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ПЕЋИНЦИ

Проглашенинајбољиспортисти
Упрепуној сали Дома културе уДоњем Товарнику, у присуству

представника свих 36 клубо
ва чланова, представника локалне
самоуправе и јавног живота општи
не Пећинци, прошлог четвртка, 26.
јануара уручене су традиционалне
Годишње награде Спортског саве
за „Развој спортова“ најуспешнијим
спортистимаиклубовима,спортским
радницимаинајуспешнијимаушкол
скомспортуу2016.години.
Усвомпоздравномобраћањупред

седник„Развојспортова“СинишаЂо
кић јенагласиода јеСпортскисавез
засамочетиригодиненарастаоуор
ганизацијукојучини36спортскихко
лективаикојаокупљапрекохиљаду
ипоспортистаизпећиначкеопштине.
Овакавуспоннебибиомогућбез

подршкелокалнихинституција,апре
свега,безподршкепећиначкелокал
несамоуправе–рекаојеЂокић.
Награде најбољим спортистима

и спортским клубовима уручила је
председница Општине Пећинци Ду
бравка КовачевићСуботички, која је
томприликомизјавиладајеСпортски
савезсвојимделовањемупоследњих
неколико година значајно унапредио
аматерскиспортуопштиниПећинци,
укључујућитуишколскиспортгдеје
у последње време приметан пораст
интересовања ученика за бављење
спортом.
Томесусвакакодопринелемере

подршкеспортскимклубовимаишко
лама, каошто су куповина спортске
опреме и реквизита и обнова школ
ских терена, алиинаграђивањенај
успешнијих ученика бесплатним
летовањем–рекла јепрваженапе
ћиначкеопштинеидодаладасенада
даћенареднегодинеуконкуренцији
занаградебити јошвишеспортиста

иклубовасаизванреднимрезултати
ма.
Усениорскојконкуренцијизанајбо

љу спортисткињу проглашена је Јо
ванаСавковићизОдбојкашкогклуба
„Младост07“Пећинци,титулунајбо
љегспортистепонео јеСашаНовић
изФудбалскогклуба„Слобода“Доњи
Товарник, аФК „Слобода“ је прогла
шензанајбољуспортскуекипу.

У јуниорској конкуренцији титу
лу најбоље спортисткиње добила је
Милица Дорошки из Теквондо клуба
„Змај“ Пећинци, за најбољег спорти
ступроглашенјеСергејЦветковићиз
Кошаркашкогклуба„Срембаскет“Пе
ћинци,а„Срембаскет“јенаграђенкао
најбољајуниорскаспортскаекипа.
Награде најуспешнијим спортским

радницима уручио је начелник Оп
штинске управе општине Пећинци

Жељко Трбовић. За најзаслужни
јег спортског радника проглашен је
Перица Лисулов из ФК „Граничар“
Обреж,занајбољегспортскоградни
ка у 2016. години проглашен је Аца
Јовичић изФК „Ловац“ Карловчић, а
занајбољег тренераЖивкоМисира
ча,тренерКК„Срембаскет“Пећинци.
Занајбољеспортистесредњошкол

цепроглашенисуВањаЈухазовићи
МиланВидаков изСредње техничке
школе„МиленкоВеркићНеша“,нај
бољи спортисти основци су Ивана
БеговићизОШ„СлободанБајићПа
ја“ПећинцииАлексаРадивојевићиз
ОШ„ДушанЈерковићУча“Шиманов
ци.Занајбољегнаставникафизичког
васпитања проглашен је Бојан Жи
ванићизшимановачкеосновнешко
ле,којајеуједнодобиланаградукао
школакоја јепостигланајзапаженије
спортске резултате у 2016. години.
Награде најуспешнијима ушколском
спортууручилајеСнежанаГагић,на
челницаОдељењазадруштвенеде
латностипећиначкеОпштинскеупра
ве.
Специјалним плакетама за допри

носразвоју спортанаграђенисуОп
штинаПећинци,Полицијскаиспоста
ва у Пећинцима и Ловачко друштво
ДоњиТоварник.
УименаграђенихзахвалиосеЖив

коМисирачакојијерекаодабезула
гањауспортодстранеСпортскогса
веза и локалне самоуправе клубови
небимоглидафункционишуипости
жуврхунскерезултате.
Поред награда, Спортски савез је

клубовимачлановиманапоклонуру
чио 37 комплета спортске опреме и
реквизита,каои12ваучеразакупо
винусредставазаодржавањетерена
и просторија, тако да нико није оти
шаопразнихруку.

Награђениспортистипећиначкеопштине

Спортскисавез
јесвојим

деловањем
упоследњих

неколикогодина
значајноунапредио
аматерскиспорту
општиниПећинци,

реклаје
председница

ОпштинеПећинци
ДубравкаКовачевић

Суботички
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs
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БратимљењесаПолоцком
Градоначелник Сремске Митро

вице Владимир Санадер бора
виојепрошленедеље,26.и27.

јануараудводневнојпосетиБелору
сији,уделегацијиВладеСрбије,коју
је предводио премијер Александар
Вучић.Сапредседникомвладеуде
легацијисупоредСанадера,билии
министародбранеЗоранЂорђевић
и министар привреде Горан Кнеже
вић,каоиградоначелнициСмедере
ваЈаснаАврамовићиВаљеваСло
боданГвозденовић.
Митровачки градоначелник је 26.

јануара у Минску потписао Спора
зумосарадњисаградомПолоцком
изБелорусије,апотписивањувише
међудржавнихспоразумаприсуство
валисупредседникВладеРепубли
кеСрбијеАлександарВучићипред
седникВладеРепубликеБелорусије
АндрејКобјаков.
ПредседникВладеСрбијејеиста

као важност братимљења градова
иопштинаСрбијеиБелорусије,на
гласивши да се тиме успостављају
ближи односи измеђуљуди који ће
откривати начине нове сарадње у
будућности.
Премијер Вучић је рекао да две

земљеимајупотенцијалазаповећа
њеробнеразмене,којабипоплану
до 2019. године требало да износи
500милионадолара,инагласиода
јеСрбијаусвимобластимаотворе
на за сарадњу са Белорусијом, на

рочито у области грађевинарства,
здравства,аутомобилскеинаменске
индустрије.Вучић је нагласиода је
неопходно наставити учестале раз
говоренанајвишемнивоу,иупутио
позив белоруском колеги да посети
Србију.
Премијер Кобјаков је рекао да је

Србија кључни економски фактор
Белорусије на Балкану. Он је иста
као да је Белорусија усмерена на
дугорочнусарадњусаСрбијом,ипо
здравиоодлукуопотписивањуМапе
путазасарадњудвејуземаља,која
ће омогућити стварање најбољих
условазаекономскусарадњу.Онје
указао на важност оснивања зајед
ничких предузећа у области грађе
винарства, наменске и аутомобил
скеиндустрије,ипоздравиорадде
ветсрпскихкомпанијакојеуспешно
послујууБелорусији,каоисарадњу
привреднихкоморадвејуземаља.

Планом активности за унапре
ђење сарадњеизмеђуСрбије
иБелорусијезапериод2017–

2018.године,којијепотписануМин
ску,предвиђена јетрговинскоеко
номскасарадња,сарадњауобласти
индустрије, науке и технике, пољо
привреде, коришћења природних
ресурса, петрохемије, здравства,
спортаитуризма,високогобразова
ња,сарадњаизмеђурегиона,сарад
њаудругимобластима,каоисарад
њанакомерцијалнојоснови.

МитровачкиградоначелникВладимирСанадерпотписаоспоразумосарадњисаградомПолоцком

ВладимирСанадер,
градоначелник

СремскеМитровице
боравиоје26.и27.
јануараудводневној
посетиБелорусији,
уделегацијиВладе

Србије,којује
предводиопремијер
АлександарВучић
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Штап и шаргарепа
SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Наградна игра у којој ће ревносно 
грађанство Србије моћи да 
учествује и добије стан у 

Београду најављена је још пре краја 
прошле године. Предуслов је да се 
скупљају фискални рачуни. Сакупљене 
рачуне грађани ће моћи од 1. 
фебруара да доставе у ковертама које 
ће бити бесплатне у свим филијалама 
Поште Србије. Извлачења ће се 
обавити током марта и априла, а 
најсрећнији ће добити поменути стан у 
Београду, а где другде.

Ово није прва наградна игра са 
скупљањем фискалних рачуна. 
Сетићете се да је тако нешто још 
Божидар Ђелић, ако се не варам, 
промовисао као борбу против сиве 
економије. Не сећам се да је такав 
облик популаризације издавања 
фискалних рачуна дао неке 
спектакуларне резултате. Да је 
реклама, реклама је, али опет се све 
сведе на фискалне рачуне оних који их 
издају била награда игра или не. 

Сви знамо да у великим трговинским 
ланцима обавезно дају фискалне 
рачуне. Велики играчи се не коцкају са 
државом на тај начин. Код њих нема 
промета без евиденције. Тим „спортом“ 
се баве по мањим трговинама, 
пекарицама, кафићима, фризерајима, 
шнајдерајима и другим порески 
сумњивим објектима. Разлога за 
порески недостојне радње којима се 
„неки“  баве има на претек, а 
најважнији је онај који се тиче чињенице да их инспектори 
ретко кад хватају у тим непочинствима. Да пореских 
инспектора има више, да су контроле чешће, не би нам 
требале наградне игре. Наплата пореза би била веће и без 
стана у Београду у најави.

Иначе, порез на додату вредност илити ПДВ, чедо је 
европског пореског система. Има га чак и Русија. Овај 
порески облик не води рачуна о економској снази 
обвезника. Исто оптерећује и оног са минималцем и оног 
са платом од 100.000 динара, ако ме разумете. ПДВ у 
литри млека је исти и за првог и за другог. Исти случај је и 
са акцизама, то су порези на потрошњу и као такви су увек 
били најиздашнији порески облик за сваки буџет. Европска 
унија инсистира на ПДВ и развила је савршен механизам 
његове контроле и наплате, без наградних игара.

Међутим, ПДВ не постоји у Америци. Американци би се 
претурили преко главе када би им неко објашњавао да је 
нормално да се порез плаћа на потрошњу, нарочито ону 
инвестициону. Њихов порески систем више води рачуна о 
економској снази обвезника, бар у теорији, па тако, опет у 

теорији богатији плаћају више, а сиромашнији мање 
годишњег пореза. Наглашавам да је ово теоријски приступ, 
практично све можете сазнати из случаја Трамп. 

Оно што мени није у овој нашој наградној игри јасно 
је зашто држава станом у Београду награђује 
потрошаче? Каква је, рецимо, моја заслуга што ћу у 

Максију или Идеи узети фискални рачун, који и иначе увек 
добијем? Шта сам ја то допринела борби против сиве 
економије тиме што ћу послати фискални рачун у 
бесплатној (чуј, бесплатној) коверти? Што мени увек 
шаргарепа, а штап сиротим предузетницима? Мислим да 
би држава станом у Београду требала да награди  оног 
мајчиног сина који до сада није издавао фискалне рачуне, 
а који се од најаве премијера нагло опоштенио и привео 
свести и савести. Њему треба дати стан и стимулисати га 
да и даље издаје фискале и плаћа порез државици која га 
је тако лепо частила. Мало њему шаргарепа. Мало њему 
нежности и пажње од стране државе, па да видиш како 
има да се плаћа порез. Од библијских времена блудни син 
је увек био на већој цени.
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НА ИСТОМ ЗАДАТКУ: Предраг Вуковић, Бојан Стевић, Славица Сремац, Марко Бајић 

Јав на ко му нал на пред у зе ћа у Ши
ду, ЈКП „Стан дард“ и ЈКП „Во до
вод“ са да мо гу ефи ка сни је да ра

де свој по сао. Захваљујући про је кту  
ја ча ње ка па ци те та ло кал них за јед ни
ца за ре а го ва ње на ми грант ску кри зу, 
ко ји са 1,3 ми ли о на до ла ра фи нан си
ра Аме рич ка аген ци ја за ме ђу на род ни 
раз вој (УСА ИД), а спро во ди про грам 
Ује ди ње них на ци ја за раз вој (УНДП), 
ЈКП „Стан дард“ Шид до би ло је 10 ве
ли ких кон теј не ра за чврст от пад, док 
је ЈКП „Во до вод“ по бољ шао свој во зни 
парк на бав ком но вог во зи ла за од воз 
теч ног от па да. При мо пре да ја кљу че ва 
из вр ше на је у по не де љак, 30. ја ну а ра 
а њој су при су ство ва ли пред сед ник 
Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић, ди
рек тор ЈКП „Стан дард“ Сла ви ца Сре
мац, ди рек тор ЈКП „Во до вод“ Мар ко 
Ба јић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар
ству др жав не упра ве и ло кал не са мо
у пра ве Бо јан Сте вић, као и ме на џе ри 
про јек та Си ни ша Ча ђо и Та тја на Стра
хи њић Ни ко лић. 

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић за хва лио се сви ма ко ји су по
мо гли да се ова ин ве сти ци ја ре а ли зу
је, а по себ но гра ђа ни ма Ши да, јер ка
ко је на гла сио да гра ђа ни ни су има ли 
слу ха за ми гран те, не би до би ли ни 
до на ци ју ни ти би Шид био на до бром 
гла су. 

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра
ве Бо јан Сте вић ис ти че да се за јед нич
ким, удру же ним сна га ма мо гу ре ши ти 
про бле ми пред ко ји ма се на шла, ка ко 
др жа ва Ср би ја, та ко и ње ни гра ђа ни. 

  Оно што је за нас мно го зна чај но, 
Оп шти на Шид, Вла да Ре пу бли ке Ср
би је, Ми ни стар ство др жав не упра ве 
и ло кал не са мо у пра ве и ино стра ни 
парт не ри за јед но су ус пе ли да обез
бе де зна чај ну до на ци ју ка ко би јав на 
комунална пред у зе ћа и гра ђа ни, ми
грант ску кри зу ре ши ли на што без бол
ни ји на чин. За јед нич ким сна га ма мо
же мо ре ши ти про бле ме са ко ји ма се 
су о ча ва Ср би ја услед ве ли ког при ли ва 

ми гра на та. На дам се да ће „Стан дард“ 
на пра ви на чин ис ко ри сти ти до на ци ју  
ре као је др жав ни се кре тар Сте вић. 

Кон теј не ри ко ји су као до на ци ја при
сти гли у ЈКП „Стан дард“ би ће рас по ре
ђе на у при хват ним цен три ма и у са мом 
гра ду, што ће омо гу ћи ти бр же и ефи
ка сни је оба вља ње услу га овог пред у
зе ћа. 

 Сви зна мо да на те ри то ри ји оп шти
не Шид по сто је три при хват на цен тра. 
У њи ма је сме ште но тре нут но пре ко 
3.000 ми гра на та и ја сно је да су сви 
ти ми гран ти до ве ли до то га да се ко
ли чи на от па да по ве ћа. Пред у зе ће има 
сво је ре сур се, ко ји су рас по ло жи ви за 
на ше ста нов ни штво. Ме ђу тим, за по
ве ћа ну количину от пада не ма мо до
вољ но ре сур са, та ко да нам ова до
на ци ја мно го зна чи. Кон теј не ре ће мо 
рас по ре ди ти по при хват ним цен три ма 
и у са мом гра ду. То ће нам омо гу ћи ти 
да бр же и ефи ка сни је оба вља мо услу
ге – на по ми ње Сла ви ца Сре мац. 

Ди рек тор ЈКП „Во до вод“ Мар ко Ба
јић до дао је да је ци стер на ко ја 
је при сти гла би ла пре ко по треб на 

ЈКП „Во до вод“. 
 Шах та ма ко је ми одр жа ва мо био је 

не мо гућ при ступ. До би ли смо да ле ко 
ја чу пум пу за про би ја ње за гу ше но сти 
ка на ли за ци је. Има ли смо че шће ин
тер вен ци је, та ко да ће мо са да би ти у 
при ли ци да бо ље одр жа ва мо ка на ли
за ци ју – ре као је Ба јић. 

Но ва опре ма омо гу ћи ће бо љу услу
гу за 35.000 ста нов ни ка Ши да, за јав не 
ин сти ту ци је и пред у зе ћа као и за три 
при хват на цен тра у оп шти ни. На бав ка 
уру че не опре ме за упра вља ње от па
дом, у вред но сти од 83.000 до ла ра, од 
великог је значаја за јав на ко му нал на 
пред у зе ћа у Ши ду. 

С. Ста не тић
Фо то: Ж. Пе трас

ДО НА ЦИ ЈА ОП ШТИ НИ ШИД

Нови контејнери и
цистерна за течни отпад
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РЕА ГО ВА ЊЕ ПОВО ДОМ 
ИНЦИ ДЕН ТА У БЕШКИ

Народ није насео 
на про во ка ци је

Пред ве чер је, 17. јану ар, Бешка 
 нај ве ће село инђиј ске општи не, 
а надо мак Новог Сада и још јед
на потвр да изре ке „не пада снег да 
покри је брег, већ да сва ка звер ка 
пока же траг“. И би тако. Пиштаљ ка
ма и тран спа рен том неве ли ка гру па 
мла дих поку ша ла је да забра ни јав
ни скуп. Неве се ла ситу а ци ја пре него 
што је тре бао да гово ри Весе лин 
Шљи ван ча нин – пен зи о ни са ни офи
цир и хашки осу ђе ник. А то је баш 
оно на чему гру па акти ви ста „Ини ци
ја ти ве мла дих за људ ска пра ва“ даје 
себи „пра во“ да пре ки не три би ну на 
којој је пуков ник Шљи ван ча нин гово
рио о сво јим књи га ма и вред но сти
ма ка који ма стре ми у свом живо ту. 
Него до ва ње публи ке у Бешки сим
бо лич но је пока за ло већин ски став 
срп ског наро да о Хашком три бу на
лу, пра во суд ној инсти ту ци ји која је 
после југо сло вен ске тра ге ди је тре
ба ла да одво ји кукољ од жита, зло
чин це од часних рат ни ка. Али сва ка 
нова опту жни ца и пре су да пока за ла 
је пра во лице међу на род ног суда  
уте ме ље ног на инте ре си ма моћ ни ка. 
Ника да нико није питао срп ски народ 
„да ли нам тре ба Хашки три бу нал“, 
а поли тич ке ели те само су извр ша
ва ле нало ге сво јих спон зо ра. Овај, 
само зва ни суд, пре су дио је пре ко 
1.400 годи на зато че ни штва, Срби
ма је „сле до ва ло“ 12 веко ва – оста
ли нешто више од два и по. Један 
хрват ски адво кат, који је бра нио јед
ног хрват ског гене ра ла, пре су де обја
шња ва про це ном ЦИЕ: кри ви цу 70 
одсто сно се Срби, 20 одсто Хрва ти 
и 10 про це на та Бошња ци. Међу тим, 
суд ска већа да би дока за ла сво ју 
„рев ност“  мало су „пре ба ци ли“ срп
ску кри ви цу. А у годи ни када исти че 
рок упо тре бе Три бу на ла за бив шу 
Југо сла ви ју, као да су поста вље ни 
нови зада ци – да само зва ни бра ни
о ци „људ ских“ пра ва одлу чу ју ко има 
пра во у јав но сти да гово ри. Тако се 
по кор пу су неко ли ко невла ди них 
орга ни за ци ја пот пу но легал но орга
ни зо ва ла акци ја у Бешки, орга ни зо
ва на је и подр шка поје ди них меди ја, 
дежур них ана ли ти ча ра. Али деси ло 
се и оно што ове орга ни за ци је не 
пре по зна ју, или за то нису ни пла
ће ни. Реак ци ја публи ке пока за ла је 
да оби чан човек, не мари за висо ку 
поли ти ку, већ само хоће да чује шта 
пуков ник са вој нич ком чашћу има да 
каже. Народ је и овог пута пре по знао 
стра ну – окре нуо леђа про во ка ци ји 
и наста вио оно због чега је ода брао 
да у пред ве чер је 17. јану а ра дође у 
свој Дом кул ту ре и слу ша при чу свог 
офи ци ра.

Редак ци ја Пор та ла
РТВ цен тар Срем

ОД БРА НА ОД ЛЕ ДА НА РЕ КА МА

Без опа сно сти
у Вој во ди ни
Пред сед ник По кра јин ске вла де 

Игор Ми ро вић и ми ни стар по
љо при вре де и за шти те жи вот

не сре ди не Бра ни слав Не ди мо вић 
одр жа ли су про шле сре де, 25. ја ну а
ра рад ни са ста нак са пред став ни ци
ма јав них во до при вред них пред у зе ћа 
„Ср би ја во де“ и „Во де Вој во ди не“, као 
и Ре пу блич ке ди рек ци је за во де. Ана
ли зи ра но је по сто је ће ста ње у си сте
му за шти те од за гу ше ња ле дом, пре 
све га на Ду на ву, али и на дру гим во
до то ци ма и раз мо тре ни су пред ло зи 
за јед нич ких ме ра за бу ду ће си стем
ско уре ђе ње ре а го ва ња над ле жних 
ин сти ту ци ја у ван ред ним окол но сти
ма, као што је ак ту ел на си ту а ци ја са 
ле дом.

Не по сред но по за вр шет ку са стан ка, 
пред сед ник Ми ро вић је оце нио да је, 
за хва љу ју ћи ве ли ком ан га жо ва њу це
лог си сте ма, као и због ме ђу др жав ног 
спо ра зу ма са Ма ђар ском и ан га жо ва
њу њи хо вих ле до ло ма ца, обез бе ђе на 
пот пу на и успе шна за шти та од ле да.

 Ка да се за вр ши овај про цес ели
ми на ци је ле да на Ду на ву у зо ни од 
Ба но ва ца до Бе о гра да, ми ће мо мо ћи 
да кон ста ту је мо да ви ше не ма ни ка
кве опа сно сти на во до то ци ма у Ре
пу бли ци Ср би ји  ре као је 25. јануара 
Ми ро вић.

Он је до дао да је би ло ре чи о по
тре би да се сви за јед но оку пе око то га 
да Ср би ја у пот пу но сти бу де су ве ре
на ка да је реч о од бра ни од за гу ше
ња ле дом. Ми ро вић сма тра да је нео
п ход но ући у на бав ку од го ва ра ју ћих 
ле до ло ма ца, у че му ће По кра јин ска 
вла да пру жи ти сва ку вр сту по др шке 
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је и над ле
жним ми ни стар стви ма.

Освр нув ши се на то за што Ср би ја 
не ма до во љан број ле до ло ма ца, Ми
ро вић је ре као да је то пи та ње за оне 

ко ји су уче ство ва ли у „пр ља вој“ при
ва ти за ци ји по је ди них пред у зе ћа ко ја 
су у свом вла сни штву има ла од го ва
ра ју ће ка па ци те те те вр сте.

С дру ге стра не, министар Не ди мо
вић је на гла сио да је нај ва жни је то 
што су са чу ва ни ве ли ки во до при вред
ни објек ти, по пут мо сто ва и до дао и 
да је у то ку кон стант но, два де сет че
тво ро ча сов но осма тра ње ре ка ка ко 
би се по оба ве ште њу о би ло ко јој зна
чај ној про ме ни или по тре би да се због 
по ја ве че па не где ле до лом ци усме ре, 
то и ура ди ло.

 Пр ви пут има мо пу ну ко ор ди на ци ју 
свих уче сни ка у про це су, без об зи ра 
на то да ли је у пи та њу про блем на 
те ри то ри ји Вој во ди не или на те ри то
ри ји цен трал не Ср би је, пр ви пут све 
слу жбе, во до при вред на пред у зе ћа, 
ре сор на ми ни стар ства и по кра јин ске 
ин сти ту ци је ра де пу ним ка па ци те том 
и у син хро ни за ци ји. Же ли мо да оста
ви мо си стем за бу дућ ност ко ји у слу
ча ју не ке слич не си ту а ци је мо же да 
се ак ти ви ра у ро ку од 24 са та  ре као 
је Не ди мо вић.

Он је под ву као и да је до бра 
ко му ни ка ци ја из ме ђу срп ског 
пре ми је ра Алек сан дра Ву чи ћа 

и ма ђар ског пре ми је ра Вик то ра Ор
ба на омо гу ћи ла да се ова екс трем на 
си ту а ци ја раз ре ши вр ло ла ко, јер су 
се ле до лом ци из Ма ђар ске, иако им 
је рок за до ла зак у Ср би ју био 72 са
та, на кри тич ним ме сти ма по ја ви ли у 
ро ку од 16 са ти.

