми ло ше вић“ Ру ма, у са ста ву: 
Мир ја на Мар ко вић (пред сед ник ко ми си је), 
Дра га на Ћор ко вић и Жа кли на Не го ва но вић 
(чла но ви ко ми си је), je осму го ди ну за ре дом 
иза бра ла нај бо ље ли те рар не ра до ве школ
ске омла ди не из рум ске оп шти не за 2016. 
го ди ну. У ка те го ри ји од I до IV раз ре да 
основ не шко ле на гра ђен је Го ран Гр бић из 
Основ не шко ле „Вељ ко Ду го ше вић“ Ру ма за 
рад „Мој про блем“, Бо сиљ ка Ма ри чић из 
ОШ „Иво Ло ла Ри бар“ Ру ма на гра ђе на је у 
ка те го ри ји V VI II раз ред основ не шко ле за 
рад „Ка ко си“, док је ме ђу сред њо школ ци ма 
на гра ђен Зо ран Ни ко лић из Сред ње струч
не шко ле „Бран ко Ра ди че вић“ из Ру ме за 
рад „Ма ма“.

На гра ђе ни ма при па да нов ча на на гра да у 
из но су од 10.000 ди на ра и при год на књи га, 
а сви на гра ђе ни ра до ви ће би ти об ја вље ни 
у књи зи Ху ма ни тар ног фон да ко ја ће се 
штам па ти са свим оста лим на гра ђе ним 
ра до ва по сле 10го ди на ра да фон да тј. 
2020. го ди не. 

Д. Ћ.

ДРУШТВО