Са стан ку су при су ство ва ли ди рек
тор ЈВП „Ср би ја во де“ Го ран Пу зо вић, 
в.д. ди рек то ра Ре пу блич ке ди рек ци је 
за во де На та ша Ми лић, по кра јин ски 
се кре тар за по љо при вре ду во до при
вре ду и шу мар ство мр Вук Ра до је
вић и ди рек тор ЈВП „Во де Вој во ди не“ 
Слав ко Врн џић.

Са ста нак у ЈВП „Во де Вој во ди не“ 
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ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

По но сни на акре ди та ци ју
Дом здра вља Ириг је од 

ја ну а ра 2017. го ди не  и 
зва нич но ушао у круг 

акре ди то ва них до мо ва здра
вља. Сер ти фи кат је до де љен 
на три го ди не. С об зи ром на то 
да је по сту пак спро ве ден пр ви 
пут, у До му здра вља су ви ше 
не го за до вољ ни. Ка ко је ис та
кла ди рек тор ка др  Би ља на 
Ми ло ше вић, до би ја њем сер
ти фи ка та по твр ђе но је да Дом 
здра вља по се ду је ква ли тет за 
пру жа ње услу га па ци јен ти ма. 
Ка да се ка же ква ли тет, ми сли 
се на ефи ка сну, ква ли тет ну, 
на да све без бед ну здрав стве
ну услу гу, ка ко за па ци јен те 
та ко и за за по сле не.

– Ми смо мла да здрав стве
на уста но ва. Од рум ског До ма 
здра вља смо се одво ји ли 
2008. го ди не. За акре ди та ци ју 
смо кон ку ри са ли са мо 2014.
Про је кат пру жа ња услу га на 
ло кал ном ни воу (ДИЛС) 
фи нан си рао је 70 од сто тро
шко ва,  а 30 од сто ло кал на 
са мо у пра ва. Ме ђу тим, у 
по ступ ку акре ди та ци је има ли 
смо тех нич ких про бле ма. 
Ги не ко ло ги ја нам је би ла 
по ред ра ди о ло ги је, што ни је 
би ло при хва тљи во, та ко да је 
то ма ло ду же тра ја ло баш због 
тих на ших про стор них про бле
ма. У сеп тем бру про шле го ди
не смо ко нач но ре ши ли све те 
про бле ме и у то ме нам је 
оп шти на по мо гла – ка же др 
Би ља на Ми ло ше вић.

М НО ВИ НЕ: Шта су то 
стан дар ди акре ди та ци је ко је 
је Дом здра вља у Ири гу 
мо рао да ис пу ни?

Др БИ ЉА НА МИ ЛО ШЕ
ВИЋ: Стан дар ди акре ди та ци
је су утвр ђе ни на осно ву 
за кон ских и под за кон ских ака
та, до бре прак се, струч но – 
ме то до ло шких упут ста ва. 

Њи хо ва при ме на је од зна ча ја 
ка ко за ко ри сни ке та ко и за 
за по сле не, али не са мо при
ме на на па пи ру, већ све сно и 
од го вор но спро во ђе ње тих 
стан дар да, по ди за њем све сти 
о зна ча ју очу ва ња здра вља не 
са мо по је дин ца већ це ло куп не 
за јед ни це. Стан дар ди за ци ја 
услу га не од но си се са мо на 
здрав стве не услу ге већ и на 
при ме ну За ко на о ра ду, За ко
на о јав ним на бав ка ма, фи нан
сиј ском по сло ва њу, од но сно 
за ко ни тост функ ци о ни са ња 
уста но ве у це ли ни.

Шта је циљ по ступ ка и 
до би ја ња акре ди та ци је?

Пре све га по ди за ње све сти, 
али и зна ња о на чи ну очу ва ња 
здра вља, све оп шта при ме на 
стан дар да и усво је них про це

ду ра ко ји у нај ве ћој ме ри ути
ру пут за успе шно спро во ђе ње 
по сту па ка ко ји ће обез бе ди ти 
нај бо љу мо гу ћу услу гу, нај ра
ци о нал ни је ко ри шће ње сред
ста ва и људ ских ре сур са. Очу
ва ње здра вља под ра зу ме ва и 
очу ва ње жи вот не сре ди не и 
при род них ре сур са.

Шта за јед ну здрав стве ну 
уста но ву зна чи акре ди та ци
ја?

То зна чи да ми има мо из ра
ђе не про це ду ре упра вља ња 
ри зи ци ма у на шој уста но ви 
ко је обез бе ђу ју мак си мал ну 
си гур ност па ци је на та. По стиг
ну та је ви со ка уса гла ше ност у 
свим кључ ним аспек ти ма 
здрав стве не за шти те на на чин 
ка ко то про пи су је Аген ци ја за 
акре ди та ци ју здрав стве них 

уста но ва Ср би је.  До би ја ње 
акре ди та ци је на га ран ту је да 
не ће би ти ни ка квих про пу ста, 
већ да ће ако се и ка да се 
та кви про пу сти до го де, би ти 
ус по ста вљен си стем ко ји их 
ис пра вља и на сто ји да се они 
не по но ве. То шти ти и нас и 
па ци јен те. По себ но у за кон
ском сми слу. Ако се де си не ки 
не же ље ни до га ђај, а ми смо 
ис по што ва ли све про це ду ре 
ко је су про пи са не, ми смо 
за кон ски за шти ће ни. Има ју ћи у 
ви ду све фи нан сиј ске те шко ће 
и пре пре ке, ве о ма сам за до
вољ на што смо до би ли акре
ди та ци ју на три го ди не. Акре
ди та ци ја се до би ја на го ди ну, 
три или се дам го ди на. На дам 
се да ће сле де ћа акре ди та ци ја 
би ти на се дам го ди на. 

Ка ква је раз ли ка из ме ђу 
акре ди то ва них и не а кре ди
то ва них уста но ва?

Ако има те не ки про це ду ру, 
ре ци мо рас пи су је се јав на 
на бав ка, том про це ду ром је 
ја сно на ло же но ко ра ди ко ји 
део по сла. Ако се де си да је 
на пра вљен про пуст, ви по шту
ју ћи ту про це ду ру тач но зна те 
ко је по гре шио и ка кве санк ци
је сно си. Сви ка жу да је то 
са мо узи ма ње нов ца, да акре
ди та ци ја ни је ни шта, да ра де и 
уста но ве ко је ни су акре ди то
ва не. Ме ђу тим, ни је то баш 
та ко. Ус по ста вља ње ја сних 
про це ду ра и стан дар да омо гу
ћа ва лак ше по сло ва ње. Без

M NOVINE :

ЗАСЛУЖЕНА АКРЕДИТАЦИЈА: Др Биљана Милошевић, директорка Дома Здравља

ДОБРА САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ: Дом здравља у Иригу
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ОБРА ЗО ВА ЊЕ И ПО ТРЕ БЕ ПРИ ВРЕ ДЕ

Ди рек тор Сред ње тех нич
ке шко ле „Ни ко ла Те сла“ 
Ми ли сав Да ни чић за јед

но са пред став ни ци ма ло кал
не са мо у пра ве, При вред не 
ко мо ре Ср би је и На ци о нал
не слу жбе за за по шља ва ње 
одр жао је у ми тро вач кој Град
ској ку ћи 24. ја ну а ра са ста нак 
са предстaвницима не ко ли ко 
ком па ни ја ко је по слу ју на те ри
то ри ји Гра да Срем ска Ми тро
ви ца. Те ма са стан ка би ла је 
ускла ђи ва ње сред њо школ ског 
обра зо ва ња са по тре ба ма при
вре де. 

Пред став ни ци Лувате, Ла-
меса, Дадекса, Аутосерви-
са Радосављевић, Митроса 
ука за ли су на не до ста так од
го ва ра ју ћег струч ног ка дра и 
по др жа ли су уво ђе ње ду ал ног 
обра зо ва ња у си стем сред њег 
струч ног обра зо ва ња у Ср би
ји..

– Иде ја је до бра, јер ће се 
при вред ни ци укљу чи ти у си
стем обра зо ва ња и на тај на
чин ће мо лак ше до ла зи ти до 
рад не сна ге. На ша фир ма има 
по тре бу за за ва ри ва чи ма, рад
ни ци ма за ма ши ном за се че ње 
и са ви ја ње, као и ЦНЦ про гра
ме ри ма, од но сно тех ни ча ри ма 
за ком пју тер ско упра вља ње – 
ре кли су пред став ни ци ком па
ни је Дадекс.
Аутосервис Радосављевић 

за по шља ва 26 рад ни ка и ка ко 
ис ти чу про блем им пред ста
вља то што део рад ни ка пр во 
про ла зи обу ку ка ко би се оспо
со био за по сао.

 Ме ђу на шим за по сле ни
ма има и фри зе ра и оних ко ји 
су за вр ши ли ви шу пе да го шку. 
Ка да бисмо има ли ква ли фи
ко ва не рад ни ке лак ше би смо 
их уве ли у по сао. По треб ни су 
нам ме та ло стру га ри ко јих не
ма на тр жи шту, као и об у че ни 
ауто е лек три ча ри. Ауто ме ха
ни ча ре мо же мо да про на ђе мо 
– на во де из овог ауто сер ви са. 

Пред став ни ци ком па ни је Лу-
вата ис ти чу да су за ин те ре со

ва ни за про грам ду ал ног обра
зо ва ња, јер уви ђа ју про бле ме 
на тр жи шту ра да.

 Те шко се на ла зе аде кват ни 
ка дро ви, нај те же је да нас на
ћи рад ни ка ко ји има ис ку ства у 
ра ду за стру гом. Код нас добар 
део за по сле них чи не же не, ко
је ра де твр до ле мље ње, јер 
има ју мир ну и ла ку ру ку. Зна
чи ло би нам ка да би се по кре
ну ло жен ско оде ље ње сме ра 
бра вар за ва ри вач. По треб ни 
су нам и ма шин ски ин же ње ри 
– ка жу у Лувати.

Из Ламеса ис ти чу да су 
уочи ли да мла ди сла бо го во ре 
ен гле ски је зик.

 Де ца тре ба да има ју ви ше 
ча со ва ен гле ског, а пред ност је 
уко ли ко зна ју фран цу ски, ита
ли јан ски, не мач ки. У Срем ској 
Ми тров ци по слу је до ста стра
них ком па ни ја и за и ста је нео
п ход но да рад ни ци зна ју ма кар 
ен гле ски је зик. У обра зов ном 
си сте му не до ста је про фил кон
тро лор ква ли те та, или да се 
ба рем кроз на став ни про грам 

код ма шин ских стру ка про ву че 
градиво које се односи на кон
тро лу ква ли те та – на во де из 
Ламеса.

Ми ли сав Да ни чић, ди рек
тор Сред ње тех нич ке шко ле 
„Ни ко ла Те сла“ ка же да је ова 
шко ла пре две го ди не ушла 
у про је кат ре фор ме сред њег 
струч ног обра зо ва ња. 

 Стал но го во ри мо да је 
по треб но упи си ва ти уче ни
ке пре ма по тре ба ма тр жи шта 
ра да и да шко ле тре ба да се 
при ла го ђа ва ју при вре ди, а не 
при вре да шко ла ма. Има мо пет 
но вих про фи ла ко ји од го ва
ра ју тре нут но тр жи шту ра да, 
нај тра же ни ји су за ва ри ва чи, 
па смо упи са ли бра ва ре за ва
ри ва чи. Уче ни ци дру ге го ди не 
овог сме ра иду на прак су у 
Бродоградилиште. Из у зет но 
је до бра са рад ња, уче ни ци су 
пре за до вољ ни са прак тич ном 
на ста вом у тој ком па ни ји. Сле
де ће го ди не би тре ба ло да се 
отво ри смер бро до мон тер, а 
ауто ме ха ни ча ри тре ба да уђу 
у си стем ду ал ног обра зо ва ња. 
Иде се на то да при вред ни ци 
ути чу на на став не пла но ве и 
про гра ме, јер се де ца обра
зу ју са на ме ром да на ста ве 
да ра де тамо где су ишли на 
прак тич ну на ста ву – на во ди 
Да ни чић. 

Упра во због то га, план 
упи са у сред ње шко ле 
под ра зу ме ва ће до го

вор Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, 
ло кал них са мо у пра ва, при
вре де и На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње. На ми тро
вач кој ло кал ној са мо у пра ви 
је да сaглeдa кoje су пoтрeбe 
приврeдe нa ње ној тeритoриjи 
и дa мишљeњe дoстaви 
Mинистaрству прoсвeтe, на
у ке и тех но ло шког раз во ја 
кoje ћe нa oснoву тих пoтрeбa 
сaчинити плaн уписa ђaкa у 
срeдњe шкoлe за школ ску 
2017/2018. го ди ну.

Б. Се ла ко вић

Из На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње у Срем ској 
Ми тро ви ци на во де да је про
блем што се на еви ден ци ји 
на ла зе ка дро ви чи ји је про сек 
го ди на ста ро сти 56, те њи хо ва 
зна ња и прак тич на ис ку ства 
ни су у скла ду са са вре ме ним 
тех но ло ги ја ма. Са дру ге стра
не мла ђи од 30 го ди на ни су 
овла да ли прак тич ним зна њи
ма.  

 На еви ден ци ји не ма мо 
ни јед ног вул ка ни зе ра, а про
шле го ди не је тра же но 20 вул
ка ни зе ра. Ове го ди не су одо
бре на сред ства из ИПА про
гра ма за обу ку за ме са ре – 
ка же Ма ри ја на Гра бић, ди рек
то ри ца НСЗ Срем ска Ми тро
ви ца.

Обука
за месаре

Лак ше
до
об у че них
рад ни ка

бед ни ји смо и ми и па ци јен ти. 
Нас је то ко шта ло 700.000 
ди на ра. Це на се од ре ђу је пре
ма бро ју ста нов ни ка ко ји гра
ви ти ра ју уста но ви. Ако би смо 
акре ди та ци ју упо ре ди ли са 
ли ков ним де лом, мо гли би смо 
ре ћи да она пред ста ва ља 
не рас ки ди ве ве зе ко је ком по
зи ци ју де ла опле ме њу ју као 
це ли ну из ко је на ста је умет
нич ко де ло не про це њи ве 
вред но сти, а то је здра вље.

Ре кли сте да сте има ли 
по моћ ло кал не са мо у пра ве. 
Ка ква је са рад ња До ма здра
вља и ири шке оп шти не?

Да ни је би ло ло кал не са мо
у пра ве ми то не би смо мо гли 
да из гу ра мо. Мак си мал но су 
нас по др жа ли. По др шка и 
по моћ осни ва ча, Оп шти не 
Ириг је осим у фи нан сиј ском 
сми слу, и у пре по зна ва њу зна
ча ја очу ва ња здра вља за јед
ни це. На ма је дра го це на 
по моћ у обез бе ђи ва њу опре ме 
за рад, ин ве сти ци о ном ула га
њу у одр жа ва ње обје ка та. 
Упра во акре ди та ци о ни про цес 
по ма же по ве зи ва ње свих фак
то ра у здрав стве ној за шти ти и 
њи хов за јед нич ки рад на стал
ном по ди за њу ква ли те та ра да. 

Ка ко је ор га ни зо ван Дом 
здра вља?

У окви ру До ма здра вља 
постоји шест се о ских ам бу
лан ти у ко ји ма ле ка ри из ла зе 
по од ре ђе ном рас по ре ду. 
Те шко је би ти га зда у пра зној 
ку ћи. Са мо да Оп шти на има 
ве ћи бу џет би ло би лак ше. 
Али не мо гу да се жа лим, пре
ма сво јим мо гућ но сти ма они 
нам мак си мал но по ма жу. Про
шле го ди не смо ди ги та ли зо ва
ли рент ген и у то ме нам је 
Оп шти на мно го по мо гла. 
Не до ста је нам ме ди цин ских 
се ста ра и не до ста је нам во зач 
са ни те та, што нам је нај ве ћи 
про блем. Ле ка ра за са да има
мо до вољ но. Има мо све спе
ци ја ли стич ке слу жбе из обла
сти при мар не здрав стве не 
за шти те, ги не ко ло ги ју, ра ди о
ло га и пе ди ја тра. На ма је Но ви 
Сад бли жи од Срем ске Ми тро
ви це, ка да су сит ни слу ча је ви 
у пи та њу.

Ка ква је струк ту ра па ци је
на та? Ка ко из гле да рад на 
те ре ну?

Нај ви ше има ста рих љу ди. 
Те рен је раз у ђен и при лич но 
не при сту па чан. Се ла су уда
ље на од Ири га. Зва нич но ири
шка оп шти на има око 11 хи ља
да ста нов ни ка. Али од ма ја до 
ок то бра ов де жи ви 20 хи ља да 
љу ди. А то ни ко не узи ма у 
об зир. Ми све збри ња ва мо и 
функ ци о ни ше мо. 

В. Ћо сић
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ОТВО РЕН НО ВИ ПРО ИЗ ВОД НИ ПО ГОН КОМ ПА НИ ЈЕ ИГБ АУТО МО ТИ ВЕ У ИН ЂИ ЈИ

По сао за 600 радника
Вла да Ср би је је

суб вен ци о ни са ла
ком па ни ју

ИГБ Ауто мо ти ве
са 1,4 ми ли о на евра
и пла ти ли смо пр ву 

тран шу од 560.000 
евра, не ка сни мо

у ис пла ћи ва њу.
То је ва жно за

при вла че ње
ин ве сти то ра, да
љу ди увек мо гу

да ра чу на ју на
си гур ност при

скла па њу уго во ра, 
ис та као је

пред сед ник Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је 

Алек сан дар Ву чић 

У при су ству пред сед ни ка Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дра 
Ву чи ћа у уто рак, 24. ја ну а ра 

отво рен је но ви по гон не мач ке ком па
ни је ИГБ Ауто мо ти ве у Ин ђи ји. Реч је о 
ин ве сти ци ји вред ној 4,5 ми ли о на евра 
чи јом ре а ли за ци јом је већ за по сле но 
ви ше од 600 но вих рад ни ка, уве де ни 
су но ви про из во ди и при ме ње на но ва 
тех но ло ги ја.   

На кон све ча ног пре се ца ња цр ве не 
врп це пре ми јер је по звао при сут не 
рад ни ке да још ви ше ра де, јер су мир и 
ста бил ност нај ва жни ји, а не мач ке 
ин ве сти то ре да још ви ше ула жу у 
Ср би ју. Ву чић је по ру чио да ниг де не ће 
мо ћи да на ђу усло ве за по сло ва ње као 
у Ср би ји, об у че ну рад ну сна гу и га ран
ци ју пу не без бед но сти и си гур но сти 
ин ве сти ци ја. 

 Сре ћан сам што сам ов де, ово је 
59. фа бри ка ко ју отва рам у Ср би ји. 
Вла да Ср би је је суб вен ци о ни са ла ком
па ни ју ИГБ Ауто мо ти ве са 1,4 ми ли о на 
евра и пла ти ли смо пр ву тран шу од 
560.000 евра, не ка сни мо у ис пла ћи ва
њу. То је ва жно за при вла че ње ин ве
сти то ра, да љу ди увек мо гу да ра чу на ју 
на си гур ност при скла па њу уго во ра  
на вео је Ву чић и до дао да је Ср би ја 
по но сна што је ва жан ин ве сти тор, за 
чи јим про из во дом је све ве ћа по тра
жња, на ста вио са сво јим ула га њи ма.

Пре ми јер је из ра зио на ду да ће 
не мач ки ин ве сти тор у Ин ђи ји до кра ја 
го ди не за по сли ти и 1.500 рад ни ка, 

из ме ђу оста лог и ин же ње ре, те да ће 
по ве ћа ти пла те и бо ну се.

При сут ни ма се по ред пред сед ни ка 
Вла де Ср би је, обра тио Игор Ми ро вић, 
пред сед ник По кра јин ске вла де ис та
кав ши да је но ви по гон ком па ни је ИГБ 
Ауто мо ти ве у Ин ђи ји за јед нич ки ре зул
тат по ли ти ке ко ја се спро во ди у Ср би
ји.

 Већ за го ди ну или две у Ин ђи ји и 
Ста рој Па зо ви и у оним оп шти на ма 
ко је су раз ви је ни је од дру гих, не ће 
би ти не за по сле них или ће их би ти ве о
ма ма ло, те ће ин ве сти то ри мо ра ти да 
на ђу не ка дру га ме ста за ин ве сти ра ње. 
То је нај бо љи по ка за тељ да по ли ти ка 
Вла де Ср би је да је из у зет не ре зул та те. 
Овом при ли ком мо гу да на ја вим да ће, 
за не што ви ше од 30 да на, у По кра јин
ској вла ди би ти фор ми ра на аген ци ја 
ко ја ће да ва ти до дат не фи нан сиј ске 
под сти ца је за ула га ња на те ри то ри ји 
Вој во ди не. Та ко ђе, ра ди мо на раз во ју 
но вих ин ду стриј ских зо на у Сом бо ру и 
Ши ду, и за ни мљив је по да так да у овом 
тре нут ку ви ше од 20 ин ве сти то ра че ка 
на ко нач ну од лу ку да ин ве сти ра ју у 
Вој во ди ну  ре као је Ми ро вић. 

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак још јед ном је ис та као зна чај 
но вог по го на ком па ни је ИГБ Ауто мо ти
ве у Ин ђи ји и до дао да је те жња те 
ло кал не са мо у пра ве да сва ки ин ве сти
тор по ста не њи хов део.

 У сми слу да нас све за јед но по га ђа 
чи ње ни ца да ли је не ком кул тур но  

Отва ра ње но вог по го на ИГБ Ауто мо ти ве
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умет нич ко дру штву по треб но ку пи ти 
но шњу и ин стру мен те или не ки апа рат 
за ин ђиј ски Дом здра вља. Ка да је ком
па ни ја ИГБ у пи та њу, ја мо гу са мо да 
ка жем, хва ла што сте по ста ли део нас 
и што уче ству је те у то ме да жи вот свих 
нас на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја 
бу де што бо љи. Пре шест ме се ци ка да 
смо пре у зе ли од го вор ност за гра ђа не, 
обе ћа ли смо да ће до 2020. го ди не 
оп шти на Ин ђи ја би ти нај ве ће гра ди ли
ште у Сре му. Уз по др шку Вла де Ср би је 
и АП Вој во ди не ми ће мо си гур но ус пе
ти у то ме – ка же Гак.

Ра до ви на из град њи но вог про из вод
ног по го на ком па ни је ИГБ Ауто мо ти ве 
из ве де ни су пре ма пла ну. Про из вод ни 
по гон ве ли чи не 7.800 ква драт них ме та
ра за вр шен је у де цем бру 2016. го ди
не, чи ме је Гру па ци ја ИГ Ба у ер хин 
на ста ви ла да ула же у сво ју про из вод ну 
је ди ни цу у Ср би ји.

 Иза нас је од ли чан ре зул тат, пред 
на ма је ве ли ка од го вор ност и же ља да 
на ста ви мо са да љим ра стом и но вим 
ус пе си ма. За не пу них осам ме се ци 
ус пе ли смо да по ред те ку ћих оба ве за, 
про из вод ње и уред не ис по ру ке про из
во да оства ри мо још је дан ва жан стра
те шки циљ  из гра ди мо про из вод ни 
по гон вре дан 4,5 ми ли о на евра, за по

сли мо ви ше од 600 но вих рад ни ка, 
уве де мо но ве про из во де и при ме ни мо 
но ву тех но ло ги ју. И пре све га, одр жи мо 
ста бил ност ка ко на ни воу ком па ни је у 
Ср би ји, та ко и на ни воу Гру па ци је ИГ 
Ба у ер хин. Пред на ма су но ви про јек ти 
и ве ру јем још бо љи ре зул та ти  ис та
као је Да ли бор Бе рић, ге не рал ни ме на
џер ком па ни је ИГБ Ауто мо ти ве Ин ђи ја.

Кар стен Хил мер, је дан од ру ко во ди
ла ца Гру па ци је ИГБ ис та као је да су 
из град њом но вог по го на и но вим 
ма ши на ма и по стро је њи ма ре а ли зо ва
не ин ве сти ци је ка квих још ни је би ло у 
исто ри ји ИГБа. 

 Ин ве сти ци је у Ин ђи ји од раз су 
ве ли ког по ве ре ња у спо соб ност ру ко
вод ства, ме наџ мен та и свих за по сле
них у ком па ни ји ИГБ Ауто мо ти ве. У 
про те клој го ди ни је већ за по сле но 
ви ше од 600 но вих рад ни ка у де лу про
из вод ње и тех ни ке и про ши ре ње ће 
би ти на ста вље но. Не са мо ов де у 
Ин ђи ји, већ и у Ки ни и Мек си ку у пла ну 
су но ви про из вод ни по го ни  ре као је 
Хил мер и до дао:

 У про шло сти смо по ка за ли да сви 
мо же мо да про фи ти ра мо од по зи тив
ног по слов ног раз во ја Ба у ер хин кон
цер на  за по сле ни, оп шти на Ин ђи ја и 
Ре пу бли ка Ср би ја. Тру ди мо се да со ци
јал ном ком пе тен ци јом ство ри мо при
јат ну рад ну кли му, што по твр ђу је и 
ве о ма ма ла флук ту а ци ја за по сле них. 
Же лим да из град ња но вог про из вод ног 
по го на до при не се да љем раз во ју 
по сло ва ња и да се при ча о успе ху ком
па ни је ИГБ Ауто мо ти ве на ста ви.

Ка ко су за крај на ве ли пред став ни ци 
ком па ни је ИГБ, са 2.200 за по сле них 
крај ра ста ни је на ви ди ку те у 2017. и 
2018. го ди ни на ја вљу ју ре а ли за ци ју 
но вих ин ве сти ци ја.  

М. Ђ.

Ком па ни ја ИГБ Ауто мо ти ве Ин ђи ја осно
ва на је 2007. го ди не од стра не ком па ни је 
И.Г.Ба у ер хин ГмбХ из Не мач ке и ба ви се 
про из вод њом гре ја ча за се ди шта, гре ја ча 
за во ла не, сен зо ра за оку пи ра ност се ди
шта ауто мо би ла, ка бло ва за гре ја че се ди
шта и елек трич них кон трол них је ди ни ца. 
Осни ва њем ком па ни је за по сле но је 133 
рад ни ка и про из ве де но све га 100.000 гре
ја ча за се ди шта. Већ 2008. го ди не И.Г. 

Ба у ер хин у Ср би ји про из во ди 1,5 ми ли о на 
гре ја ча за ауто мо бил ска се ди шта и за по
шља ва још 48 рад ни ца. Да нас ком па ни ја 
за по шља ва ви ше од 2.200 за по сле них и 
про из во ди ви ше од 20 ми ли о на про из во да 
го ди шње. ИГБ Ауто мо ти ве се на ла зи на 
ли сти ком па ни ја са нај ве ћим бро јем за по
сле них, од ко јих ви ше од 90 од сто чи не 
же не и пред ста вља сна жан осло нац 
да љем раз во ју ло кал не за јед ни це. 

Про из вод ња гре ја ча за се ди шта

Ка да је ком па ни ја ИГБ 
у пи та њу, ја мо гу са мо 
да ка жем, хва ла што 

сте по ста ли део нас и 
што уче ству је те у то ме 
да жи вот свих нас на 
те ри то ри ји оп шти не 

Ин ђи ја бу де што бо љи. 
Пре шест ме се ци

ка да смо пре у зе ли 
од го вор ност за

гра ђа не, обе ћа ли смо 
да ће до 2020. го ди не 

оп шти на Ин ђи ја
би ти нај ве ће

гра ди ли ште у Сре му

За по сле но до дат них 600 рад ни ка
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СВЕ ТО САВ СКЕ АКАДЕМИЈЕ У СРЕ МУ

У част пр вог срп ског
ар хи е пи ско па
Вер ни ци и цр ква су у пе так, 27. ја ну а

ра прославили су Са вин дан, по све
ћен уте ме љи те љу срп ског пра во сла

вља Раст ку Не ма њи ћу, про све ти те љу и 
пр вом срп ском ар хи е пи ско пу, чо ве ку ко ји 
се сво је вољ но од ре као зе маљ ске вла сти и 
за мо на шио се. Као школ ска сла ва Свети 
Сава је обе ле жен у вр ти ћи ма, основ ним и 
сред њим шко ла ма ши ром Сре ма. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: 
На гра де за 76 успе шних 
У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци 

27. ја ну а ра упри ли че на је до де ла Све то
сав ских по ве ља. На гра ђе ни су нај у спе шни
ји уче ни ци ми тро вач ких основ них и сред
њих шко ла, као и њи хо ви мен то ри. Ко ми си
ја је пред ло жи ла 76 до бит ни ка Све то сав ске 
по ве ље за школ ску 2015/2016. го ди ну. Ово
го ди шња на гра да се са сто ја ла из Све то
сав ске по ве ље и нов ча не на гра де у из но су 
од 10.000 ди на ра за уче ни ке, а мен то ри ма 
је при па ло 3.000 ди на ра. 

Ме ђу основ ни ци у обла сти срп ски је зик и 
књи жев ност на гра ђе ни су: Ка та ри на Ме ђе
до вић, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Мар тин
ци (мен тор: Сла ђа на Гво јић), Ле на Алар гић 
и Иси до ра Бо жић, ОШ „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: Бо ја на 
Зо рић), као и Ана Ми ха ље вић, ОШ „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“ Срем ска Ми тро ви ца (мен
тор: Ми ра Ђу рић). У обла сти при род не на у
ке Све то сав ске по ве ље су при па ле уче ни
ци ма ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ и то: 
Ни ко ли Ду го ши ји, Ми хај лу Ор ло ви ћу и 
Ду ша ну Ко сти ћу, као и еки пи ко ју су чи ни ли 

Ду ња Ћур ко вић, Ср ђан Ђо нић, Ду шан 
Ко стић, Ми хај ло Ор ло вић, Ни ко ла Ду го ши ја 
(мен то ри: Бра ни сла ва Блај ваз и Ми ли ца 
Ко баш), а на гра ђе на је и Јо ва на Ку ри џа, 
ОШ „Јо ван По по вић“ Срем ска Ми тро ви ца 
(мен тор: Ива на Ко стић).

У обла сти дру штве не на у ке нај бо љи је 
Бо шко Јан ко вић из ОШ „Све ти Са ва“ Срем
ска Ми тро ви ца (мен тор: Са ња Бу га џи ја). 
Све то сав ске по ве ље из обла сти му зи ке 
оти шле су у ру ке уче ни ка Му зич ке шко ле 
„Пе тар Кран че вић“. На гра ђе ни су: Са ра 
Ни ко лић (мен тор: Ире на Ми лић), Ан ђе ла 
То мић и Ена Бо ри чић (мен тор: Ду шан ка 
Га ври ло вић), Ма ри ја Бо жић (мен тор: Алек
сан дар Сте па но вић), Те о дор Клин цов и Ива 
Лу кач (мен тор: Ду шко Шпа но вић), Зо ран 
Ма хо вац и Ма ри ја Јо ва но вић (мен тор: 
Ма ри ја Иса и ло вић), Ог њен Ни ко ла је вић 
(мен тор: Ива на Ми ро са вље вић), Та ра 

Ву ка ди но вић и Ан ђе ла Ре лић (мен тор: 
Мар га ри та Ву јо вић), Ма ри ја Јо ва но вић 
(мен тор: Мил да Ку зми нац), На ђа Ко мле нић 
(мен тор: Оли ве ра Ми лићХир шер), као и 
Ива Те њи из ОШ  „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: Ма ри
ја Ба рош). 

До бит ни ци Све то сав ске по ве ље у обла
сти фи зич ка кул ту ра су: Ива на Ата рац, ОШ 
„Три ва Ви та со вић Ле бар ник“ Ла ћа рак (мен
тор: Га вра Ко ва че вић), Ан ђе ла Ко ва чић, 
ОШ „Јо ван По по вић“ Срем ска Ми тро ви ца 
(мен тор: Ми ро слав Ерак), Да рио Гр гић, ОШ 
„Све ти Са ва“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: 
Ср ђан Бо жић), Ана Ла јић, ОШ „Јо ван Јо ва
но вић Змај“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: 
Јо ца Коп чић), екип но гим на сти ка (Мар ко 
Бур му џи ја, Бо рис Ги нер, Пре драг Ђу ри
чић), ОШ „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ 
Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: Игор До шен), 

У част Све тог Са ве 27. ја ну а ра у свим 
шко ла ма ири шке оп шти не одр жа не су све
ча не школ ске ака де ми је, док су у цр ква ма 
слу же не ли тур ги је. Цен трал на ака де ми ја 
одр жа на је у Ири гу, а го сте су по здра ви ле 
ди рек то ри це шко ла „До си теј Об ра до вић“ и 
„Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“ Са ња Ни ко
лић и Иси до ра Би ри њи.

Све ча ној ака де ми ји при су ство ва ло је и 
нај у же ру ко вод ство Оп шти не Ириг, пред
став ни ци Школ ске упра ве, По кра јин ског 
се кре та ри ја та за обра зо ва ње, ро ди те љи и 
уче ни ци.

При го дан про грам при пре ми ли су уче
ни ци Основ не шко ле „До си теј Об ра до вић“ 
уз по моћ сво јих на став ни ка, а на гра ђе ни 
су по бед ни ци на Све то сав ском кви зу зна
ња као и по бед ни ци на ли те рар ном и 
ли ков ном кон кур су по во дом Да на Све тог 
Са ве.

Све ча ни кок тел ор га ни зо ван је у ре сто
ра ну Сред ње струч не шко ле „Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз“, а уче ни ци ове шко ле 
по но во су по ка за ли, да уз по моћ сво јих 
про фе со ра, из ра ста ју у вр хун ске мај сто ре 
свог за на та.

Све ча но и у Ири гу

На гра ђе ни ми тро вач ки основ ци 
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Ми ла на Си мић, ОШ „Сло бо дан Ба јић Па ја“ 
Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: Ма ри ја на 
Ле шић), Та ма ра Јо ва но вић, ОШ „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“ Срем ска Ми тро ви ца (мен
тор: Ми ро слав Пе вац), Вла ди мир Па шић, 
ОШ „Сло бо дан Ба јић Па ја“ Срем ска Ми тро
ви ца (мен тор: Ста ни слав Ра ко вић), Ана ста
си ја Па вле шин, Ми ли ца Ђу рић и Та ма ра 
Со ла ре вић, ОШ „Три ва Ви та со вић Ле бар
ник“ Ла ћа рак (мен тор: Га вра Ко ва че вић), 
Ксе ни ја Зо ра но вић, ОШ „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: Де јан 
Ко зе љац), екип но уче ни це – гим на сти ка 
(Те о до ра Ван чик, Је ле на Жи лић, Је ле на 
Бла го је вић, Ан ђе ла Ђу ка но вић), ОШ „Све
ти Са ва“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: Бра
ни сла ва Ала тић), Са ра Бер ток, ОШ „Све ти 
Са ва“ Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: Ср ђан 
Бо жић), Те о до ра Ван чик, ОШ „Све ти Са ва“ 
Срем ска Ми тро ви ца (мен тор: Бра ни сла ва 
Ала тић). 

У обла сти тех ни ка/тех нич ко и ин фор ма
тич ко обра зо ва ње нај бо љи су уче ни ци 
Шко ле за основ но и сред ње обра зо ва ње 
„Ра ди вој По по вић“ чи ји је мен тор Ан дри ја 
Ду чак. То су: Ка ти ца Па вло вић, Јо ва Стан
ко вић, Ве сна Бла го је вић, Бо рис Дуд ка и 
Бо рис Хо ку лић. На гра ђе ни су и Пе тар 
Лу кић и Ми о на Лу кић, ОШ „Бо шко Пал ко
вље вић Пин ки“ Срем ска Ми тро ви ца (мен
тор: Би ља на Га ври ло вић) и Сан дра Бе лић, 
ОШ „До бро сав Ра до са вље вић На род“ 
Ма чван ска Ми тро ви ца (мен тор: Жељ ко 
Иван ко вић). 

Код сред њо шко ла ца у обла сти срп ски 
је зик и књи жев ност на гра ђе не су уче ни це 
Ми тро вач ке гим на зи је Та ма ра Ба но вац 
(мен тор: Ка ти ца Ба бић) и Иси до ра Ла зић 
(мен тор: Вла ди сла ва Ву ка ши но вић). У 
обла сти при род не на у ке по ве ље су до би ли 
Слав ко Кр стић, Ми тро вач ка гим на зи ја 
(мен тор: Ма ри ја Ку ру цић), Ми лу тин Ма тић 
Пре храм бе ношу мар ска и хе миј ска шко ла 
(мен тор: Дра га на Ко стић), Лен ка Ри сти во је
вић, Мар ко Ска кун и Са ра Цви ја но вић, 
Ми тро вач ка гим на зи ја (мен тор: Јан ко Јо ва
но вић) и Слав ко Кр стић, Ми тро вач ка гим на
зи ја (мен тор: Ја дран ка Ви та со вић – Мла де
но вић).

Иси до ра Ла зић из Ми тро вач ке гим на зи је 
је до бит ни ца Све то сав ске по ве ље у обла
сти дру штве не на у ке (мен тор: Зо ри ца 
Об ра до вић).

На гра ђе ни су и уче ни ци Му зич ке шко ле 
„Пе тар Кран че вић“: Јо ва на Ма рин (мен тор: 
Ве сна Ра ди во је вић), Бран ка Со ћа нин (мен
тор: Зо ри ца Опа чић), Ка та ри на Ми лу ти но
вић (мен тор: Ми лан Чи змић) и дуо „Кон 
ани ма“ ко ји чи не Ка та ри на Ми лу ти но вић и 
Зо ра на Ни ко лић (мен тор: Ми лан Чи змић).

У обла сти ли ков но ства ра ла штво на гра
ђе ни су гим на зи јал ци Де а на Ор ма но вић и 
Пре драг Ми ло ван че вић (мен тор: Алек сан
дра Ку ту зов Ан тић). Све то сав ске по ве ље у 
обла сти фи зич ка кул ту ра оти шле су у ру ке 
Сла ви це Но вев ски, МШ „Дра ги ња Ник шић“ 
(мен тор: Ве сна Но ва ко вић), Сте фа на 
Ми ли ћа, Ми тро вач ка гим на зи ја (мен тор: 
Бран ко Љу би шић), Зо ра не Га јић, ЕШ „9. 
мај“ (мен тор: Иви ца Ко зен ко), Јо ва на Ђо ки
ћа, ЕШ „9. мај“ (мен тор: Алек сан дар Про
кић).

Нај бо љи из обла сти тех ни ка/прак тич на 
на ста ва су: екип но Не ма ња Ра до и чић и 
Че до мир Не дељ ко вић, СТШ „Ни ко ла Те сла“ 
(мен тор: Ду шан Ма шић), екип но Бо ја на 
Ке кић, Вла ди мир Бра дић, Бра ни сла ва 
Ми ло ше вић, Ни ко ли на Ра до ва но вић, Мар
ко Пет ко вић, Ни ко ли на Кр стић, ЕШ „9. мај“ 
(мен тор: Та ма ра Ми ло ше вић), екип но Сла
ђа на Ма ри чић, Не бој ша Вр хо вац, Лен ка 
Гру ји чић, МШ „Дра ги ња Ник шић“ (мен тор: 
Та тја на Ра до нић), Лен ка Гру ји чић и Не бој

ша Вр хо вац, МШ „Дра ги ња Ник шић“ (мен
тор: Та тја на Ра до нић), еки па Љу бан Жи лић, 
Жар ко Па вло вић, Пре храм бе ношу мар ска 
и хе миј ска шко ла (мен тор: Ми лен ко Веј но
вић), и уче ни ци ШО СО „Ра ди вој По по вић“ 
Ми лан Са вић (мен тор: Да ни јел Па јић), 
Мир ко Шу ма ре вић (мен тор: Ре на та Ца кић
Ко мле нић), Дар ко Стој ко вић (мен тор: Ве ри
ца По по вић).

РУ МА: По ве ље за
15 нај бо љих уче ни ка 

Тра ди ци о нал на Све то сав ска ака де ми ја 
на ко јој рум ске шко ле обе ле жа ва ју сво ју 
сла ву, Све тог Са ву и на гра ђу ју нај у спе шни
је уче ни ке одр жа на је 26. ја ну а ра у ве ли кој 
дво ра ни Кул тур ног цен тра, а ово го ди шњи 
до ма ћин је би ла Основ на шко ла „Ми ли вој 
Пет ко вић Фећ ко“ из Пла ти че ва.

Тра ди ци о нал но, про грам је за по чео хим
ном Све том Са ви у из во ђе њу хо ра шко ле 
до ма ћи на, а по том је уче ни ке и про фе со ре, 
као и њи хо ве го сте по здра вио Сре тен Ла за
ре вић, ар хи је реј ски на ме сник рум ски. Он је 
ука зао да у да на шње вре ме се љу ди тру де 
да жи ве мо дер но, као да ра ни је ни шта ни је 
по сто ја ло, а вре ме под ра зу ме ва и про
шлост, са да шњост и бу дућ ност.

 Ме ђу мно гим при ме ри ма из про шло сти 
на ма је из у зет но ва жан при мер упра во Све
ти Са ва. У вре ме ну у ко јем је жи вео да вао 
је сми сао, а да је га и да нас  ре као је Ла за
ре вић.

О Све том Са ви, тач ни је ње го вом жи во ту 
у мла до сти, до од ла ска у ма на стир је го во
ри ла др На та ша По ло ви на, до цент на од се
ку за срп ски је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду.

По том се уче ни ци ма и про свет ним рад
ни ци ма обра ти ла Ма ри ја Стој че вић, за ме
ни ца пред сед ни ка рум ске оп шти не. 

 Же ле ла бих пр во да че сти там свим 
до бит ни ци ма Све то сав ске по ве ље, ви сте 
за и ста по нос на ше оп шти не и ве ру јем да 
ће те пре да ним ра дом, као и до са да, на ста
ви ти ва ше обра зо ва ње.  Од то га  не ће те 
са мо ви лич но има ти ко ри сти не го и це ло 
на ше дру штво. Ве ли ку за слу гу за ва ше 
успе хе сва ка ко има ју и ва ши учи те љи и 
на став ни ци. На на шим про свет ним рад ни
ци ма је ве ли ка од го вор ност да по мог ну у 
ства ра њу по ште них, од го вор них и обра зо
ва них мла дих љу ди ко ји рум ску оп шти ну и 
на ше дру штво у це ли ни тре ба  да во де ка 

Је дан од до бит ни ка Светосавске повеље 
у Сремској Митровици је уче ник дру гог раз
ре да Ми тро вач ке гим на зи је Слав ко Кр стић. 

 Осво јио сам пр во ме сто на др жав ном 
так ми че њу из фи зи ке и дру го ме сто на 
др жав ном так ми че њу из ма те ма ти ке. 
На гра да зна чи пу но, не са мо као при зна ње 
за по стиг ну ти ре зул тат већ и као мо ти ва ци
ја да на ста ви мо и да ље да ни же мо успе хе. 
Наш циљ је да по ста не мо вр хун ски на уч ни
ци, умет ни ци и спор ти сти ко ји ће, на дам се, 
јед ног да на осве тла ти образ овог гра да и 
др жа ве. Не би смо оства ри ли ова кав успех 
без про фе со ра, по ро ди ца и дру га ра – 
ре као је Слав ко Кр стић. 

Ње го ва мен тор ка, Ма ри ја Ку ру цић, про
фе сор ка фи зи ке ис та кла је да је увек бит но 
ка да те не ко по хва ли за успех и рад. Она је 
до да ла да је Слав ко из у зет но де те, те да је 
ра ди ти са њим ужи ва ње, јер те жи стал ном 
на прет ку. 

До бит ни ца Све то сав ске по ве ље је и 
Те о до ра Ван чик, уче ни ца осмог раз ре да 
Основ не шко ле „Све ти Са ва“ из Срем ске 
Ми тро ви це. 

 По ве љу сам до би ла по је ди нач но и са 
еки пом гим на сти ке. При зна ње ми мно го 
зна чи за то што сам по ка за ла ка кве уче ни
ке има на ша шко ла. Би ли смо на оп штин
ском и  ре пу блич ком так ми че њу, где сам 
осво ји ла тре ће ме сто по је ди нач но и дру го 
екип но – ре кла је Те о до ра.  

Ово го ди шње при зна ње при па ло је и 
Та ма ри Ба но вац, уче ни ци тре ће го ди не 
Ми тро вач ке гим на зи је из обла сти срп ског 
је зи ка и књи жев но сти. Ње на мен тор ка 
Ка ти ца Ба бић, про фе сор ка срп ског је зи ка 
и књи жев но сти ис ти че да је ова на гра да 
сти му ланс за да љи рад. 

 Све то сав ску по ве љу до би ла је мо ја 
уче ни ца, ко ја је ина че кан ди дат за Ву ков
ца. Све то сав ска по ве ља сви ма је под
стрек. До би ти по ве љу ко ја но си име све ти
те ља, у на шем гра ду, нам је до дат ни сти
му ланс за да љи рад – ис та кла је Ка ти ца 
Ба бић.

Шта ђацима 
значи 
Светосавска 
награда

Румски до бит ни ци Све то сав ске по ве ље
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пу ту про спе ри те та  ис та кла је Ма ри ја Стој
че вић.

На Све то сав ској ака де ми ји до де љу ју се и 
Све то сав ске по ве ље по јед ном, нај бо љем 
уче ни ку рум ских основ них и сред њих шко ла 
 да кле реч је о укуп но 15 по ве ља ко је пра те 
и нов ча не на гра де ко је обез бе ђу је рум ска 
оп шти на у ви си ни од 10.000 ди на ра. Ове 
го ди не нај бо љим уче ни ци ма Све то сав ске 
по ве ље и нов ча не на гра де је уру чи ла Ма ри
ја Стој че вић.

Ово го ди шњи до бит ни ци Све то сав ске 
по ве ље су: Дра ган Бо жић, ОШ „Бран ко 
Ра ди че вић“ Ни кин ци; Ан ђе ла Пе рић, Гим на
зи ја „Сте ван Пу зић“ Ру ма; Ми ли ца Ма тић, 
ОШ „VI удар на вој во ђан ска бри га да“ Гра
бов ци; Ма ја Јо ва но вић, ОШ „Вељ ко Ду го
ше вић“ Ру ма; Ср ђан Ву ко је вић, ОШ „Ми лош 
Цр њан ски“ Хрт ков ци; Ва лен ти на Бо зо ки, 
ССШ „Бран ко Ра ди че вић“ Ру ма; Жи ка Јо ва
но вић, ОШ „23. ок то бар“ Кле нак; Ду ши ца 
Вој но вић,СППШ „Сте ван Пе тро вић – Бри ле“ 
Ру ма; Ве ра Цвје ти ћа нин, ОШ „Змај Јо ва 
Јо ва но вић“ Ру ма; Ан ге ли на Сми ља нић, ОШ 
„Не бој ша Јер ко вић“ Бу ђа нов ци; Бо сиљ ка 
Ма ри чић, ОШ „Иво Ло ла Ри бар“ Ру ма; Ти ја
на Ку кољ, ОШ „Ми ли вој Пет ко вић – Фећ ко“ 
Пла ти че во; Ја на Ва сић, ОШ „Ду шан Јер ко
вић“ Ру ма; Алек сан дар Тр ку ља, ОШ „До си
теј Об ра до вић“ Пу тин ци; Алек сан дар Ди кић, 
СТШ „Ми лен ко Бр зак – Уча“ Ру ма. 

Ве ра Цвје ти ћа нин из ОШ „Змај Јо ва Јо ва
но вић“ је јед на од до бит ни ка Све то сав ске 
по ве ље ко ја ће основ но обра зо ва ње за вр
ши ти, по све му су де ћи, као „ву ко вац“. Осим 
то га ишла је и на број на школ ска так ми че
ња, а нај бо љи успех је по сти гла из књи жев
но сти.

 Ве о ма ми је дра го због овог при зна ња. 
Зна чи да је не ко пре по знао наш рад и труд 
и дра го ми је због то га. Да ље пла ни рам да 
упи шем Ме ди цин ску шко лу, смер зуб ни тех
ни чар  ка же Ве ра.

Ја на Ва сић из ОШ „Ду шан Јер ко вић“ 
та ко ђе ће из шко ле по не ти све пе ти це, али 
је и она уче ство ва ла на мно гим так ми че њи
ма из при род них на у ка, а ове го ди не и из 
је зи ка. 

 По но сна сам на ово до стиг ну ће и на гра
ду. Ми слим да је ве ли ка част до би ти ову 
на гра ду, али ми слим и да сам је за слу жи ла. 
Ја сам од лу чи ла да упи шем Ме ди цин ску 
шко лу у Срем ској Ми тро ви ци  ре кла је за 
на ше но ви не Ја на Ва сић.

Већ по тра ди ци ји, у дру гом де лу Ака де
ми је уру чу ју се и на гра де за нај бо ље ли те
рар не ра до ве при сти гле на кон курс Ху ма
ни тар ног фон да „Ја сми на Ми ло ше вић“ ко ји 
је рас пи сан по осми пут. Струч на ко ми си ја 
ко ју су чи ни ли Мир ја на Мар ко вић, пред сед
ница ко ми си је, као и чла ни це Дра га на Ћор
ко вић и Жа кли на Не го ва но вић иза бра ла је 
нај бо ље ли те рар не ра до ве школ ске омла
ди не за 2016. го ди ну.

У пр вој ка те го ри ји ко ју чи не уче ни ци од 
пр вог до че твр тог раз ре да основ не шко ле 
нај бо љи рад под на зи вом „Мој про блем“ је 
на пи сао Го ран Гр бић, уче ник III3 оде ље ња 

ОШ „Вељ ко Ду го ше вић“ Ру ма, у дру гој ка те
го ри ји уче ни ка од пе тог до осмог раз ре да  
нај бо ља је би ла Бо сиљ ка Ма ри чић, уче ни
ца VI II2 оде ље ња ОШ „Иво Ло ла Ри бар“ 
Ру ма ко ја је на пи са ла рад под на сло вом 
„Ка ко си“, док је нај бо љи сред њо школ ски 
рад под на сло вом „Ма ма“ на пи сао Зо ран 
Ни ко лић, уче ник тре ћег раз ре да ССШ 
„Бран ко Ра ди че вић“. 

На гра ђе ни ма при па да нов ча на на гра да у 
из но су од по 10.000.00 ди на ра и при год на 
књи га, а нај бо љи 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 10 го ди на ра да Фон да, од но
сно 2020. го ди не.

СТА РА ПА ЗО ВА:
Ака де ми је у шко ла ма

Све то сав ском ака де ми јом у По зо ри шној 
са ли у Ста рој Па зо ви, ко ју су при пре ми ли 
уче ни ци ОШ „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ 
из Ста ре Па зо ве, а за тим у но во па зо вач кој 
шко ли „Раст ко Не ма њић Све ти Са ва“, у 
че твр так 26. ја ну а ра по че ло је обе ле жа ва
ње школ ске сла ве. Бо га тим, при год ним 
про гра мом кроз ре ци та ци је, на сту пе хо ра 
и рит мич ке ко ре о гра фи је уче ни ци ОШ „Бо
шко Пал ко вље вић Пин ки“ про сла ви ли су 
жи вот и де ло овог све ти те ља. Шко ла ко ја 
но си име срп ског про све ти те ља већ тра
ди ци о нал но при пре ма пред ста ве за ову 
при ли ку ин спи ри са не жи во том и де лом 
Све тог Са ве, а ове го ди не су по сце на ри ју 
Мир ја не Пе шић, на став ни це срп ског је зи ка 
спре ми ли пред ста ву „Ви ди ци Све тог 
Са ве“. У обе шко ле ова је све ча ност би ла 
при ли ка да се на гра де нај у спе шни ји на 
ли те рар ним и ли ков ним кон кур си ма. 

Кра ћи при го дан про грам, уз се че ње 
слав ског ко ла ча, одр жан је у пе так 27. ја ну

а ра у Основ ној шко ли „Бо шко Пал ко вље
вић Пин ки“ у Ста рој Па зо ви, ко ја тра ди ци
о нал но на овај пра зник ве ли ког про све ти
те ља и пр вог срп ског ар хи е пи ско па, 
ис пра ћа за по сле не у пен зи ју. Ово га пу та је 
то би ло тро је на став ни ка, ко ји су вас пи та
ва ју ћи и обра зу ју ћи ге не ра ци је и ге не ра ци
је, до при не ли да се шко ла оки ти број ним 
на гра да ма и ди пло ма ма  Цве та Га вра но
вић, Ми лен ко Ха џић и Сло бо дан Шу бић. 
Об ред се че ња слав ског ко ла ча оба вио је 
све ште ник Ср ђан Ђур ђе вић, уз при су ство 
пред сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор
ђа Ра ди но ви ћа, ку мо ва сла ве, чла но ва 
Школ ског од бо ра и Са ве та ро ди те ља, 
на став ни ка и уче ни ка шко ле, а школ ски 
хор је  пе сма ма под се тио на све чи ме је 
Све ти Са ва за ду жио срп ски на род. 

Се че њем слав ског ко ла ча у пред школ
ским уста но ва ма у Ста рој Па зо ви и на се
љу Ба нов ци Ду нав за по че ла је про сла ва 
Са вин да на и обе ле жа ва ње школ ске сла ве 
при год ним кул тур но – умет нич ким про гра
ми ма за ко ји су се, из ме ђу оста лог по бри
ну ли и ма ли ша ни ПУ „По ле та рац“ у Ста рој 
Па зо ви. Ди рек тор ка ове уста но ве Ми ли ца 
Бле шић ис та кла је зна чај обе ле жа ва ња 
јед ног од нај ве ћих хра мов них и по ро дич
них пра зни ка у срп ском на ро ду, про гла ше
ног за школ ску сла ву. У Пред школ ској 
уста но ви „Ра дост“ у на се љу Ба нов ци 
Ду нав Са вин дан је обе ле жен из во ђе њем 
драм ског игро ка за о прин цу ди на сти је 
Не ма њи ћа. У при пре ми све то сав ског про
гра ма уче ство ва ли су и вас пи та чи ко ји су 
се по бри ну ли, уз де чи ју ма шту и та ле нат, 
да пу тем пред ста ве ис так ну зна чај Све тог 
Са ве, на гла си ла је ди рек тор ка уста но ве 
Бо ри сла ва Ба ње глав Кла ћик.

Уз слав ски ко лач, у ду ху за јед ни штва и 
са рад ње све три сред ње шко ле у Ста рој 
Па зо ви, Гим на зи ја,  Тех нич ка и Еко ном ско
тр го вин ска шко ла обе ле жи ле су школ ску 
сла ву Све тог Са ву, сла ве ћи реч и де ло 
овог све ти те ља, за јед нич ким про гра мом. 
Као све ћа во ди ља, мо рал ни осло нац и 
при мер ка ко тре ба жи ве ти Све ти Са ва 
плам ти у ср ци ма уче ни ка и на став ни ка и 
ка ко би уве ли ча ли школ ску сла ву и на 
до сто јан ствен на чин про сла ви ли ње го во 
име за јед но су при пре ми ли бо гат про грам. 
Жи вот и де ло Све тог Са ве су пу то каз ку да 
тре ба да иде мо и че му тре ба да стре ми мо, 
ка ко у обра зо ва њу та ко и у жи во ту, ис та
кла је Дра го сла ва Ми ћић, ди рек тор ка Тр го
вин ско–еко ном ске шко ле „Вук Ка ра џић“. У 

Пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва у ОШ „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“

Кра ћи при го дан про грам, уз се че ње слав ског 
ко ла ча, одр жан је у пе так 27. ја ну а ра у основ ној 
шко ли „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ у Ста рој 
Па зо ви, ко ја тра ди ци о нал но на овај пра зник 
ве ли ког про све ти те ља и пр вог срп ског ар хи е пи
ско па, ис пра ћа за по сле не у пен зи ју
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све чар ској ат мос фе ри, у при су ству зва ни
ца и го сти ју на ста вље на је тра ди ци ја ко ја 
има за циљ да се ре чи Све тог Са ве ши ре 
и ни ка да не за бо ра ве.

ШИД: На гра ђе ни нај бо љи 
уче ни ци и про фе со ри

У Кул тур но обра зов ном цен тру у Ши ду, у 
пе так 27. ја ну а ра, пред ве ли ким бро јем 
по се ти ла ца одр жа но је про све ти тељ ско 
ве че по све ће но Све том Са ви. Том при ли
ком пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић уру чио је Све то сав ске по ве ље 
сви ма они ма ко ји се тру де да сво јим зна
њем и до стиг ну ћи ма, бо је сва ко днев ни цу 
и на ко је су Ши ђа ни из у зет но по но сни. 
Оп шти на Шид сва ке го ди не ис ти че и 
на гра ђу је упра во та кве по је дин це, а осим 
уче ни ка Све то сав ску по ве љу до би ли су и 
про свет ни рад ни ци. По здрав ну реч пре 
по чет ка це ре мо ни је уру чи ва ња на гра да, 
дао је пред сед ник Оп шти не Шид.

 Ове на гра де при пре мље не су за оне 
ко ји вред но ра де у сво јим уста но ва ма, а то 
су про фе со ри, на став ни ци, учи те љи и уче
ни ци. Не ка вам ова на гра да бу де са мо 
под стрек за да љи успе шан рад и да се у 
на ред ном пе ри о ду што хра бри је су о чи те 
са свим про бле ми ма и са свим не да ћа ма 
ко је вас оче ку ју. У сво је лич но име и у име 
сво јих са рад ни ка, че сти там вам школ ску 
сла ву и же лим вам пу но успе ха у да љем 
ра ду  ис та као је Ву ко вић.

А Све то сав ске по ве ље ове го ди не су  
уру че не: Са њи Ву ка ди но вић, уче ни ци ОШ 
„Са ва Шу ма но вић“ Ер де вик, уче ни ци ма 
ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ из Ши да Је ле ни 
Бо жин, Еми ли ји Зе че вић, Ма ши Ле ро и 
Ду њи Жи ва но вић, као и њи хо вој на став ни
ци ма те ма ти ке Го ра ни Гњи дић. За тим 
Ка те дри за кул ту ру и јав ну де лат ност ко ју 
чи не: Сне жа на Фи ла гић, на став ница 
му зич ке кул ту ре, Оли ве ра Ба бић, на став
ни ца ли ков не кул ту ре, Мир ја на Про дић, 
на став ни ца срп ског је зи ка и књи жев но сти 
и Је ле на Жив ко вић, пе да гог. Све то сав ска 
по ве ља уру че на је и уче ни ку ОШ „Фи лип 
Ви шњић“ из Мо ро ви ћа Фи ли пу Мин чи ћу из 
Ви шњи ће ва, као и Ми ли ци Пе рић и Алек
сан дри Ра дин, уче ни ци ма ОШ „Вук Ка ра
џић“ из Ада ше ва ца. Из ОШ „Срем ски 
фронт“ у Ши ду на гра ђе ни су уче ни ци: Ана 
Еде лин ски, Са ња Ни ко лић и Еми ли ја Кор
дић, као и њи хо ви на став ни ци Ве ра Ба шић 

и Ве ра Шер фе зи. Из Основ не му зич ке 
шко ле „Фи лип Ви шњић“ на гра ђе ни су 
Ду ши ца Ва лен ти ро вић и на став ни це Та ња 
Ра шко вић и Дра га на Ку зма но вић. На гра
ђе ни уче ни ци Гим на зи је „Са ва Шу ма но
вић“ су Здрав ко Бје лић, Ана ма ри ја Бо жи
нов ска, Ми лош Па вло вић и про фе со ри ца 
ма те ма ти ке Ми ли ца Но ва ко вић.

У име на гра ђе них при сут ни ма се обра
ти ла, Мир ја на Про дић, про фе со ри ца књи
жев но сти.

 Же лим пре све га да се у име ти ма за 
кул тур ну и јав ну де лат ност Основ не шко
ле „Бран ко Ра ди че вић“ за хва лим ко лек ти
ву на ше шко ле. Та ко ђе у име свих ових 
мла дих ле пих и зре лих до бит ни ка, да се 
за хва лим ко ми си ји за до де лу Све то сав ске 
на гра де. Сви ма нам че сти там сла ву Све
тог Са ву и же лим да ве ру је мо у Бо га и да 
чи ни мо до бра де ла. Јер ако чо век сав 
свет сте че, а ду шу из гу би, ка ква је ко рист 
 по ру чи ла је на гра ђе на про фе со ри ца 
Мир ја на Про дић.

Све ча ност су уве ли ча ли уче ни ци 
Основ не шко ле „Бран ко Ра ди че вић“ из 

Ку ку је ва ца из во ђе њем сцен ског при ка за о 
Све том Са ви, као и чла но ви СКУДа „Све
ти Са ва“ ко ји су се пред ста ви ли сво јим 
ко ре о гра фи ја ма и ком по зи ци ја ма му зич
ког ан сам бла и на тај на чин, по ред обе ле
жа ва ња школ ске сла ве, про сла ви ли су и 
свој ро ђен дан, 22 го ди не по сто ја ња и 
ра да.

ИН ЂИ ЈА: Пет до бит ни ка 
Све то сав ских по ве ља

Све то сав ска ака де ми ја по во дом про
сла ве и обе ле жа ва ња школ ске сла ве Све
тог Са ве одр жа на је у че твр так 26. ја ну а ра 
у Кул тур ном цен тру Ин ђи ја. До ма ћин и 
ор га ни за тор ово го ди шње Ака де ми је би ла 
је, по пр ви пут, Пред школ ска уста но ва „Бо
шко Бу ха“. Ка ко је ис та кла в.д. ди рек то ра 
Је ле на Кре со ја то је ве ли ка част за њи хо
ву уста но ву.

 Ми смо са де цом и у са рад њи са ро ди
те љи ма осми сли ли при го дан про грам, ко ји 
на за ни мљив и еду ка ти ван на чин осли ка
ва жи вот и де ло Све тог Са ве. Вр ло смо 
по но сни на на шу де цу ко ја су уз пу но тру
да и за ла га ња ус пе ла да вр тић учи не 
до стој ним обе ле жа ва њу јед не ова кве све
ча но сти  ис та кла је Кре со ја. 

У окви ру Све то сав ске ака де ми је уру че
не су Све то сав ске по ве ље про свет ним 
рад ни ци ма и уче ни ци ма ко ји су се сво јим 
тру дом и за ла га њем ис та кли у про све ти. 
Ово го ди шњи до бит ни ци су: у кон ку рен ци ји 
про свет них рад ни ка у основ ним шко ла ма 
за не по сре дан рад са де цом уз ра ста од 
пр вог до че твр тог раз ре да Сло бо дан ка 
Бо снић, про фе сор раз ред не на ста ве у 
Основ ној шко ли „Пе тар Ко чић“ у Ин ђи ји; у 
кон ку рен ци ји про свет них рад ни ка у основ
ним шко ла ма за не по сре дан рад са де цом 
уз ра ста од пе тог до осмог раз ре да на гра
ђен је Ми ло рад Ми ло ва но вић, про фе сор 
исто ри је у ОШ „22.јул“ у Кр че ди ну; у кон ку
рен ци ји про свет них рад ни ка у сред њим 
шко ла ма за не по сре дан рад са де цом 
Сла ви ца Ла зић, про фе сор исто ри је у 
ин ђиј ској Гим на зи ји. У кон ку рен ци ји уче ни
ка основ них и сред њих шко ла на гра ђен је 
Урош Сви лар, уче ник осмог раз ре да 
Основ не шко ле „Ду шан Јер ко вић“ у Ин ђи
ји, у обла сти пред школ ског вас пи та ња 
Сне жа на Мар ко вић, вас пи тач у Пред школ
ској уста но ви „Бо шко Бу ха” у Ин ђи ји.

 Као вас пи тач ра дим ви ше од 25 го ди на 
и ово ми је пр во при зна ње за до са да шњи 
рад. Ве руј те да је за сва ког про свет ног 
рад ни ка до би ти по ве љу ве ли ка част и 
ве ли ка са тис фак ци ја да да ље ра ди што 
бо ље  ре кла је Сне жа на Мар ко вић, ово го
ди шња до бит ни ца Све то сав ске по ве ље.

На гра ђе ни ма је при па ла по ве ља и нов
ча на на гра да у из но су од 15.000 ди на ра.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак по сле Све то сав ске ака де ми је ис та као 
је да се на ста вља тра ди ци о нал но обе ле
жа ва ње школ ске сла ве и да ће се та 
ло кал на са мо у пра ва по тру ди ти да сва ке 
го ди не бу де што бо ље и ор га ни зо ва ни је.

 Ствар но сам оду ше вљен про гра мом 
ово го ди шње Све то сав ске ака де ми је и 
че сти там де ци као и за по сле ни ма у ин ђиј
ском вр ти ћу. Још јед ном че сти там до бит
ни ци ма Све то сав ских по ве ља и на дам се 
да ће им то би ти мо тив ви ше у бу ду ћем 
ра ду са нај мла ђи ма, они ма ко ји јед ног 
да на тре ба да нас на сле де – ре као је Гак и 
на ја вио ви ше ула га ња у обра зов не уста но
ве на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја.

Е.М.Н.

Све ча ност по во дом школ ске сла ве у Шиду

По во дом школ ске сла ве Све тог Са ве у 
све три основ не и у сред њој тех нич кој 
шко ли одр жа не су све то сав ске све ча но
сти, про пра ће не бо га тим про гра мом ко ји 
су при пре ми ли уче ни ци у част пр вог срп
ског ар хи е пи ско па и про све ти те ља, а чел
ни ци пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра ве при
су ство ва ли су све ча но сти ма у свим шко
ла ма.

Пред сед ни ца пе ћи нач ке оп шти не 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки при су
ство ва ла је све ча но сти у Основ ној шко ли 
„Сло бо дан Ба јић  Па ја“ у Пе ћин ци ма и 
том при ли ком је из ја ви ла да јој је увек 
за до вољ ство да се дру жи са де цом, а 
по себ но на дан ка да сла ви мо ве ли ког срп
ског про све ти те ља.

У Кул тур ном цен тру у Пе ћин ци ма је 
за тим одр жа на тра ди ци о нал на Све то сав
ска све ча ност, а у про гра му су уче ство ва
ла де ца од пред школ ског до сред њо школ
ског уз ра ста са те ри то ри је пе ћи нач ке 
оп шти не.

Све ти Са ва
у Пећинцима
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НО ВЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

Са рад ња две вла де
Сви ин ве сти то ри ко ји 

се од лу че да ин ве
сти ра ју на под руч ју 

те ри то ри је Вој во ди не мо ћи 
ће да ра чу на ју на до дат
не фи нан сиј ске под сти ца је 
ко је ће на осно ву За ко на о 
ула га њи ма да ва ти по себ на 
аген ци ја ко ја би тре ба ла да 
поч не са ра дом за не што ви
ше од ме сец да на. По ли ти ка 
ко ју спро во ди ре пу блич ка и 
по кра јин ска вла да до не ла је 
ста бил ност и мир, али и под
сти ца је за стра не и до ма ће 
ула га че, ис та као је при ли
ком отва ра ња но вог про из
вод ног по го на ИГБ у Ин ђи
ји пр ви чо век Покрајинске 
вла де Игор Мировић. Пре ма 
ње го вим ре чи ма у По кра ји
ни ће за не што ви ше од ме
сец да на би ти фор ми ра на  
по себ на аген ци ја ко ја ће на 
осно ву За ко на о ула га њи ма да ва ти до дат не 
фи нан сиј ске под сти ца је за све оне ин ве сти
то ре ко ји се од лу че да свој би знис за поч ну 
на те ри то ри ји Вој во ди не. Обез бе ђи ва ње 
до дат них фи нан сиј ских под сти ца ја за по
тен ци јал не ин ве сти то ре и раз вој но вих ин
ду стриј ских зо на омо гу ћи ће за по шља ва ње 
но вих рад ни ка чи ме ће се сма њи ти не за по
сле ност у по кра ји ни што је и је дан од глав

них при о ри те та По кра јин ске вла де. Пред
сед ник По кра јин ске вла де ми шље ња је да 
је опре де ље ност ве ли ког бро ја до ма ћих и 
стра них ин ве сти то ра по твр да за јед нич ке са
рад ње ре пу блич ке и по кра јин ске вла де са 
са мим ин ве сти то ри ма ко ји су се од лу чи ли 
да ула жу у Ср би ју, али и око 20 ин ве сти то ра 
ко ји чека ју на ко нач ну од лу ку да ин ве сти ра
ју у Вој во ди ни. С. С. 

Покрајински премијер Игор Ми ро вић

Саветница у НСЗ Ја дран ка Бу бо ња

СТА РА ПА ЗО ВА

Не за по сле ност ма ња 
од 14 про це на та
У Срем ском окру гу ре ги стро ва но је 

22.379 не за по сле них ли ца. У од но
су на но вем бар 2015. го ди не бе ле жи 

се бла ги пад не за по сле них за 8,93 од сто. 
У го то во свим оп шти на ма Срем ског окру га 
сма њен је број не за по сле них ли ца. Про ве
ра ва ли смо ка ква је си ту а ци ја у Оп шти ни 
Ста ра Па зо ва. Пре ма по след њим по да ци ма 
срем ско ми тро вач ке Фи ли ја ле На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње уку пан број не за

по сле них ли ца на те ри то ри ји Оп шти не Ста
ра Па зо ва је 2.729 ли ца што је у од но су на 
прет ход ну го ди ну ма ње за 14 од сто. Оп шти
на Ста ра Па зо ва пре у зе ла је део од го вор
но сти за кре и ра ње ак тив не по ли ти ке за по
шља ва ња на сво јој те ри то ри ји уве ћа ва ју ћи 
ци ље ве утвр ђе не На ци о нал ном стра те ги јом 
за по шља ва ња  за пе ри од од 2011. до 2020. 
го ди не, На ци о нал ним ак ци о ним пла ном 
за по шља ва ња за 2017. го ди ну и ло кал не 

спе ци фич но сти. Пла ном но во
у сво је ног На ци о нал ног пла на 
за за по шља ва ње у овој го ди ни 
пла ни ра но је ан га жо ва ње 12 
при прав ни ка, 13 ли ца ко ји ће 
би ти ан га жо ва ни на јав ним ра
до ви ма и 20 ли ца ко ја ће би ти 
ан га жо ва на у јав ном сек то ру и 
у је ди ни ци ло кал не са мо у пра
ве на струч ној прак си. Ре а ли
за ци ју ме ра пред ви ђе них ЛАП 
за по шља ва ња у 2017. го ди ни 
спро во ди ће Оп штин ска упра
ва Оп шти не Ста ра Па зо ва и 
Ло кал ни са вет за за по шља ва
ње са Фи ли ја лом Срем ска Ми
тро ви ца На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње и оста лим 
уста но ва ма, ор га ни за ци ја ма и 
удру же њи ма из обла сти за по
шља ва ња, као и со ци јал ним 
парт не ри ма. С. С.

МЗ СТА РА ПА ЗО ВА

Усво јен план
ра да за 2017.

Од лу ком о бу џе ту Оп шти не Ста ра Па зо ва 
за 2017. го ди ну, Ме сној за јед ни ци Ста ра 
Па зо ва одо бре на су сред ства у из но су од 20 
ми ли о на ди на ра, ко ли ко је и пред ви де ла 
фи нан сиј ским пла ном. Фи нан сиј ски, као и 
план ра да Ме сне за јед ни це усво јио је у уто
рак, 24. ја ну а ра јед но гла сно Из вр шни од бор, 
а за тим и Са вет ме сне за јед ни це Ста ра 
Па зо ва. Ме сна за јед ни ца ће ове го ди не 
на ста ви ти са чи шће њем ки шних ка на ла, у 
пла ну је и по прав ка тро то а ра, уре ђе ње 
че сме у Ули ци Ја на Си ко ре, је ди не у Ста рој 
Па зо ви са жи вом во дом, по ста вља ње бе тон
ских кан ти за сме ће и ви део над зо ра у пар ку 
и на још не ко ли ко јав них по вр ши на, ко је су 
че сто ме те ван да ла.  Ј. К.

РЕ ГИ О НАЛ НИ ПРО ЈЕ КАТ

Ко ра ци се ћа ња
У окви ру ре ги о нал ног про јек та „Хи сто ри

ја, исто ри ја, по ви јест  Лек ци ја за са да
шњост“ ко ји ор га ни за ци ја Отво ре на ко му ни
ка ци ја спро во ди са Ку ћом Ане Франк из 
Хо лан ди је у Ма ке до ни ји, Ср би ји, Хр ват ској 
и Бо сни и Хер це го ви ни и ра ди о ни це „Ко ра
ци се ћа ња“ на ме ње не уче ни ци ма сред њих 
шко ла, ин тер ак тив на пре да ва ња о спо ме
ни ци ма кул ту ре одр жа на су у уто рак, 24. 
ја ну а ра у Ста рој Па зо ви, у ор га ни за ци ји 
Кан це ла ри је за мла де. Основ ни циљ про
јек та је по ста ћи рас пра ву о но ви јој исто ри ји 
на ци о на ли зма, дис кри ми на ци је, пред ра су
да и сте ре о ти па у зе мља ма бив ше Ју го сла
ви је. Ово је дру га, за вр шна го ди на про јек та, 
у окви ру ко јег је одр жа но пре ко 70 ра ди о ни
ца у Ср би ји и пре ко 200 у ре ги о ну, на ко ји ма 
се уче ни ци ма при ка зу ју аутор ски фил мо ви 
о спо ме ни ци ма из раз ли чи тих пе ри о да 
ло кал не, на ци о нал не исто ри је, ко је су сни
ма ли њи хо ви вр шња ци из зе ма ља ре ги о на. 
Ин фор ма ци је и са зна ња до ко јих до ђу на 
овим ра ди о ни ца, уче ни ци су оце ни ли као 
ко ри сне и при ме њи ве.  Ј. К.

ОО СНС СТА РА ПА ЗО ВА

По де ла по клон 
па ке ти ћа

Бри га о со ци јал но угро же ним гра ђа ни ма 
и мно го дет ним по ро ди ца ма, на ро чи то 
до ла зи до из ра жа ја у пра знич ним, ја ну ар
ским да ни ма. И овај ја ну ар обе ле жен је 
ху ма но шћу, ко је је ру ко вод ство Оп штин ског 
од бо ра Срп ске на пред не стран ке у Ста рој 
Па зо ви под ста кло да са сво јим члан ством, 
спро ве де не ко ли ко ак ци ја за си ро ма шни је 
гра ђа не, ме ђу ко ји ма је и на бав ка и по де ла 
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пра знич них по клон па ке ти ћа за де цу мно
го дет них по ро ди ца и де цу из по ро ди ца ко је 
жи ве у ма те ри јал ној оску ди ци. До бар део 
па ке ти ћа са слат ки ши ма, школ ским при бо
ром и играч ка ма, по де љен је у пе так 27. 
ја ну а ра. Ра дост и за хвал ност, ко ја је би ла 
при сут на на ли ци ма нај мла ђих гра ђа на 
би ла је нај ве ћа на гра да, ко ју је за уз врат, 
вред но члан ство Срп ске на пред не стран ке 
до би ло спро во де ћи ову ху ма ну ак ци ју на 
те ре ну.

А. О.

СКУП ЕР ВЕ НИ ЧА НА

Са рад ња са
Старом Пазовом 

На дан срп ског про све ти те ља Све тог 
Са ве, у пе так 27. ја ну а ра је у ре сто ра ну 
Је зе ро на Ади Ци ган ли ји одр жан Све то сав
ски скуп Ер ве ни ча на. Све ти Са ва је се о ска 
сла ва Ер ве ни ка, ко ју  За ви чај но удру же ње 
Ер ве ни ча на у Ср би ји сла ви од 2006. го ди
не. На сла ви су се оку пи ле раз не ге не ра ци
је, што је и циљ ове ма ни фе ста ци је, да се 
тра ди ци ја као део кул тур ног иден ти те та 
пре не се на мла де, а ску пу је као и прет ход
них го ди на при су ство вао и пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић. 
Од свих оп шти на и гра до ва у Ср би ји, са 
ко ји ма Ер ве ник има са рад њу, ка ко је ис та
као пред сед ник Пре драг Бур за, са оп шти
ном Ста ра Па зо ва се не мо же ни ко ме ри ти. 
На 13. Све то сав ском ску пу Ер ве ни ча на у 
кул тур но – умет нич ком про гра му на сту пи ло 
је КУД „Ћи ри ло и Ме то ди је“ са Бу си ја. Дру
штво по сто ји од 2011.го ди не, нај мла ђе је 
али и нај број ни је из бе глич ко удру же ње у 
Ср би ји, ко је за раз ли ку од дру гих, оку пља 
мла де и де цу.  Ј. К.

ОШ „ВЕ РА МИ ШЧЕ ВИЋ“

Енер ги ја је
сву да око нас

Уче ни ци Основ не шко ле „Ве ра Ми шче
вић“ из Бе ле ги ша уче ство ва ли су по пр ви 
пут у про јек ту „Енер ги ја је сву да око нас“, 
чи ји је Цен тар за раз вој и при ме ну на у ке, 
тех но ло ги је и ин фор ма ти ке из Но вог Са да, 
а под по кро ви тељ ством По кра јин ског 
се кре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се и 
упра ву, на ци о нал не ма њи не  на ци о нал не 
за јед ни це. Са до де ле на гра да ко ја је одр
жа на у згра ди Вла де Вој во ди не вра ти ли су 
се са на гра да ма. Уче ни ца 83 Ана Јеф тић 
оде ље ња из Сур ду ка је осво ји ла дру го 
ме сто из обла сти ли ков них ра до ва за јед но 
са мен то ром, на став ни цом ли ков не кул ту ре 
Ива ном Ма џа ре вић, а тре ће ме сто из обла
сти мо де ли и ма ке те при па ло је гру пи уче
ни ка. Њи хов рад је но сио на зив „Ве тре ња
че“, а мен тор је био на став ник тех нич ког и 
ин фор ма тич ког обра зо ва ња Сте ван Ђор
ђе вић.  З. К.

ПРЕ ДА ВА ЊА ЗА
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Суб вен ци је
за тов сви ња

У че твр так, 26. ја ну а ра на зим ском пре
да ва њу По љо при вред не струч не слу жбе 
„Срем ска Ми тро ви ца“ у Ста рој Па зо ви, сви 
за ин те ре со ва ни по љо при вред ни ци из ста
ро па зо вач ке оп шти не мо гли су да са зна ју 
не што ви ше о  за шти ти стр них жи та, објек
ти ма у сто чар ству,  ми не рал ној ис хра ни 
би ља ка, као и о суб вен ци ја ма у сто чар ству. 
По љо при вред на струч на слу жба Срем ска 
Ми тро ви ца, осим струч них пре да ва ња у 
то ку зи ме, из ла зи у су срет по љо при вред
ним про из во ђа чи ма кад код се за то ука же 
по тре ба, а та ко ђе су сва ког по след њег 
че тврт ка у ме се цу у Ста рој Па зо ви у Бе лој 
згра ди због при ма ња зах те ва за ин те ре со
ва них про из во ђа ча за суб вен ци је у сто чар
ству. Суб вен ци ја за тов сви ња је хи ља ду 
ди на ра, за тов ју на ди де сет хи ља да, а за 
ја ра ди и јаг ња ди две хи ља де ди на ра за 
сва ко гр ло. К. Л. 

ГРЕ ЈА ЊЕ ПРЕ КО 
ТО ПЛОТ НЕ ПУМ ПЕ

Јеф ти но и еко ло шко
Гре ја ње пре ко то плот не пум пе ко је је 

за сту пље но у раз ви је ним европ ским 
зе мља ма по ста је све рас про стра ње ни је и 
у на шој зе мљи, па га има ју и по је ди на 
до ма ћин ства у ста ро па зо вач кој оп шти ни. 
За раз ли ку од гре ја ња на стру ју , др ва, 
угаљ, гас или уље са ко ји ма се до би ја оно
ли ко енер ги је ко ли ко се и уло жи, са то плот
ном пум пом ко ја ра ди на стру ју мо гу ће је 
до би ти не ко ли ко пу та ви ше енер ги је не го 
што се по тро ши. Пре ко то плот не пум пе 
енер ги ја из ва зду ха, во де или зе мље се 
ко ри сти за гре ја ње и хла ђе ње објек та. 
По сто је две оп ци је гре ја ња пре ко то плот не 
пум пе и то во да  во да, за ко ју су нео п ход
на и два бу на ра и во да  ва здух, за ко ју 
ни су. Зна чај но је да обје кат има изо ла ци ју, 
и пре по ру чу ју се под не ин ста ла ци је или 
френ ко ил, ма да се мо гу ис ко ри сти ти и већ 
по сто је ће це ви за гре ја ње. Без ко па ња 
бу на ра и ин ста ла ци ја, то плот на пум па са 
пра те ћом опре мом ко шта око 3.500 евра, 
што зна чи да је у стар ту по треб но уло жи ти 
зна чај ну су му нов ца, али се она вр ло бр зо 
ис пла ти. Сем што је јеф ти ни је, ова кво гре
ја ње је и еко ло шко, јер не за га ђу је око ли ну. 
 К. Л.

ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА

Об но вљи ви
из во ри енер ги је

Дру го у ни зу зим ских пре да ва ња за 
по љо при вред ни ке у Ста рој Па зо ви би ло је 
по све ће но ИПАРД про гра му за Ср би ју од 
2014. до 2020, по пу ња ва њу Књи ге по ља и 
при ме ни ма лих мо бил них и ро бо ти зо ва них 
ге не ра то ра енер ги је из об но вљи вих из во ра 
у по љо при вре ди. ИПАРД  фонд је на ме њен 
за ру рал ни раз вој али сред ства још увек не 
мо гу да се ко ри сте и ово су увод на пре да
ва ња ре кла је Ве сна Па ра у шић из Ин сти ту
та за еко но ми ку по љо при вре де. Или ја Сте
ва но вић из Ин сти ту та Ми хај ло Пу пин је 
при ка зао при ме ну об но вљи вих из во ра 
енер ги је за ма ла по љо при вред на га здин

ства док је др Сла ђан Стан ко вић из Ин сти
ту та за при ме ну на у ке у по љо при вре ди 
го во рио о во ди чу за еви ден ти ра ње по да та
ка за из ра чу на ва ње тро шко ва и при хо да 
про из вод ње и књи зи по ља, ко ји су  од ве ли
ке ко ри сти као ин стру мент у упра вља њу 
по љо при вред ном про из вод њом.

 З. К.

ДИ ЈА БЕ ТО ЛО ШКИ СА ВЕЗ 
СР БИ ЈЕ

Ново руководство
На го ди шњој скуп шти ни Ди ја бе то ло шког 

са ве за Ср би је одр жа ној 22. ја ну а ра у Ста
рој Па зо ви иза бра но је но во ру ко вод ство. 
Но во и за бра ни пред сед ник Ди ја бе то ло шког 
са ве за Ср би је је два де сет сед мо го ди шњи 
Алек сан дар Опа чић из Ста ре Па зо ве, а 
се ди ште Са ве за у на ред ном пе ри о ду би ће 
у Ста рој Па зо ви. По ди за ње све сти о ди ја
бе те су, еду ка ци ја и пре вен ци ја, бри га о 
осо ба ма са ди ја бе те сом, као и за сту па ње 
њи хо вих ин те ре са са мо су не ки од при о ри
те та Ди ја бе то ло шког са ве за Ср би је. Но во и
за бра ни пред сед ник са ве за ис та као је да је 
је дан од глав них ци ље ва у на ред ном пе ри
о ду осни ва ње но вих и осна жи ва ње по сто је
ћих удру же ња, као и ор га ни за ци ја што 
ве ћег бро ја кам по ва за мла де са ди ја бе те
сом. Иако је Ста ра Па зо ва по ста ла се ди
ште Ди ја бе то ло шког са ве за Ср би је, Опа чић 
ис ти че да ће пре ко но вих удру же ња би ти 
укљу чен ве ли ки број ка ко мла дих, та ко и 
оних ма ло ста ри ји из це ле зе мље. Чи ње ни
ца да је ди ја бе тес пе ти во де ћи узрок смр ти 
у на шој зе мљи, а да се о тој те ми и про бле
ми ма са ко ји ма се обо ле ли су о ча ва ју ма ло 
го во ри и зна, Алек сан дар Опа чић ко ји и сам 
жи ви са ди ја бе те сом ис ти че да ди ја бе тес 
ни је ба ук, већ бо лест 21. ве ка. Укљу чи ва ње 
што ве ћег бро ја мла дих ам ба са до ра ко ји 
жи ве са ди ја бе те сом у са вез за си гур но ће 
до при не ти да осо бе са ди ја бе те сом схва те 
шта зна чи жи ве ти жи вот. При ви ле ги јом и 
јед ним од нај ве ћих жи вот них успе ха сма тра 
то што му је по ве ре на функ ци ја пред сед ни
ка Ди ја бе то ло шког са ве за Ср би је, а не ко ли
ко го ди на уна зад је мла ди ли дер Свет ске 
фе де ра ци је ко ја се ба ви ди ја бе те сом. По 
про фе си ји је но ви нар, а тре нут но је за по
слен као глав ни и од го вор ни уред ник у РТВ 
Ста ра Па зо ва. С. С.

ОКУД „СВЕ ТИ СА ВА“ 

Све то сав ски
го ди шњи кон церт

Пет на ест го ди на игре на зив је тра ди ци о
нал ног све то сав ског го ди шњег кон цер та 
из во ђач ког ан сам бла ОКУД „Све ти Са ва“ из 
Но ве Па зо ве одр жа ног у су бо ту, 28. ја ну а
ра. Био је то про грам по све ћен ју би ле ју 
ан сам бла, ко ји не гу је тра ди ци ју и кул ту ру 
са ових про сто ра, што су из во ђа чи по ка за
ли кроз игре и пе сме из це ле Ср би је – од 
Вој во ди не до Ко со ва, на зи ру ћи и у део 
ба шти не са про сто ра Бо сне и Хер це го ви не. 
У про те клом пе ри о ду ни за ле су се и број не 
на гра де, и ка ко се мо гло чу ти нај дра же је 
сре бр но од лич је са Му зич ког фе сти ва ла у 
Ру ми про шле го ди не, а би ло је то њи хо во 
че твр то уза стоп но уче шће на так ми че њу 
нај бо љих ан сам ба ла Вој во ди не. Обе ле жа
ва ње ма лог, али за чла но ве ОКУД дра го це
ног ју би ле ја, на ста вља се сле де ће су бо те, 
за ка да про грам спре ма ју ве те ра ни, пе вач
ке гру пе и на род ни ор ке стар.

 З. К. 
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ВЛА ДИ МИР РАЈ ЧИЋ, СРП СКИ ГЛУ МАЦ И ПРО ДУ ЦЕНТ ИЗ ЧИ КА ГА КО ЈИ ЈЕ
У КАМ ПА ЊУ ЗА ПРЕД СЕД НИЧ КЕ ИЗ БО РЕ КРЕ НУО ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Мо гу да постанем
срп ски Ро налд Ре ган

Вла ди мир Рај чић ни је не по зна то 
име у све ту фил ма. Гле да ли 
смо га у оства ре њу „Срп ски 

ожиљ ци“ са Мај клом Мед се ном и у 
ви ше по пу лар них те ле ви зиј ских 
се ри ја, а овог про ле ћа гле да ће мо га 
у уло зи пред сед нич ког кан ди да та. 
Сво ју кам па њу не фор мал но је за по
чео у че твр так 26. ја ну а ра у Срем ској 
Ми тро ви ци, где је го сто вао у ов да
шњим ме ди ји ма.

Ина че, Вла ди мир Рај чић је ро ђен 

на Ко со ву, у Пе ћи, ода кле је оти шао 
у Аме ри ку сре ди ном де ве де се тих. У 
ме ди ји ма се нај че шће по ја вљи вао у 
кон тек сту  фил ма о Ни ко ли Те сли, о 
чи јем фи нан си ра њу ни је по стиг нут 
до го вор у Ср би ји. Мно ги га по ми њу и 
по то ме што је на нај про мет ни ја 
ме ста у Чи ка гу по ста вио 30 бил бор
да са сли ка ма Ср би је и Бе о гра да. 

Оже њен је има ћер ку од 16 го ди на. 
Же на му је Аме ри кан ка. Има двој но 
др жа вљан ство, гла са и у Аме ри ци и 

у Ср би ји. Жи ви у Чи ка гу, нај че шће је 
на ре ла ци ји Чи ка го – Лос Ан ђе лес. 
Ба ви о  се филм ском про дук ци јом, 
али је ра дио за Хон ду, за тим у бан
кар ству. Тре нут но је, ка ко ка же, пот
пред сед ник јед не ве ли ке ком па ни је 
из обла сти ауто ин ду стри је. 

М НО ВИ НЕ: Би ли сте на Ко со ву, 
ви де ли сте Аме ри ку. Ка ко Вам 
из гле да да на шња си ту а ци ју у 
од но су на вре ме ка да сте на пу сти

M NOVINE :

Ја ћу њи ма ре ћи 
мо жда Је ре мић ву че 

мо је гла са че.
Сва ко игра за се бе. 
Нај ва жни је је да се 
ка же, сви при ча мо

о но вим љу ди ма, 
Је ре мић ни је нов,

Јан ко вић ни је нов. 
Је ди ни нов сам ја.

Ја сам не стра нач ка 
лич ност, чист, све

сам за ра дио уз бож ју 
по моћ сам. Ни ти
сам украо, ни ти
сам овај на род

ла гао и пљач као
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ли Ко со во? Ка ко ви ди те раз ре ше
ње ко сов ске дра ме?

ВЛА ДИ МИР РАЈ ЧИЋ: Мо ји ути сци 
су да се Ко со во до ста из гра ди ло. 
Љу ди су се про ме ни ли. Ал бан ци ко ји 
су жи ве ли са на ма ни су ви ше та мо. И 
они су оти шли. Не ки дру ги љу ди су 
до шли на Ко со ву. При чао сам са 
пе ка ром на чи јем хле бу сам од ра
стао. И он ка же да се све про ме ни ло, 
али да је би ло бо ље ра ни је и да би 
он све дао да се то вре ме вра ти, и да 
се ми Ср би вра ти мо. И њи ма је то 
чуд но и стра шно. Те шко се при ла го
ђа ва ју но вом вре ме ну. То је не ка 
но ва струк ту ра, не ки но ви клин ци.

Има ли сте иде ју да сни ми те 
филм о Ни ко ли Те сли. Ни сте ус пе
ли у то ме. За што?

Све што је би ло са мо је стар не ја 
сам на пра вио. Али је сте ма ло за пе
ло. Ме ђу тим ја ни сам од у стао од те 
иде је. Ни сам хтео то да ра дим са 
јеф ти ним бу џе том. О Ни ко ли Те сли 
не мо же да се ра ди јеф тин филм. То 
мо ра да се ра ди на ви со ком ни воу. 
План је био да Кри сти јан Бејл игра 
Ни ко лу Те слу, а Ни ко лас Кејџ То ма са 
Еди со на. Обо ји цу лич но знам, ина че 
Беј ло ва же на је Срп ки ња из Чи ка га.

Да ли је тач но да Вам је Спил
берг ре као да ће филм ко ји се сни
ми о Ни ко ли Те сли до би ти Оска
ра?

То је жи ва исти на. Ка да је Спил
берг ра дио филм о Лин кол ну, знао је 
да ће до би ти Оска ра, и исто то је 
ре као и за филм о Те сли. Онај глу
мац ко ји бу де играо Ни ко лу Те слу, не 
са мо да ће би ти но ми но ван, не го ће 
си гур но до би ти Оска ра, а и тај филм 
ће до би ти Оска ра. За то ка жем да тај 
филм мо ра да се ра ди на по себ ном 
ни воу. На дам се да ће филм би ти 
сни мљен. 

Од 2000. го ди не фил мо ви о 
на шој исто ри ји се сла бо сни ма ју. 
Филм о Ни ко ли Те сли је је дан у 
ни зу ко ји ни је сни мљен.

Би ло је ло би ра ња да се филм о 
Те сли не сни ми у Ср би ји. Би ло је 
ре ке ти ра ња са ра зних стра на. Ја сам 
све то од био, и за то филм ни је ни 
сни мљен. Тај филм би нас по ста вио 
на ма пу све та и у на ци о нал ном и у 
кул тур ном сми слу. Кад има те нај ве ће 
глум це на све ту, ако се тај филм сни
ма у Ср би ји, сту дио уло жи три пу та 
ви ше у мар ке тинг не го у са мо сни ма
ње. Шта би то зна чи ло за Ср би ју не 
тре ба ни го во ри ти. То су глум ци „А“ 

кла се, ко ји се пра те, да не при чам о 
но ми на ци ја ма, фе сти ва ли ма. Ко ји је 
то по тен ци јал. Не ки љу ди то не ви де, 
не схва та ју. Не ки љу ди су на жа лост, 
то схва ти ли, па су тра жи ли но вац. То 
та ко не иде. Али, до ћи ће то све на 
сво је. Сни ми ће мо ми тај филм.

Ре ши ли сте да се кан ди ду је те за 
пред сед ни ка Ср би је. Ко ли ко има 
љу ди са пра вом гла са у ди ја спо
ри, у Аме ри ци?

Има их до ста. То је огро ман гла сач
ки по тен ци јал. Са мо у Аме ри ци 
мо же те да при ку пи те 200250 хи ља
да гла со ва. А има их ви ше ко ји се 
ни су упи са ли у би рач ки спи сак, тај 
број пре ла зи по ла ми ли о на.

Ди ја спо ра до са да ни је има ла 
ве ли ки ути цај на по ли тич ки жи вот 
у Ср би ји.

Тач но, али до са да ни су има ли свог 
пред став ни ка. Ср би у Аме ри ци су 
же ле ли да има ју свог кан ди да та, 
не ког ко ће их пред ста ви ти у до бром 
и по зи тив ном све тлу. Ја сам њи хов 
из бор. Ве о ма сам ути ца јан у на шој 
ди ја спо ри, мно го ра дим за на шу 
ди ја спо ру. Жа ло сно је што на ша 
ди ја спо ра не ма свог пред став ни ка у 
На род ној скуп шти ни Ср би је. То је 
за и ста жа ло сно, јер из ди ја спо ре у 
Ср би ју до ла зи озби љан но вац, ди ја
спо ра пред ста вља Ср би ју у нај бо
љем све тлу у све ту. Нај ве ћи срп ски 
град по сле Бе о гра да је Чи ка го, а 
Чи ка го не ма свог пред став ни ка, и 
ни ко о то ме не бри не. Не ки на ши 
по ли ти ча ри ни кад ни су до шли у 
Чи ка го. Ми не ма мо ни ге не рал ног 
кон зу ла ви ше. Има мо чо ве ка ко ји 
игра уло гу кон зу ла, већ три го ди не. 

Ако се кан ди ду је те мно ги ће 
ре ћи да сте се кан ди до ва ли ка ко 
би сте од ву кли гла со ве од Је ре ми
ћа, Јан ко ви ћа. Шта би сте им од го
во ри ли?

Ја ћу њи ма ре ћи мо жда Је ре мић 
ву че мо је гла са че. Сва ко игра за 
се бе. Нај ва жни је је да се ка же, сви 
при ча мо о но вим љу ди ма, Је ре мић 
ни је нов, Јан ко вић ни је нов. Је ди ни 

нов сам ја. Ја сам не стра нач ка лич
ност, чист, све сам за ра дио уз бож ју 
по моћ сам. Ни ти сам украо, ни ти сам 
овај на род ла гао и пљач као. Отво ре
ног сам ср ца, до шао сам ов де са 
до брим ве за ма у све ту ка ко бих 
по мо гао мом на ро ду. Гла со ви ко је ћу 
до би ти то су мо ји гла со ви, то су мо ји 
гла са чи ко ји ће гла са ти за ме не.

Да ли пла ни ра те по ли тич ки ан га
жман у Ср би ји, не за ви сно од ис хо
да пред сед нич ких из бо ра?

Та од лу ка је па ла кад сам ре шио 
да се кан ди ду јем. Ја сам од лу чио да 
до ђем и да се по све тим жи во ту ов де. 
Да по мог нем ко ли ко мо гу, да се укљу
чим у по ли тич ки жи вот. Ма да ја се бе 
не сма трам за по ли ти ча ра. Ја сам 
оби чан чо век ко ји же ли да по мог не 
свом на ро ду.

Кан ди да ти опо зи ци је су већ 
ви ђе ни. По че му се Ви раз ли ку је те 
од њих?

Мо ја кам па ња је по зи тив на. Ни ко 
ни је са вр шен, ни сам ни ја са вр шен. 
При ме ра ра ди, и власт и опо зи ци ја 
има ју и до брих и ло ших стра на. И то 
је оно што је до бро. Ја ћу увек се бе 
ста вља ти на рас по ла га ње, да по мог
нем. То што се они пре пу ца ва ју, то 
ни је до бро. На род то ви ди. Тре ба 
по ну ди ти не што но во, по мир љи во, 
по зи тив но. Ка ко ће мо ми за јед нич
ким сна га ма да обез бе ди мо бо љи 
жи вот за све.

Не ки Вас по ре де са Ро нал до м 
Ре га ном, по што се ба ви те фил
мом, а и кан ди до ва ли сте се за 
пред сед ни ка Ср би је.

То је за до вољ ство по ре ди ти ме са 
Ро нал до м Ре га ном. Он је био зна
чајан аме рич ки пред сед ник, зна ча јан 
по ли ти чар. Пр во се ба вио фил мом, 
као и ја. На дам се да ћу би ти срп ски 
Ро налд Ре ган.

На ко је гла со ве ће те ра чу на ти у 
кам па њи?

Гла са чи ко ји су ме ни ва жни су они 
ко ји до са да ни су има ли за ко га да 
гла са ју. Они ко ји по ку ша ва ју да 
по бег ну из зе мље јер ов де не ви де 
сво ју шан су. Ја по ку ша вам тим љу ди
ма да пру жим шан су. Же лим са 
та квим љу ди ма да ра дим. Мла ди у 
Ср би ји не ма ју осмех на ли цу. Ја 
же лим да им вра тим осмех. Ако то 
успем, он да сам осмех на ли цу вра
тио и њи хо вим ро ди те љи ма. То зна
чи да сам не што по сти гао.

Вла ди мир Ћо сић

Ср би у Аме ри ци же ле ли су да има ју свог кан
ди да та, не ког ко ће их пред ста ви ти у до бром и 
по зи тив ном све тлу. Ја сам њи хов из бор. Ве о ма 
сам ути ца јан у на шој ди ја спо ри, мно го ра дим 
за на шу ди ја спо ру

Жа ло сно је што на ша ди ја спо ра не ма свог 
пред став ни ка у На род ној скуп шти ни Ср би је. То 
је за и ста жа ло сно, јер из ди ја спо ре у Ср би ју 
до ла зи озби љан но вац, ди ја спо ра пред ста вља 
Ср би ју у нај бо љем све тлу у све ту
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ЦР ВЕ НИ КРСТ

Обро ци за нај у гро же ни је
На род на ку хи ња при Цр ве

ном кр сту Ру ма по сто ји 
већ 23 го ди не и за мно ге 

со ци јал но угро же не по је дин це 
или це ле по ро ди це ње ни обро
ци су је ди ни ку ва ни то пли обро
ци ко је ови љу ди мо гу се би при
у шти ти.

Тре нут но 655 Ру мља на ко ри
сти овај вид по мо ћи, пет рад них 
да на у не де љи.

У ми ну лој го ди ни за њих је 
укуп но при пре мље но и ди стри
бу и ра но 144.350 обро ка и по де
ље но 45.455 век ни хле ба.

Ка ко са зна је мо од Бра ни
сла ва Јо ва но ви ћа, се кре та ра 
рум ског Цр ве ног кр ста ре ал но 
по сто ји, пре ма под не тим зах те
ви ма, по тре ба за при пре ма њем 
750 то плих обро ка, а та раз ли ка 
се на до ме шта та ко што се из да
ју ланч па ке ти. 

Ина че, по ред ку ва них обро
ка, још има 1.800 ли ца у рум ској 
оп шти ни, ко ја до би ја ју јед ном 
ме сеч но ланч па ке те ко ји са др
же кон зер ви ра ну хра ну, по том 
на мир ни це као што су па суљ, 
бра шно, уље, а ко ће их до би
ја ти за ви си од про це не Цен тра 
за со ци јал ни рад ко ји са ста вља 
ли сте ко ри сни ка На род не ку хи
ње.

Овај хла дан зим ски та лас је 
усло вио да и не ки од ко ри сни
ка ко ји су сла би је по крет ни или 
бо ле сни ни су мо гли до ћи до ди
стри бу тив них пунк то ва али су 
мо гли да се ја ве Цр ве ном кр сту 
та ко да су њи ма обро ци до но
ше ни ку ћи. 

 Та ко ђе, има мо 20 еду ко ва
них во лон те ра ко ји нам по ма жу 
при та квој ди стри бу ци ји обро
ка, али и по ма жу ста ри јим и 
бо ле сним ли ци ма код на бав ке 
основ них жи вот них на мир ни
ца или ку по ви не ле ко ва  ка же 
Бра ни слав Јо ва но вић.

Је дан од ду го го ди шњих ко ри

сни ка Пе тар Ву ка шин ка же да 
по хра ну до ла зи сва ки дан. 

 Би ло ми је те шко да до ла
зим по овим ни ским тем пе ра ту
ра ма, али шта мо гу ка да мо рам. 
Већ де се так го ди на сам ко ри
сник На род не ку хи ње и за до
во љан сам оним што спре ма ју 
 ка же Пе тар.

Обро ци На род не ку хи ње се 
ди стри бу и ра ју на че ти ри пунк та 
у гра ду, а у ку хи њи Цр ве ног кр
ста се при пре ма сва ки дан и пе
де се так обро ка за ром ски вр тић 
ко ји се на ла зи у ОШ „Иво Ло ла 
Ри бар“.

Сред ства за при пре му обро
ка Цр ве ни крст до би ја од над
ле жног Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци
јал на пи та ња, рум ске оп шти не, 
по кра јин ских роб них ре зер ви, 
али и до на то ра. Реч је о при
вред ни ци ма и то не са мо са те

ри то ри је рум ске оп шти не.
 Има мо ко рект ну са рад њу са 

ло кал ном са мо у пра вом, ко ја је 
по ред Ми ни стар ства, кључ на за 
наш рад. Ове го ди не смо за рад 
На род не ку хи ње до би ли исто 
као и про шле го ди не, али је ла
не до шло до по ве ћа ња ви си не 
сред ста ва при ли ком ре ба лан са 
бу џе та, па је тај ни во сред ста
ва до би јен и ове го ди не  ка же 
се кре тар Цр ве ног кр ста Бра ни
слав Јо ва но вић.

У прав цу бо љег ра да На род
не ку хи ње иде и но ва опре ма 
ко ју је рум ски Цр ве ни крст ове 
го ди не до био од над ле жног 
Ми ни стар ства  реч је о но вом 
ве ли ком ка за ну, рас хлад ној ви
три ни и про фе си о нал ном ком
би но ва ном штед ња ку.

 Ми смо је ди на ор га ни за ци ја 
ко ја има софт вер за еви ден ци
ју  ко ри сни ка На род не ку хи ње, 

од но сно сва ки од њих има сво ју 
кар ти цу, ка да се из да оброк то 
ауто мат ски ула зи у си стем. На 
овај на чин се по ве ћа ва ефи ка
сност ра да, али и сма њу је мо
гућ ност зло у по тре ба. Исто то 
ва жи и за из да ва ње ланч па ке
та  ка же Бра ни слав Јо ва но вић.

С. Џ.

Бра ни слав Јо ва но вић,
се кре тар Цр ве ног кр ста

По обро ке без об зи ра на ни ске тем пе ра ту ре

Ми ни стар ство за рад, за
по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња је 

одо бри ло, на зах тев Ге рон то
ло шког цен тра „Срем“ у Ру ми, 
сред ства за на бав ку опре ме 
ко ја је би ла нео п ход на за да љи 
успе шан рад ове уста но ве.

Нај ви ше је одо бре но за на
бав ку кре ве та са елек трон ским 
по ди за чи ма и ду ше ци ма  не
што пре ко 3,2 ми ли о на ди на
ра и за то је ку пље но 30 но вих 
кре ве та, док је ГЦ сво јим сред

стви ма ку пио још де сет истих 
кре ве та.

За део со ба обез бе ђен је и 
си стем хит ног по зи ва, за шта 
је обез бе ђе но 573.500 ди на ра, 
те 22 ЛЕД те ле ви зо ра чи ја је 
вред ност пре ко по ла ми ли о на 
ди на ра.

Исто вре ме но, на ба вље на је и 
но ва ра чу нар ска опре ма чи ја је 
вред ност 686.300 ди на ра, а реч 
је о 15 ра чу на ра и шест ком би
но ва них штам па ча.

За одр жа ва ње зе ле них по вр

ши на ку пљен је трак тор ко си ли
ца и ко си ли ца са мо хот ка вред
но сти пре ко 526.000 ди на ра, 
по том је дан за тво ре ни кон теј
нер, сто за пе гла ње, ма ши на за 

те сто и елек трич ни шпо рет, као 
и 18 тр пе за риј ских сто ло ва и 72 
сто ли це  за шта је обез бе ђе но 
још око ми ли он ди на ра. 

С. Џ.

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ“

Опре ма вред на
пре ко 7,5 ми ли о на
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У Град ској кући у Руми 
одр жа на су 25. и 26. 
јану а ра струч на пре

да ва ња о обно вљи вим 
изво ри ма енер ги је и бене
фи ти ма веза ним за при ме ну 
стан дар да енер гет ске ефи
ка сно сти. Овим пре да ва њи
ма су при су ство ва ли пред
став ни ци јав них пред у зе ћа, 
уста но ва и шко ла са тери то
ри је рум ске општи не.

Срби ја је доне ла план 
енер гет ских уште да, али је 
на локал ним само у пра ва
ма вели ки посао да тај план 
спро ве ду, уз кон ста та ци ју да 
ула га ње у енер гет ску ефи
ка сност зна чи побољ ша ње 
ква ли те та живо та гра ђа на 
и допри но си локал ном еко
ном ском раз во ју.

О ово ме је пре да ва ње 
одр жао др Мило ван Жив
ко вић, допи сни члан Инже
њер ске ака де ми је нау ка 
Срби је.

 Сва ка локал на само у
пра ва мора поста ви ти за 
циљ сма ње ње потро шње 
енер ги је кроз пове ћа ње 
енер гет ске ефи ка сно сти у 
згра да ма и јав ним објек
ти ма. Срби ја има вели ке 

потен ци ја ле и могућ но сти 
за доби ја ње обно вљи вих 
изво ра енер ги је и доби ја ње 
јеф ти не енер ги је. У Евро пи 
је на сна зи неко ли ко дирек
ти ва веза них за упо тре бу 
обно вљи вих изво ра енер
ги је и пошто је циљ наше 
земље ула зак у ЕУ, ми смо 
дужни да сход но томе и 
посту па мо. Фосил на гори
ва су при лич но истро ше на 
и њихо вим кори шће њем се 
зага ђу је чове ко ва око ли на. 
Мора мо се окре ну ти солар
ним колек то ри ма, био ма си 
која се кори сти у више обли
ка и све је више у упо тре би у 
дома ћин стви ма  сма тра др 
Мило ван Жив ко вић.

Дра ган Коса но вић, шеф 
Оде ље ња за локал ни еко
ном ски раз вој је иста као 
да рум ска општи на жели 
при ме ну обно вљи вих изво
ра енер ги је и уна пре ђе ње 
енер гет ске ефи ка сно сти у 
згра да ма и јав ним објек ти ма 
и да је то  и раз лог за одр жа
ва ње ових пре да ва ња.

 Жели мо да са овом 
тема ти ком упо зна мо све 
реле вант не чини о це у нашој 
општи ни и ово је можда јед

но од кључ них пита ња за 
раз вој општи не. Ми смо сни
ми ли каква је тре нут на ситу
а ци ја и почет ни циљ је да се 
ура ди нео п ход на про јект но 
 тех нич ка доку мен та ци ја, 
изра де енер гет ски пасо ши 
обје ка та и да се сада зна
чај ни  тро шко ви све ду на 
дозво ље ни мини мум  рекао 
је Коса но вић.

Орга ни за тор ових пре да
ва ња је била рум ска општи
на у сарад њи са Цен тром за 
раз вој не про јек те.

Вук Леко вић из Реги о нал
ног цен тра за раз вој не про
јек те је тако ђе, при су ство
вао овим пре да ва њи ма. 

 Ми смо удру же ње које 
пра ти акту ел не теме  
ИПАРД фон до ве, пољо при
вре ду, изво ре обно вљи ве 
енер ги је, а овај кон кре тан 
про грам се зове „Био ма са и 
солар не енер ги је“. Ова тема 
је вео ма зна чај на у Евро пи, 
а ја се надам да ће поста
ти попу лар на и код нас и 
основ но је како људи и на 
селу и у гра до ви ма кори сте 
енер ги ју што ефи ка сни је  
рекао је Вук Леко вић.

С. Џакула

ГРАД СКА КУЋА РУМА

Енер гет ска ефи ка сност
пут ка уште ди

Пре да ва ње у Град ској кући

„ВОР КИ ТИМ“ И СПЦО

Про јек ци ја 
фил ма „Го ра 
пре о бра же ња“

„Го ра пре о бра же ња“ је на
зив до ку мен тар ног фил ма ко
ји је по све ћен Све том Са ви, а 
ко ји је рум ска пу бли ка има ла 
при ли ке да ви ди 24. ја ну а ра у 
Кул тур ном цен тру, у ор га ни
за ци ји „Вор ки Ти ма“ и СПЦО 
 Храм Си ла ска Све тог ду ха 
на апо сто ле.

Ре ди тељ Ха џи Алек сан
дар Ђу ро вић сни мио је до
ку мен тар ни филм „Го ра Пре
о бра же ња – При ча о Све том 
Са ви“, по исто и ме ној књи зи 
сво је мај ке Љи ља не Ха бја
но вић Ђу ро вић ко ја је би ла и 
сце на ри ста и на ра тор у овом 
фил му. 

Филм је сни ман на аутен
тич ним ме сти ма ве за ним за 
жи вот Све тог Са ве – Рас, Де
же во, Пе тро ва Цр ква, Хи лан
дар, Сту де ни ца, Жи ча, Ми ле
ше ва и Вра чар.

„Го ра Пре о бра же ња“ је 
књи га о Све том Са ви ко ја 
нас под се ћа ка ко су Не ма њи
ћи ства ра ли срп ску др жа ву и 
Срп ску пра во слав ну цр кву. 
Ка ко је Све ти Са ва ис пу нио 
се бе све тло шћу Ду ха Све то га 
и со бом оба сјао срп ски род, 
као и ка ко је срп ски на род 
кроз ве ко ве оп ста јао на ста зи 
Све то са вља. Исто вре ме но, 
то је књи га ко ја упу ћу је ка ко 
да се сва ко од нас усп не уз 
Го ру Пре о бра же ња.

Гост ве че ри је би ла на ша 
по зна та спи са тељ ка Љи ља на 
Ха бја но вић  Ђу ро вић као и 
њен син, ре ди тељ Ха џи Алек
сан дар Ђу ро вић.

Љи ља ни на књи га је об ја
вље на 2015. го ди не, а по том 
је усле ди ло и сни ма ње до ку
мен тар ног фил ма. 

На ша по зна та спи са тељ ка 
је го во ри ла о то ме ка ко је пи
са ла књи гу и сце на рио и ка ко 
се ба ви ла ис тра жи ва њем жи
во та Све тог Са ве у же љи да 
не ке, до са да не по зна те де та
ље и анег до те пре зен ту је чи
та о ци ма и гле да о ци ма.

Љи ља на Ха бја но вић Ђу ро
вић је под се ти ла да је ра ни
је, у Ми ло ше во вре ме, Све ти 
Са ва био др жав ни пра зник и 
да би та ко тре ба ло да бу де и 
са да, а не да се са мо обе ле
жа ва као школ ска сла ва. 

С. Џ.

Срби ја је доне ла план енер гет ских уште да, али је на локал ним 
само у пра ва ма вели ки посао да тај план спро ве ду, уз кон ста та
ци ју да ула га ње у енер гет ску ефи ка сност допри но си локал ном 
еко ном ском раз во ју
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У Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа број шест 
у Ша шин ци ма жи ви че тр де сет
тро го ди шњи Ми ро слав Бун чић. У 

ста рој, оро ну лој ку ћи, у ве о ма ло шим 
усло ви ма, жи ви од ро ђе ња. Со ци јал ну 
по моћ до би ја од 2000. го ди не, али ка
ко ка же 7.000 ди на ра му је не до вољ но 
за жи вот, те је ову хлад ну зи му до че као 
без огре ва. Ис ти че да му је са мо по тре
бан по сао и да би њи ме ре шио све про
бле ме. 

 Про блем је што жи вим у ку ћи ко ја 
има ско ро сто го ди на и мо же сва ки час 
да пад не, стра шно је уну тра. Не ко ли ко 
зи ма спа вам у хлад ном, кад је био ве
ли ки ми нус ишао сам у Цен тар за со
ци јал ни рад да тра жим по моћ, али њих 
баш бри га што ја спа вам у хлад ном. 
До ла зи ли су из Цен тра не ко ли ко пу та и 
ка жу да ни шта не мо гу да ура де, по што 
сам рад но спо со бан. Со ци јал на по моћ 
је око 7.000 ди на ра, а дру гих при ма ња 
не мам. Кад има по сла, ја ра дим. Пре 17 
го ди на ра дио сам на Матрозу као се зо
нац, по сла то га крат ко на Шећерани. Са 
со ци ја лом не мо гу да по кри јем тро шко
ве. Кад одем у Цен тар за со ци јал ни рад 
да тра жим до дат ну по моћ, они ме пи
та ју што ни сам ра дио пре ко ле та, а где 
да ра дим. Не мам шта ни да је дем. Ја 
са њи ма во дим бит ку 17 го ди на, од ка ко 
сам остао без по сла – при ча овај чо век. 

У истом дво ри шту на ла зи се још јед
на ку ћа у ко јој жи ви ње гов ро ђе ни брат 
са ко јим Ми ро слав, ка ко твр ди, ни је у 
до брим од но си ма. 

 Брат је за у зео ве ћи део пла ца, ја 
сам у ста рој ку ћи, у са мо јед ној про
сто ри ји. Ни сам у до брим од но си ма 
са бра том, ни смо ни ре ши ли те прав
но имо вин ске од но се. Обра ћао сам 
се мно ги ма за по моћ, али ме ни ко не 
фер ма ни пет од сто. Же лим да ра дим, 
да ми не ко на ђе по сао, не ћу од со ци
јал не по мо ћи да за ви сим. Да ћу ја њи
ма 7.000 па да ви дим ка ко ће да жи ве. 
Не ма у Ша шин ци ма по сла за ме не, кад 
све стра нач ки за по шља ва ју – до да је 
Бун чић. 

Ми ро слав овим пу тем мо ли да му се 
пру жи мо гућ ност да ра ди, јер ка ко твр
ди, од по мо ћи ко је до би ја из Цен тра за 
со ци јал ни рад, не мо же да жи ви. По сао 
би му зна чио, бар да на ред ну зи му не 
до че ка без огре ва. 

Ипак, Ша шин ча ни ка жу да се по сао 
мо же на ћи за сва ког ко за и ста же ли да 
ра ди. 

По во дом овог слу ча ја, обра ти ли смо 
се ди рек тор ки Цен тра за со ци јал ни рад 
Сне жа ни Ста ни са вље вић ка ко би смо 
про ве ри ли тврд ње Ми ро сла ва Бун чи
ћа. Ди рек тор ка је ис та ка ла да, по што 
се ра ди о по је дин цу, без ње го вог одо
бре ња, не мо же да из но си по вер љи ве 
ин фор ма ци је. Крат ко је про ко мен та
ри са ла да је то ком ле та за ко ри сни ке 
Цен тра за со ци јал ни рад би ло по сла и 
да је на рав но од ре ђен број рад но спо
соб них љу ди ра дио се зон ске по сло ве, 
док је, би ло и оних ко ји ни су же ле ли да 
ра де.  С. С.

МИ РО СЛАВ БУН ЧИЋ ИЗ ША ШИ НА ЦА МО ЛИ ЗА ПО МОЋ

По тре бан ми је по сао
да мо гу да пре жи вим

Ми ро слав Бунчић живи без грејања

Не ко ли ко зи ма спа вам
у хлад ном, кад је био 

ве ли ки ми нус ишао сам 
у Цен тар за со ци јал ни 
рад да тра жим по моћ, 

али њих баш бри га, каже 
Мирослав Бунчић

Ди рек тор ка Цен тра
за со ци јал ни рад,

Сне жа на Ста ни са вље вић 
ис та ка ла је да је то ком 
ле та за ко ри сни ке би ло 

по сла, док је би ло и оних 
ко ји ни су же ле ли да ра де
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На ак ци ји до бро вољ ног да ва ња 
кр ви, одр жа ној 26. ја ну а ра у пе
ћи нач ком Кул тур ном цен тру, у ор

га ни за ци ји Цр ве ног кр ста Пе ћин ци и Ин
сти ту та за тран сфу зи ју кр ви Ср би је, крв 
је по ну ди ло 69 да ва ла ца, али је из ме
ди цин ских раз ло га од би је но че ти ри, та ко 
да је крв да ло 65 да ва ла ца, ме ђу ко ји ма 
17 при пад ни ца леп шег по ла и 10 но вих 
да ва ла ца.

У Цр ве ном кр сту ка жу да је од зив био 
из над оче ки ва ног и да је над ма шио про
шло го ди шњу ак ци ју. По себ но су се за
хва ли ли По ли циј ској ста ни ци Пе ћин ци 
и ма ту ран ти ма Сред ње тех нич ке шко ле 
„Ми лен ко Вер кић Не ша“ у Пе ћин ци ма ко
ји су ор га ни зо ва но да ли крв, као и во лон
те ри ма ко ји су про мо ви са ли ак ци ју и то
ком ак ци је пру жа ли по моћ до бро вољ ним 
да ва о ци ма у по пу ња ва њу фор му ла ра.

ЦР ВЕ НИ КРСТ

Крв да ло 65 Пе ћин ча на

Ви ше од сто ти ну ло ва ца из 
чи та ве Ср би је оку пи ло се 
22. ја ну а ра на ше стој хај

ци на ша ка ле у оп шти ни Пе ћин
ци, ово га пу та у ор га ни за ци ји 
Ло вач ког дру штва „Аша ња“, а 
под по кро ви тељ ством Оп шти не 
Пе ћин ци. У ово го ди шњој хај ци 
уче ство ва ли су лов ци из чи та
ве пе ћи нач ке оп шти не, али и из 
Бе о гра да, Но вог Са да, Шап ца, 
Аран ђе лов ца... Од стре ље но 
је се дам при ме ра ка ша ка ла, 
а нај у спе шни ји у ло ву би ли су 
Пре драг Кр њу лац из Бре ста ча, 
Дра ган Љу бин ко вић из Ши ма
но ва ца и Ми ло ван На ић из Пе
ћи на ца ко ји су од стре ли ли по 
два ша ка ла, и Ра дан Мар ко вић 
из Аша ње са јед ним устре ље
ним при мер ком овог пре да то ра.

Ша кал ни је од дав ни на при
су тан у Сре му – ра ни је је жи
вео у За пад ној Ср би ји и Бо сни 
и Хер це го ви ни, а у Срем је сти

гао пре два де се так го ди на, ве
ро ват но ин стинк тив но бе же ћи 
што да ље од рат них под руч ја. 
Са да у Сре му по ла ко, лу ка во и 
оба зри во за у зи ма ме сто ли си
це на па да ју ћи зе че ве, фа за не, 
пра сад ди вљих сви ња и мла
дун це ср не.

 Иако за са да ша кал не упа
да у ко ко шињ це по пут ли си це, 
ве о ма је ште тан јер је ак ти ван у 
ло ви шти ма и уни шта ва пле ме
ни ту ди вљач. Бр зо се раз мно
жа ва, што нам до дат но оте жа ва 
за шти ту ср на, ди вљих сви ња и 
фа за на. Ак ци ја ко ју смо ор га
ни зо ва ли би ла је успе шна, јед
на од нај у спе шни јих до са да. 
Кра јем фе бру а ра ће оп штин ско 
Ло вач ко удру же ње „Обед ска 
ба ра“ ор га ни зо ва ти ве ли ки лов 
на ша ка ле и ја се на дам да ће 
ис ку ство ко је су има ли лов ци у 
Аша њи до при не ти да фе бру ар
ска ак ци ја бу де још успе шни ја 

– ре као нам је пред сед ник Ло
вач ког дру штва „Аша ња“ Ми лан 
Уро ше вић и на гла сио до бру са
рад њу са ло кал ном са мо у пра
вом ко ја је би ла по кро ви тељ 
хај ке на ша ка ле.

А да ће Оп шти на Пе ћин ци и 
у бу дућ но сти по др жа ва ти лов
це у ак ци ја ма сма њи ва ња бро
ја ша ка ла по твр дио је на чел ник 
пе ћи нач ке Оп штин ске упра ве 
Жељ ко Тр бо вић.

 Реч је о ве о ма штет ном 
пре да то ру ко ји угро жа ва не са
мо пле ме ни ту ди вљач, већ се 
опа сно при бли жа ва на се ље ним 
ме сти ма и по ла ко по ста је прет
ња чак и до ма ћим жи во ти ња ма. 
Због то га оп шти на по др жа ва 
ор га ни зо ва не хај ке на ша ка ле, 
а на ста ви ће и да на гра ђу је сва
ки по је ди нач ни од стрел ша ка ла 
са по 2.000 ди на ра – на ја вио је 
пр ви чо век пе ћи нач ке Оп штин
ске упра ве.

ЛО ВАЧ КО ДРУ ШТВО „АША ЊА“

Хајка на шакале
УДРУ ЖЕ ЊЕ
КРА ЈИ ШНИ КА 

Обе ле жи ли 
Ча сне ве ри ге

Пе ћи нач ки Оп штин ски од бор 
Удру же ња Кра ји шни ка за пад но 
од Дри не про сла вио је 29. ја ну
а ра, у пре пу ном До му кул ту ре у 
До њем То вар ни ку, кр сну сла ву 
Удру же ња Ча сне ве ри ге.

По здра вља ју ћи го сте пред
сед ник пе ћи нач ког од бо ра 
Удру же ња Рај ко Је вић за хва лио 
се сви ма ко ји по др жа ва ју рад 
ове ор га ни за ци је, а по себ но пе
ћи нач кој ло кал ној са мо у пра ви и 
на гла сио да је циљ Удру же ња 
да Кра ји шни ци ма ко ји же ле да 
се вра те на ве ков на ог њи шта 
по мог не у про це су по врат ка у 
зе мље из ко јих су прог на ни то
ком ра та, а да они ма ко ји же ле 
да жи вот на ста ве у Ср би ји по
мог не у ре ша ва њу ста ту сних 
и ег зи стен ци јал них пи та ња у 
окви ру Ре пу бли ке Ср би је.

 За нас Кра ји шни ке је ва жно 
да са чу ва мо ве ков ну тра ди ци
ју, на ше оби ча је и кул ту ру, али 
исто вре ме но и да се успе шно 
ин те гри ше мо у ло кал ну за јед
ни цу у ко јој да нас жи ви мо. Због 
то га ми је дра го што су са на
ма по ред Кра ји шни ка из це ле 
Ср би је и на ша бра ћа Срем ци и 
што за јед но сла ви мо на шу кр
сну сла ву – ре као је Је вић.

У за бав ном де лу про гра ма 
на сту пио је до а јен кра ји шке пе
сме Бо ра Др ља ча.  

ОБРЕЖ

Ула га ње у 
обра зо ва ње 

На чел ник Оп штин ске упра ве 
Оп шти не Пе ћин ци Жељ ко 
Тр бо вић по се тио је 27. ја ну а ра 
основ ну шко лу у Обре жу и том 
при ли ком је у име пе ћи нач ке 
ло кал не са мо у пра ве овој шко ли 
по кло нио пле јер ко ји ће би ти 
ко ри шћен у на ста ви ен гле ског 
је зи ка.

Он је том при ли ком на гла сио 
да Оп шти на Пе ћин ци ве ли ку 
па жњу по кла ња об но ви школ
ских обје ка та и по бољ ша њу 
усло ва за рад и уче ње, али и 
оса вре ме ња ва њу сред ста ва за 
из во ђе ње на ста ве.

 Овај по клон је јед на сит ни
ца ко ја ће би ти од ко ри сти ка ко 
пред мет ном на став ни ку та ко и 
уче ни ци ма, али ло кал на са мо у
пра ва ула же зна чај на сред ства 
у об но ву и опре ма ње шко ла на 
сво јој те ри то ри ји. Про шле го ди
не смо овој шко ли по кло ни ли 11 
ра чу на ра за ин фор ма тич ки 
ка би нет, као и на ме штај за 
опре ма ње ка би не та, а ула га ње 
у обра зо ва ње ће и у на ред ном 
пе ри о ду би ти је дан од при о ри
те та ло кал не са мо у пра ве – 
из ја вио је Тр бо вић.
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ШКО ЛА „ЈО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ“ ШИД

До дат на по др шка по треб на 
све ве ћем бро ју де це

По ред две основ не шко ле у Ши ду 
ра ди и Основ на шко ла „Јо ван Јо
ва но вић Змај“, ко ја се ба ви вас пи

та њем и обра зо ва њем де це са смет ња
ма у раз во ју. Ова обра зов на уста но ва 
по сто ји од 1978. го ди не а ове школ ске 
го ди не је упи са но 25 уче ни ка. У шко ли 
се ре а ли зу је ре до ван план и про грам, 
а за сва ког уче ни ка по на о соб се ра ди 
ин ди ви ду ал ни обра зов ни план ко ји је 
пот пу но при ла го ђен ак тив но сти ма и 
по тре ба ма уче ни ка. По ред оба ве зних 
на став них ак тив но сти у овој шко ли су 
оба ве зне и ван на став не ак тив но сти, а 
то су ло го пед ске и пси хо мо тор не ве жбе 
ко је су из у зет но зна чај не и уоп ште, за 
по пу ла ци ју де це ко ја има ју по тре бу за 
тим.

 У по след ње вре ме је ве ли ки број 

де це ко ји ма је та до дат на по др шка од 
стра не струч ног ка дра, од но сно на ших 
де фек то ло га по треб на. А то су раз ли
чи те смет ње: смет ње у го во ру, по те
шко ће у са вла да ва њу по чет ног чи та ња 
и пи са ња и то су и уче ни ци ко ји не по ха
ђа ју на шу шко лу, али ко ји ре дов но до
ла зе на де фек то ло шки трет ман. Са мим 
тим ми има мо и од лич ну са рад њу са 
пред школ ским уста но ва ма као и основ
ним шко ла ма у Ши ду. Код нас до ла зе 
де ца, учи те љи, вас пи та чи и на став ни
ци, ра ди са ве то дав ног и ин струк тив ног 
ра да са де цом ко ја има ју не ких смет
њи и по те шко ћа. Та ко ђе, има мо до бру 
са рад њу и са Цр ве ним кр стом ко ји су 
ту увек да нам иза ђу у су срет и да нам 
по мог ну за мен тал ну по моћ не до вољ
но раз ви је ним ли ци ма. Сви за по сле ни 

По се та Основ ној шко ли „Јо ван Јо ва но вић Змај“

Нај ве ћи про блем
ове шко ле је пре воз,

с об зи ром на то да 
по се ду ју ком би ко ји

је до ста стар и
не у сло ван. Оп шти на 

Шид ће то ком
на ред них ме се ци 

обез бе ди ти 
шко ли во зи ло ка ко

би де ца пу то ва ла
без бед ни је од

сво је ку ће до шко ле, 
ис та као је председник 

Општине Шид
Пре драг Ву ко вић

Поклони за малишане
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И ова шко ла као и оста ле, има сво је 
про бле ме. Је дан од њих је про стор. Шко
ла већ ду жи низ го ди на ра ди у скло пу 
Основ не шко ле „Срем ски фронт“ у Ши ду.

 То нам пред ста вља про блем иако су 
нам ком ши је див не и са њи ма има мо 
од лич ну са рад њу. Про стор нам је сте 
ма ли и ни је пот пу но при ла го ђен уче ни
ци ма, с об зи ром на то да су де ца са ко ји
ма ми ра ди мо, при лич но осе тљи ва и 
тре бао би им при ме ре ни ји про стор. Исто 
та ко нам је про блем и гре ја ње, што је 
ина че про блем у ско ро свим шко ла ма. 
Ка да би смо има ли свој обје кат, он да 
би смо мо гли и да кон ку ри ше мо на раз не 
кон кур се и да до би је мо раз не до на ци је 
што би нам мно го зна чи ло  ис ти че 
ди рек то ри ца Веј но вић.

Без свог кро ва 
над гла вом

у овој шко ли се мак си мал но тру де да 
обез бе де ква ли тет ну струч ну на ста ву. 
Сви на став ни ци се струч но уса вр ша ва
ју и тру ди мо се да уз по моћ љу ди до бре 
во ље до би је мо по моћ, про стор и ди
дак тич ки ма те ри јал, ка ко би на став ни 
про цес био што ква ли тет ни ји  ка же ди
рек то ри ца шко ле Ива на Веј но вић.

Пр ва шко ла ко ју је пред сед ник Оп
шти не Шид Пре драг Ву ко вић по се тио 
у пе так на дан обе ле жа ва ња школ ске 
сла ве Све тог Са ве, би ла је упра во шко
ла „Јо ван Јо ва но вић Змај“. Том при ли
ком, пред сед ник Оп шти не Шид уру чио 
је уче ни ци ма при год не по кло не и упо
знао се са про бле ми ма ове шко ле.

– Че сти тао бих свим ђа ци ма школ ску 
сла ву Све тог Са ву, као и свим на став
ни ци ма и про фе со ри ма и овим пле ме
ни тим љу ди ма ко ји ра де овај по сао. Ми 
мо ра мо на ли цу ме ста да са гле да мо 
про бле ме у шко ла ма и да за јед но до
не се мо за кључ ке ка ко бисмо де ци мо
гли обез бе ди ти бо ље усло ве за рад и 
шко ло ва ње. Уче ни ци ове шко ле има ју 
по тре бу да од сво је ку ће до шко ле бу ду 
пре ве зе на. Упра во је нај ве ћи про блем 
ове шко ле пре воз, с об зи ром на то да 
по се ду ју ком би ко ји је до ста стар и не у
сло ван. Оп шти на Шид ће то ком на ред
них ме се ци обез бе ди ти шко ли во зи ло 
ка ко би де ца пу то ва ла без бед ни је од 
сво је ку ће до шко ле  ис та као је Пре
драг Ву ко вић.

За хвал ност због по се те и на ја вље
не по мо ћи, из ра зи ла је и ди рек то ри ца 
и на став нич ки ка дар шко ле, а де ца су 
го сти ма из ло кал не са мо у пра ве за хва
ли ла при год ним про гра мом, пе сма ма и 
ре ци та ци ја ма.

То ком да на, на дан про сла ве школ ске 
сла ве Све тог Са ве, пред став ни ци ло
кал не са мо у пра ве по се ти ли су и оста
ле пред школ ске и школ ске уста но ве: 
вр тић „Ча ро ли ја“, Основ ну шко лу „Са ва 
Шу ма но вић“ у Ер де ви ку и Основ ну шко
лу „Срем ски фронт“ у Ши ду, где су при
су ство ва ли све ча но сти ма ко је су по во
дом школ ске сла ве при ре ди ли уче ни ци 
на ве де них шко ла.

М. Н. 

ДО НА ЦИ ЈА ДО МУ ЗДРА ВЉА

По клон Ка ри та са 
вре дан 8.000 евра

Шид ском До му здра вља од 
стра на ху ма ни тар не ор га ни
за ци је Ка ри тас за Срем у 

пе так, 27. ја ну а ра уру че на је до на ци ја 
вред на 8.000 евра. До на ци ја се са сто
ји од ЕКГ апа ра та, де фи бри ла то ра, 
пне у мат ских удла га и уни фор ми за 
ме ди цин ске рад ни ке слу жбе хит не 
по мо ћи. Од са мог по чет ка ми грант ске 
кри зе, Ка ри тас је у ви ше на вра та упу
ћи вао по моћ ми гран ти ма, али и 
ло кал ном ста нов ни штву у Ср би ји.

 Ра ди се о опре ми ко ја је по треб на 
за во зи ла хит не по мо ћи. Ка ри тас је 
оси гу рао ту до на ци ју уз по моћ на ших 
до на то ра Ка ри та са Не мач ке, док су 
нов ча на сред ства за те на ме не оси гу
ра на од стра не Ми ни стар ства спољ
них по сло ва Не мач ке. Дра го ми је што 
смо ус пе ли обез бе ди ти ову до на ци ју 
и сре тан сам што смо на овај на чин 
мо гли по мо ћи, ка ко ми гран ти ма сме
ште ним у при хват ним цен три ма у 
Ши ду, та ко и ло кал ном ста нов ни штву. 
На дам се да ће до бро до ћи сви ма  
ре као је ди рек тор Ка ри та са за Срем 
Јо зо Ду спа ра.

Ис пред шид ског До ма здра вља, на 
до на ци ји се за хва лио ди рек тор те 
здрав стве не уста но ве др Кр сто 
Ку реш.

 За хва лио бих се Ка ри та су на овој 

вред ној до на ци ји. Ови апа ра ти као и 
уни фор ме ће сва ка ко до бро до ћи 
слу жба ма хит не по мо ћи, ко је сва ко
днев но по кри ва ју сва три при хват на 
цен тра на под руч ју шид ске оп шти не. 
На на шој те ри то ри ји тре нут но се 
на ла зи око 2.000 ми гра на та ко ји ма 
смо ми сва ко га да на на услу зи. Осим 
њи ма, ови апа ра ти ће сва ка ко до бро 
до ћи и на шем ло кал ном ста нов ни
штву  ка же др Ку реш.

Ка ри тас је од са мог по чет ка 
ми грант ске кри зе при су тан на те ре ну. 
Сва ко днев но уз по моћ сво јих ак ти ви
ста пру жа ју по моћ ми гран ти ма.

 Ка ко је вре ме про ла зи ло, по тре бе 
су се ме ња ле. У по чет ку је Ка ри тас 
до де љи вао па ке те хра не док су 
ми гран ти би ли у тран зи ту. Ка да је 
бал кан ска ру та за тво ре на, пре шли 
смо на по де лу хра не по при хват ним 
цен три ма. У 2016. го ди ни смо по де ли
ли 255.000 до ру ча ка у свим цен три
ма, а осим то га уру чи ли смо и ве ли ке 
ко ли чи не хи ги јен ских сред ста ва, 
се зон ске оде ће и обу ће, ле ко ва, а 
па ра лел но са тим де ли ли смо и ва у
че ре за ло кал но со ци јал но угро же но 
ста нов ни штво. Дра го ми је што смо и 
на овај на чин мо гли по мо ћи  ка же 
ко ор ди на тор Ка ри та са за Срем Пе тар 
Ду јић. М. Н.

Од са мог по чет ка ми грант ске кри зе, Ка ри тас је у ви ше 
на вра та упу ћи вао по моћ ми гран ти ма, али и ло кал ном 
ста нов ни штву у Ср би ји

Директор шидског Дома здравља др Крсто Куреш
и директор Каритаса за Срем Јозо Дуспара
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Про шле сре де, 25. ја ну
а ра у Град ској ку ћи у 
Срем ској Ми тро ви ци, 

по љо при вред ни ке  са те ри
то ри је Гра да по се ти ли су по
љо при вред ни про из во ђа чи 
из Аустри је. Са стан ку су при
су ство ва ли и пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве. Те ма 
су сре та би ла је раз ме на ис
ку ста ва у по љо при вред ној 
про из вод њи и до го во ри око 
бу ду ће са рад ње.

Ка ко је об ја снио на чел ник 
Град ске упра ве за по љо при
вре ду и за шти ту жи вот не 
сре ди не Вла ди мир На сто
вић раз лог њи хо вог до ла ска 

је да при ка жу ка ко и на ко ји 
на чин по љо при вред ни про
из во ђа чи функ ци о ни шу у 
Аустри ји и да пре не су сво ја 
ис ку ства на шим по љо при
вред ни ци ма. 

 Пред став ни ци аустриј ске 
ам ба са де и по љо при вред ни
ци из Аустри је же ле да ус
по ста ве са рад њу са на шим 
по љо при вред ни ци ма. Сле
ди од ла зак на ших по љо при
вред ни ка у Аустри ју, а на кон 
то га и мо гу ћа ула га ња у, пре 
све га, сто чар ску про из вод њу 
– ре као је на чел ник На сто
вић.

Је дан од по љо при вред них 

про из во ђа ча ко ји је при су
ство вао са стан ку је и Ми ло
ван Иван ко вић из За са ви це. 

 Аустриј ски си стем је нај
бо љи си стем у све ту што се 
ти че про из вод ње и пла сма
на сви ња. Бит но је да се љу
ди у Сре му и Ма чви ода зо ву 
овој са рад њи, да се удру жи
мо и ако бу де мо ра ди ли по 
њи хо вој стан дар ди ма и по 
њи хо вој тех ни ци, ми ће мо 
без про бле ма мо ћи да кон ку
ри ше мо код европ ских фон
до ва – ка же Ми ло ван Иван
ко вић. 

Он је још до дао да су сто
ча ри у ве ли ком про бле му и 

да тре нут но на тр жи шту не
ма сви ња.

 Има ли смо у то ку про шле 
го ди не ве ли ки пад це не то
вље ни ка и ве ли ке гу бит ке. 
Љу ди ко ји има ју 30, 50, 100 
па и 2.000 сви ња ни су вре де
ли ни шта. Сад сви ња на тр
жи шту не ма – наводи Иван
ко вић.

Овом са рад њом би се, 
сма тра ју ми тро вач ки по љо
при вред ни ци, сви њар ство 
по ди гло на ви ши ни во и све
ло би се на европ ски стан
дард ку по ви не, про да је и уз
го ја сви ња.

 С. С. 

СА РАД ЊА МИ ТРО ВАЧ КИХ И АУСТРИЈ СКИХ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА 

Аустри јски модел у свињарству

Са са стан ка 

Зи ма 2017. го ди не за ђа ке 
свих основ них шко ла са те
ри то ри је оп шти не Ин ђи ја 

оста ће у се ћа њу, ако ни због че га 
дру гог, он да због мо гућ но сти да 
на у че да кли за ју и то на кли за ли
шту ко је је пре ско ро ме сец да на 
по ста вље но у цен тру гра да. На 
ини ци ја ти ву Са ве за спор то ва оп
шти не Ин ђи ја, Уста но ве Спорт
ски цен тар и ло кал не са мо у пра
ве, 23. ја ну а ра по че ла је обу ка у 
кли за њу и тра ја ће до 3. фе бру а
ра. Пла ни ра на ак тив ност ре а ли
зу је се уз по моћ про фе со ра фи
зич ког вас пи та ња и на став ни ка 
раз ред не на ста ве, уз са гла сност 
ро ди те ља. Са ме ак тив но сти на 
ле ду во ди про фе сор фи зич ког 
вас пи та ња Љу би ца Чу бри ло, а 
ак тив но сти при пре ме за ула зак 
на лед Бо јан Хе мун. Уче ни ци, 
ко ји се на ла зе на спи ску ове ре
ном од стра не шко ле, пла ћа ју 
ула зни цу у из но су од 50 ди на ра 
у ко ју је ура чу на то из најм љи ва

ње кли заљ ки као и бес пла тан чај 
за све уче ни ке.

Ми ро слав Дра гој ло вић ис пред 
ин ђиј ског Са ве за спор то ва ис ти
че да је ве о ма ве ли ко ин те ре со
ва ње за обу ку.

 Због зим ског рас пу ста ма ло 
смо ка сни ли са обу ком, али смо 
се од мах ан га жо ва ли ка да су де
ца кре ну ла у шко лу и у са рад њи 
са на став ни ци ма и уз одо бре ње 
ро ди те ља по че ли са обу ком. Пр
вог да на на кли за ли шту је би
ло ви ше од 90 ђа ка из Основ не 
шко ле „Пе тар Ко чић“, дру гог да
на 87 уче ни ка тре ћег раз ре да из 
шко ле „Ду шан Јер ко вић“, за тим 
и пре ко 100 ђа ка че твр тих раз ре
да из шко ле „Пе тар Ко чић“. По
чет ком не де ље кре ну ли смо са 
обу ком ђа ка из се о ских основ
них шко ла и за њих је обез бе ђен 
ауто бу ски пре воз до кли за ли шта 
и на зад – ис та као је Дра гој ло
вић. 

  М. Ђ.

ИН ЂИ ЈА

Обука у клизању Осум њи че на 
за пре ва ре

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Руми, су 
расве тли ли више кри вич них 
дела тешке кра ђе и пре ва ре 
извр ше не у пери о ду од јула 
2016. годи не до данас, на ште ту 
ста ри јих, немоћ них лица, углав
ном пен зи о не ра и про на шли Ј.П. 
(42) са под руч ја Срем ске Митро
ви це која се тере ти да је пре ва
ром оду зи ма ла, одно сно кра ла 
новац из при ват них кућа на под
руч ју Руме. По нало гу над ле жног 
тужи о ца, осум њи че ној је одре
ђе но зaдржавање до 48 часо ва, 

након чега ће, уз кри вич ну при ја
ву, бити дове де на на саслу ша ње 
у Основ но јав но тужи ла штво у 
Руми. Пошто се сум ња да оште
ће них има више него што је 
доса да шњим радом утвр ђе но, 
пози ва мо их да се, уко ли ко осум
њи че ну пре по зна ју на фото гра
фи ји, јаве нај бли жој поли циј ској 
ста ни ци.

Запле њен 
дуван

Поли ци ја у Срем ској Митро
ви ци је, при ли ком кон тро ле пут
нич ког ауто мо би ла мар ке 
„ситро ен“ у око ли ни гра да про
на шли и запле ни ли 630 кило гра
ма дува на без дока за о поре клу. 
Због посто ја ња осно ва сум ње 
да је извр шио кри вич но дело 
недо зво љен про мет акци зних 
про из во да, у сарад њи са поре
ском поли ци јом, про тив 46годи
шњег воза ча биће под не та кри
вич на при ја ва над ле жном тужи
ла штву.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ауди ци ја за де цу

У че твр так, 26. ја ну а ра у По зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ у Сремској 
Митровици ор га ни зо ва на је ауди ци ја за 
та лен то ва ну де цу основ них и сред њих 
шко ла са те ри то ри је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. Најбољи ће учествовати на 
ма ни фе ста ци ји  „Ср би ја у рит му Евро
пе“. 

 Гра ду Срем ска Ми тро ви ца је 
Аустри ја по кро ви тељ и њи хов ам ба са
дор Јо ха нес Ајг нер ће би ти кти тор на ше 
де це – ре кла је Све тла на Ми ло ва но
вић, за ме ни ца гра до на чел ни ка. 

За ауди ци ју се при ја ви ло око пе де се
то ро де це из сред њих и основ них шко
ла са те ри то ри је Гра да Срем ска Ми тро
ви ца, а на такмичење у Сомбор се 
пласирало седморо ђака.  С. С. 

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

Пред ста ва
„Бе ла ка фа“

По сле ме сец да на пред рум ску  пу бли
ку су по но во иза шли глум ци бе о град ског 
На род ног по зо ри шта, овај пут са пред
ста вом „Бе ла ка фа“.

„Бе лу ка фу“ је на пи сао 1990. го ди не 
наш по зна ти пи сац Аца По по вић, а 
пред ста ва ко ја је ра ђе на по овом де лу је 
има ла сво ју пре ми је ру у ма ју 2015. го ди
не.

Рад ња пред ста ве се од ви ја у ре ла тив
но крат ком вре мен ском пе ри о ду од 
по чет ка Дру гог свет ског ра та до 1955.
го ди не, али вре ме ну пу ном иза зо ва ко је 
је пред по је дин це и по ро ди це по ста вља
ло те шке ди ле ме и тра жи ло те шке од лу
ке  на ко ју стра ну при ћи у ра ту, а по том 
и у су ко бу ко му ни ста и Им фор мби роа. 
Сва ка „по гре шна“ од лу ка ску по се пла
ћа ла  жи во том или из оп ште њем из дру
штва и ро би јом.

Да кле, пра ти се рас пад јед не имућ не 
по ро ди це, али и то ка ко љу ди у те шким 
и смут ним вре ме ни ма, да би пре жи ве ли 
ме ња ју стра не, ми шље ње, иде о ло ги ју, 
од ри чу се се бе, ус пи њу се и па да ју.

За то и ни је чу до што на кра ју пред ста
ве је дан од ли ко ва  отац по ро ди це ко га 
игра Бран ко Ви да ко вић ка же да све зна 
 са мо не зна ко је  јер је у том вре мен
ском пе ри о ду не што ду жем од де це ни је 
био и ин ду стри ја лац, и из дај ник на ро да, 
ро би јаш а по том, за хва љу ју ћи зе ту и 
кће ри и при пад ник „цр ве не бур жо а зи је“.

У овој дра ми, по ред већ по ме ну тог 
Ви да ко ви ћа, игра ју Ол га Ода но вић, 
Па вле Је ри нић, Ва ња Еј дус, Не над Стој
ме но вић и На да Шар гин. Ре ди тељ пред
ста ве је Ми лан Не шко вић.  С. Џ.

МИ ТРО ВАЧ КО ПО ЗО РИ ШТЕ

Бо гат про грам
у фе бру а ру

На Ве ли кој сце ни По зо ри шта „До
бри ца Ми лу ти но вић“ у че твр так, 
9. фе бру а ра са по чет ком у 20 

ча со ва би ће од и гра на ве чер ња пред
ста ва под на зи вом „Да нас нам је див но 
ДНО“.

Јед но од нај по зна ти јих име на срп
ског ху мо ра, нај по пу лар ни ји Ин дек
со вац Мић ко Љу би чић, имао је сеп
тем бра про шле го ди не у бе о град ском 
До му син ди ка та пре ми је ру сво је но ве 
пред ста ве „Да нас нам је див но ДНО“.

У овој пред ста ви Љу би чић пред пу
бли ком игра се дам, што из ми шље них, 
што ствар них ли ко ва из са вре ме ног 
дру штве ног, естрад ног и по ли тич ког 
жи во та на ше зе мље.

Рад њу пред ста ве „Да нас нам је див
но ДНО“ сце на ри сти Мић ко Љу би чић 
и Во ја Жа не тић сме сти ли су де лом на 
јед ну ван ред ну кон фе рен ци ју за штам
пу, а де лом на про сла ву го ди шњи це 
та бло и да „ДНО“ (скра ће ни ца од „Днев
не но ви не и огла си“). Во ди тељ про гра
ма, у ин тер пре та ци ји глум ца Ср ђа на 
Ива но ви ћа, ће пред има ги нар ним фа
но ви ма та бло и да, ин тер вју и са ти шест 
„нај е ми нент ни јих“ го сти ју са про сла ве 
ДНА. У јед ном тре нут ку ће се пред пу
бли ком по ја ви ти и сед ми, та јан стве ни 
и ујед но „нај ме га е ми нент ни ји“ гост и 

ујед но спа си лац чи та ве про сла ве, ка
да се ис по ста ви да се по ја вио озби
љан без бед но сни ри зик за зва ни це на 
ис тој.

Це на ула зни це за ову пред ста ву из
но си 1.000 ди на ра. Ре зер ва ци је ула
зни ца ва же до 3. фе бру а ра. Ин фор
ма ци је и ре зер ва ци је ка ра та мо гу се 
до би ти на те ле фон 022/615115.

Љу би те љи по зо ри шне умет но сти у 
Срем ској Ми тро ви ци дан ка сни је, 10. 
фе бру а ра има ће при ли ку да при су
ству ју пре ми је ри пред ста ве „Кра љев 
пут“, по тек сту и у ре жи ји Ли ли ја не 
Ива но вић, у про дук ци ји Ша бач ког по
зо ри шта, а под па тро на том Кра љев
ског до ма Ка ра ђор ђе ви ћа. У пи та њу је 
пр ва пред ста ва у исто ри ји срп ског по
зо ри шта ко ја се ба ви жи во том кра ља 
Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа, по след њег 
ју го сло вен ског мо нар ха, али пре све га 
чо ве ка ко ји је си лом исто риј ских при
ли ка био при ну ђен да ве ћи део свог 
жи во та про ве де да ле ко од сво је зе
мље и на ро да. Текст је ра ђен по ме мо
ар ској књи зи кра ља Пе тра II Ка ра ђор
ђе ви ћа. Уло гу кра ља Пе тра II ту ма чи 
по зна ти ми тро вач ки глу мац Вла ди мир 
Ба ла шћак.

Це на ула зни це за ову пред ста ву из
но си 300 ди на ра. 
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НЕ У РО ЛОГ ДР СТЕ ВАН ОРЕЉ: РА СТЕ БРОЈ ОБО ЛЕ ЛИХ ОД МО ЖДА НОГ УДА РА

Срем предњачи по броју 
оболелих од шлога

У Ср би ји сва ке 
го ди не мо жда ни 

удар до жи ви 
ви ше од 25.000 

љу ди, а оно
што по себ но 

за бри ња ва 
по след њих

не ко ли ко го ди на 
је сте што број 

обо ле лих ра сте 
и што је сва ки 
пе ти па ци јент 

мла ђи од
45 го ди на

По сле ис хе миј ских бо ле сти ср ца у 
на шој зе мљи нај ви ше се обо ле
ва од це ре бро ва ску лар них бо ле

сти. Од бо ле сти ср ца ви ше стра да ју 
му шкар ци, а мо жда ни удар је из ра же
ни ји код же на. У Ср би ји сва ке го ди не 
мо жда ни удар до жи ви ви ше од 25.000 
љу ди, а оно што по себ но за бри ња ва 
по след њих не ко ли ко го ди на је сте што 
број обо ле лих ра сте и што је сва ки 
пе ти па ци јент мла ђи од 45 го ди на. 
Глав ни оки да чи су стрес, не пра вил на 
ис хра на, ма њак фи зич ке ак тив но сти, 
али и ге нет ска пре ди спо зи ци ја, ви сок 
при ти сак, убр зан тем по жи во та. 

Код же на је мо жда ни удар пр ви 
узрок смрт но сти, док је код му шка ра ца 
на дру гом ме сту. 

 По сто је раз ли чи те ва ри јан те шло га 
или мо жда ног уда ра. Јед на је мо жда на 
кап ко ја на ста је услед пу ца ња зи до ва 
крв них су до ва, а дру га је мо жда ни 
удар ко ји на ста је због за че пље ња крв
них су до ва мо зга. Вој во ди на је по сто
пи но во о бо ле лих од мо жда ног уда ра 
јед на од во де ћих у Евро пи, због на чи
на ис хра не. На при мер, у ја пан ској 
по пу ла ци ји ја ко је ма ли број обо ле лих 

од кар ди о ва ску лар них и це ре бро ва
ску лар них бо ле сти због на чи на ис хра
не. Ми ов де пу но је де мо свињ ско ме со 
и свињ ске пре ра ђе ви не. У ме ди ци ни 
по сто ји ме та бо лич ки икс син дром ко ји 
об у хва та го ја зност, фи зич ку не ак тив
ност, стрес, пу ше ње, по ви шен ни во 

ше ће ра у кр ви, по ви ше не ма сно ће у 
кр ви и то про из во ди обо ље ње ср ча них 
крв них су до ва и обо ље ње крв них 
су до ва ко ји снаб де ва ју мо зак кр вљу – 
ка же др Сте ван Орељ, спе ци ја ли ста 
не у ро лог, ко ји је за по слен у Оп штој 
бол ни ци у Срем ској Ми тро ви ци.

Он ис ти че да је Срем го то во 
ендемско под руч је за ди ја бе тес и 
по ви шен ни во ма сно ћа у кр ви, три гли
це ри да и хо ле сте ро ла.

 Ди ја бе тес и по ви шен ни во ма сно ћа 
у кр ви, три гли це ри да и хо ле сте ро ла у 
на шој по пу ла ци ји пред ста вља зна ча
јан фак тор ри зи ка за на ста ја ње це ре
бро ва ску лар них обо ље ња. Због то га 
би би ло до бро ка да би се ви ше ула га
ло у пре вен ти ву, јер је пре вен ти ва 
кључ све га. Ка да по гле да те мо дер не 
за пад не зе мље, тренд је ула га ње у 
пре вен тив ну ме ди ци ну. То зна чи здрав 
на чин жи во та ко ји под ра зу ме ва ви ше 
фи зич ке ак тив но сти, ква ли тет ни ју 
ис хра ну, укла ња ње не ких фак то ра 
ри зи ка по пут пу ше ња. У да на шњим 
усло ви ма стрес је је дан од вр ло бит
них фак то ра ри зи ка ко ји је оки дач раз
ли чи тог бро ја пси хо со мат ских бо ле

У ме ди ји ма је да нас на жа лост ма ло 
еду ка тив них са др жа ја о зна ча ју пре вен
тив них пре гле да. Спо ра дич но се по ја вљу
ју еми си је ко је ука зу ју на про блем по је ди
них обо ље ња.

 Ми слим да би та ме диј ска кам па ња 
мо гла да бу де агре сив ни ја, да би се љу ди 
раз мр да ли. Мо гу да раз у мем да не ко се би 
не мо же сва ки дан да при у шти од ре ђен 
ква ли тет ис хра не, али са дру ге стра не 
има те љу де ко ји не ма ју ни ка квих про бле
ма да ку пе ку ти ју ци га ре та. По је ди не 
па ци јен те сам мо ти ви сао да на пу сте 
ло ше на ви ке ко је ути чу на здра вље, та ко 
што сам ука зао ко ли ко то њих ко шта. 
На ши љу ди се не ких на ви ка осло бо де 
ка да схва те да је 12. ми нут, ка да се 
озбиљ но раз бо ле – ка же др Сте ван 
Орељ. 

Два на е сти ми нут

ПРЕВЕНТИВА ЈЕ КЉУЧ СВЕГА: Др Стеван Орељ
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сти, па и це ре бро ва ску лар них обо ље
ња – об ја шња ва др Орељ.

Наш са го вор ник као при мер 
до бре прак се на во ди Ка на ду, 
где су по ње го вим ре чи ма ле ка

ри оп ште прак се од но сно по ро дич ни 
док то ри нај ва жни ји у си сте му ме ди ци
не.

 Та мо се па ци јен ти рет ко ша љу 
спе ци ја ли сти, за то што је зна чај пре
вен тив не ме ди ци не огро ман. По сто ји 
си стем оси гу ра ња ко ји вас при мо ра ва 
да од ла зи те на пре вен тив не пре гле
де, па се мно ги број обо ље ња мо же 
при ме ти ти на по чет ку. За пад ни свет је 
дав них да на схва тио да је кључ у 
па ра ма и за то се пу но по ла же на пре
вен тив ну ме ди ци ну. Вој во ди на је има
ла до бро раз ви јен си стем пре
вен тив не ме ди ци не у бив шој 
Ју го сла ви ји. Ка да би се то 
при ме ни ло код нас, сма њио 
би се број од ла за ка код спе ци
ја ли сте, не за то што смо ми 
бо гом да ни. Тре ба омо гу ћи ти 
ле ка ри ма оп ште прак се да 
има ју усло ве за рад, не би 
би ло ло ше ка да би Дом здра
вља имао ра ди о ло шку слу
жбу, ла бо ра то риј ску слу жбу 
или ба рем на ба ви ти апа ра те 
за основ не ла бо ра то риј ске 
ана ли зе. Ба за ри здра вља 
ни су ло ше за ми шље ни, а 
по треб на нам је и ме диј ска 
про мо ци ја здра вог на чи на 
жи во та пре ко ло кал них ме ди
ја. Ма да да би сте се здра во 
хра ни ли по тре бан је и од ре
ђен стан дард – на во ди др 
Орељ. 

Иако је пре 10 го ди на 
мо жда ни удар ва жио за бо лест 
ко ја по га ђа са мо ста ри је ста
нов ни штво, да нас се он не рет ко де ша
ва и мла ђи ма.

 Же не су до од ре ђе ног вре ме на из 
хор мо нал них раз ло га за шти ће не, до 
40  45 го ди не жи во та, али на кон то га 
су скло ни је хи пер тен зи ји, ен до кри ним 
и ме та бо лич ким по ре ме ћа ји ма, не го 
му шка по пу ла ци ја. Ра ни ја ис тра жи ва
ња су по ка зи ва ла да је нај у гро же ни ја 
ка те го ри ја за це ре бро ва ску лар не 
бо ле сти по пу ла ци ја од 60 до 75 го ди
на ста ро сти. Са да се та гра ни ца по ме
ри ла зна чај но до ле, има мо све ви ше 
мла ђих љу ди ко ји има ју те шка обо ље
ња што ар те риј ских кр вих су до ва, што 
вен ских кр вих су до ва. Мој нај мла ђи 
па ци јент са из ли вом кр ви у мо зак 
имао је 18 го ди на. Ра ри тет, али мо гу
ће је. Не ма не ке пре ци зне ста ти сти ке, 
али се гра ни ца по ме ри ла на 50 го ди
на, а мо је не ко ми шље ње је да је нај
у гро же ни ја по пу ла ци ја из ме ђу 40 и 50 
го ди на, го то во под јед на ко му шки и 
жен ски пол – ис ти че др Сте ван Орељ.

Шлог је хит но ста ње у ме ди ци ни. 
Бр зо ме ди цин ско збри ња ва ње је нај
бит ни ји фак тор и од то га за ви си опо
ра вак па ци јен та. Код лак ше обо ле лих 
опо ра вак иде бр зо и ефи ка сно уз 
по себ ну те ра пи ју. Ме ђу тим, код оних 

љу ди код ко јих је мо жда ни удар на пра
вио ве ли ко оште ће ње мо же до ћи до 
по вре ме не или трај не од у зе то сти јед
ног де ла те ла или оте жа ног го во ра. 
Та квим па ци јен ти ма по сле ле че ња у 
бол ни ци нео п ход на је до дат на те ра
пи ја у цен три ма за ре ха би ли та ци ју 
или ба ња ма.

 Пра вил но и бр зо пре по зна ва ње 
на ма у јед ном про цен ту омо гу ћа ва да 
мо же мо па ци јен та да из ле чи мо. По сто
је ле ко ви ко ји се да ју у тим слу ча је ви

ма, ми их не да је мо јер мо ра
мо да има мо спе ци јал не усло
ве, али смо у ви ше на вра та 
сла ли па ци јен те у Бе о град 
ко ји су до би ја ли ле ко ве за раз
би ја ње тром ба. У пе ти ни слу
ча је ва не ко ко до ђе са те шким 
об ли ком шло га иза ђе из ле чен. 
То је на пре дак и успех у свет
ским раз ме на ма и тој је тренд 
у не у ро ло ги ји. Ко рист од ове 
те ра пи је је ве ли ка, пе ти на се 
вра ћа као рад но ак тив на, не ма 
ре ха би ли та ци је ко ја је мно го 
ску пља од ле ко ва. Ло гич но 
пи та ње је за што ми то у 
Ми тро ви ци не ма мо. За то што 
мо ра мо да има мо је ди ни цу 
ин тен зив не те ра пи је при не у
ро ло ги ји и мо ра мо да има мо 
сва ко днев но до сту пан ске нер 
24 са та, ра ди о ло га и мно го 
ана ли за. Ни је то та ко јед но
став но – ка же др Орељ. 

На кра ју, се по ста вља пи та
ње има ли нор мал ног жи во та 

на кон мо жда ног уда ра, наш са го вор
ник на во ди:

 Има. Углав ном шлог ве зу је мо за 
оште ће ње го во ра и мо то ри ке, али 
по сто је па ци јен ти ко ји на кон шло га 
има ју бла гу из ме ну по на ша ња, ма ло 
оште ће ње вид ног по ља, не ки мо жда ни 
уда ри оста вља ју ми ни мал не мо то рич
ке по сле ди це, та ко да на рав но да има 
жи во та и по сле шло га. Са мо што увек 
об ја шња вам сво јим па ци јен ти ма да 
онај ко је је дан пут до био мо жда ни 
удар је у мно го стру ко ве ћем ри зи ку да 
по но во до би је мо жда ни удар. За то се 
мо ра ју ме ња ти на ви ке. 

Пре ма про це на ма Свет ске здрав
стве не ор га ни за ци је око 15 
ми ли о на љу ди ши ром све та 

бо лу је од мо жда ног уда ра, ко ји је и у 
Ср би ји дру ги ка да је у пи та њу смрт
ност па ци је на та, а пр ви као узрок трај
ног ин ва ли ди те та.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту та за јав но 
здра вље Ср би је „Др Ми ло ван Јо ва но
вић Ба тут“ од укуп но 100.000 слу ча је
ва, ко ли ко у про се ку го ди шње умре 
љу ди у Ср би ји, чак 7,5 (7.519) од сто 
2015. го ди не умр ло због мо жда ног 
уда ра.

Би ља на Се ла ко вић

Не у ро лог др Сте ван Орељ за по слен је 
у Оп штој бол ни ци у Срем ској Ми тро ви ци. 
О то ме шта од опре ме не до ста је не у ро
ло шкој слу жби, ка же: 

 Ди рек тор Бол ни це др Жив ко Вр цељ 
се тру ди да омо гу ћи до би ја ње ви ше
слајс ног ЦТ мо зга, ко ји има сми сла да 
по сто ји у ми тро вач кој бол ни ци јер је 
огро ман ре ги он ко ји Бол ни ца по кри ва. 
Наш ске нер у овом тре нут ку ра ди за хва
љу ју ћи ан га жо ва њу ме наџ мен та. Ипак је 
тренд да се на ба ве мо дер ни ји апа ра ти 
ко ји нам омо гу ћа ва ју про це ну да ли је 
не ко за те ра пи ју или ни је, јер се та те ра
пи ја иде ал но да је код од ре ђе них вр ста 
шло го ва. Због за че пље ња крв них су до ва 

мо зга у пр ва три са та ако је у пи та њу 
оште ће ње пред њег сли ва. Ако је у пи та
њу оште ће ње зад њег сли ва, он да се 
те ра пи ја да је у пр ва 24 ча са. Ске нер ко ји 
има мо је ма ло ста ри је ге не ра ци је, али је 
функ ци о на лан. Др Вр цељ ми је ре као да 
ће се по тру ди ти да ани ми ра и Град и при
вре ду ка ко би на њих ути цао да нам 
евен ту ал но у пер спек ти ви на ба ве и тај 
мо дер ни ји ске нер. Што се ти че апа ра та у 
слу жби, ста ње је ма ње ви ше за до во ља
ва ју ће, ЕМГ апа рат нам је мо де ран, ЕЕГ 
апа рат та ко ђе, ул тра звуч ни апа рат је 
ста ри ји, до тра јао је, има сми сла ку пи ти 
но ви, али то ће мо жда са че ка ти не ка 
фи нан сиј ски бо ља вре ме на.

По тре бан ви ше слајс ни ске нер

Не у ро ло шка ам бу лан та при ми тро вач
кој бол ни ци ра ди у две сме не, од 7 до 20 
ча со ва и има де вет ле ка ра. Де жур ства су 
по кри ве на сва ки дан, а пре гле ди се за ка
зу ју пре ко ин фор ма ци о ног си сте ма.

 Не у ро ло зи су спе ци ја ли сти ко ји по 
За ко ну о здрав стве ној за шти ти мо гу да 
ра де са мо у се кун дар ним и тер ци јар ним 
уста но ва ма, а у Бе о гра ду и при до мо ви ма 
здра вља. Због то га гро љу ди из Сре ма 
до ла зи на не у ро ло шке ам бу лант не пре
гле де у ми тро вач ку бол ни цу – ка же др 
Сте ван Орељ.  

Де вет не у ро ло га
за цео Срем
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ОВАН: Пошто има те 
тен ден ци ју да мно ге 
ства ри започ не те, али 
не и завр ши те  

пожељ но је напра ви ти селек ци ју, 
кон цен три са ти се на јед ну од њих. 
Мудро уле ће те у нове послов не 
поду хва те. Схва та те да нема те 
шта да изгу би те. Ко рески ра, тај 
доби ја. Супер. Нер вна напе тост 
реак ци ја је на пољу ља но само по
у зда ње.

БИК: За див но чудо, 
није вам лоше. Сви 
око вас се нер ви ра ју, 
а ви  мртви хлад ни. 

Пита те се шта им је? Успе ли сте 
да схва ти те дубљи сми сао живо
та.  Чувај те се про ма је. Због опа
сно сти од пре хла де и про бле ма 
са грлом, буди те опре зни са хлад
ним напи ци ма и сла до ле дом. 
Нала зи те се у диле ми. Због нече
га стра ху је те. Мора те бити опре
зни и избе га ва ти вер бал не дуе ле 
који ниче му не воде.

БЛИ ЗАН ЦИ: Роман
тич но сте рас по ло же
ни. Пошто сло бод но 
вре ме про во ди те у 

дру штву, лепо се осе ћа те. Схва
ти ли сте да је оно чега се ужа са
ва те  само ћа. Нисте задо вољ ни 
послом којим се бави те, посеб но 
ако се он сво ди на рути ну. Раз ми
шља те о томе да га про ме ни те 
или да у њега уне се те ино ва ци је. 
Мора те савла да ти хипо хон дрич ну 
црту карак те ра. Мно го вре ме на 
про во ди те у стра ху од боле сти.

РАК: Нова љубав је 
на види ку. Ужи ва те у 
загр ља ју воље не осо
бе. Не може те да 

пове ру је те да је то ствар ност  
суви ше је лепо да би било исти
ни то. Пре пу сти те се пози тив ним 
вибра ци ја ма и ужи вај те. Уко ли ко 
се поја ви сиви ло, сети те се осо бе 
која је на мала вра та ушла у ваш 
живот. Здрав стве не про бле ме 
ћете савла да ти уко ли ко се на вре
ме посве ти те њихо вом сани ра њу.

ЛАВ: Ситу а ци ја од 
вас зах те ва стр пље
ње. То је за Овно ве 
тешко, али мора те 

тре ни ра ти. Ушли сте у пери од 
финан сиј ских изда та ка. Новац 
вам кли зи из руку, али га и зара ђу
је те, па не бри ни те. Иако је у наго
ве шта ју нова веза, пред ност даје
те лич ној сло бо ди. Избир љи ви 
сте кад је љубав у пита њу. Лука во 
при сту па те овом про бле му. Ваша 
нер во за одра жа ва се на здра вље.

ДЕВИ ЦА: Ништа леп
ше него кад се раци о
нал на Деви ца заљу
би. Пре пу сти те се 

парт не ру и ужи вај те. Пред вама 
су дуги топли дани. Настој те да 
на аде ква тан начин реши те јед ну 
диле му. Пошто разум тре нут но 
не пома же, реа гуј те срцем. 
Дозво ли те себи и такав лук суз. 
Могу ћи су про бле ми са јетром и 
пан кре а сом услед лошег рада 
орга на за варе ње.

ВАГА: После дугих 
завр зла ма, ушли сте у 
мир ни ји пери од. Осе
ћа те да сте духов но и 

инте лек ту ал но ста бил ни. Све 
акци је су урав но те же не. Доби ја те 
уна пре ђе ње које, међу тим, касни 
већ дуже вре ме. Ако се узме у 
обзир да лепе ства ри сти жу у пра
во вре ме, сла вље нич ки сте рас
по ло же ни. Тре нут на ситу а ци ја 
зах те ва пуно толе ран ци је; теши те 
се  ипак зна те шта хоће те.

ШКОР ПИ ЈА: Ушли 
сте у сре ћан пери од. 
Добро сте рас по ло же
ни, мада нема те кон

крет них раз ло га за то. Од изве сне 
ситу а ци је мно го оче ку је те, па се 
може те раз о ча ра ти. Или мно го 
ради те, или сте без посла. Са 
сарад ни ци ма ства ри не сто је нај
бо ље, али нека ко ипак испли ва
ва те. Буди те разум ни ји и реал ни
ји, бар кад су емо ци је у пита њу. 
Оста ле обла сти живо та засад су 
под кон тро лом.

СТРЕ ЛАЦ: Осе ћа те 
се боле сно. Све што 
се око вас деша ва 
дожи вља ва те емо тив

но. Могућ је сусрет са инсти ту ци
ја ма затво ре ног типа. Потреб но је 
пуно стр пље ња и здра вог разу ма 
да бисте савла да ли кри тич не 
дога ђа је који су пред вама ове 
сед ми це. Буди те опре зни! Уко ли
ко се јаве сто мач ни про бле ми, 
обра ти те се лека ру. Исхра ну све
ди те на разум ну меру. 

ЈАРАЦ: Ушли сте у 
мир ни ји пери од. Биће
те у ситу а ци ји да 
пома же те мање успе

шним сарад ни ци ма  све зарад 
оства ре ња зајед нич ких инте ре са. 
Чувај те се бур них реак ци ја и вре
ђа ња, јер на тај начин одби ја те 
парт не ра. Потру ди те се да не 
доспе те у ста ње афек та. Буди те 
опре зни кад су емо ци је у пита њу, 
јер ваша твр до гла вост ква ри оно 
у шта сте мно го инве сти ра ли.

ВОДО ЛИ ЈА: Јавља 
се жеља да се намет
не те у оно ме чему 
нисте вич ни. Мора те 

бити објек тив ни ји пре ма себи уко
ли ко жели те да из тре нут не ситу
а ци је изву че те мак си мум. У све 
што ради те уно си те целог себе. 
Емо тив ни ји сте него што то окол
но сти на послу зах те ва ју. Неко од 
сарад ни ка кочи вас у акци ја ма. 
Про бле ми су веза ни за некон тро
ли са но уно ше ње хра не.

РИБЕ: Уко ли ко буде те 
били напе ти, мора ће
те да се кон тро ли ше
те. Пошто нисте спо

соб ни да упра вља те собом, скло
ни сте сва ђа ма и екс це си ма. Са 
парт не ром сте скло пи ли при мир
је, па оче куј те мир ни ји пери од. 
Уко ли ко сте сло бод ни, нова 
љубав чека вас у авгу сту. Честа 
про ме на рас по ло же ња пра ће на 
депре си јом. Иако нема те кон крет
них раз ло га за такво ста ње, тешко 
ћете га избе ћи.

VREMEPLOV
1. фе бру ар

1840. У аме рич ком гра ду Бал
ти мор је отво рен пр ви сто ма то
ло шки фа кул тет у све ту.

2. фе бру ар
1536. Шпан ски ис тра жи вач 
Пе дро де Мен до са осно вао на 
ушћу ре ке Ла Пла та град Бу е
нос Ај рес, глав ни град Ар ген ти
не од 1880.
1834. Срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић об ја вио тре ћи ха ти
ше риф тур ског сул та на Мах му
да II, ко јим је уоб ли чен по ли тич
ки ста тус и прав ни ка рак тер 
Кне же ви не Ср би је. Тим до ку
мен том Ср би ји при по је но шест 
на хи ја, а по себ ним бе ра том 
кнез Ми лош до био до сто јан
ство срп ског и на след ног кне за.

3. фе бру ар
1194. Не мач ки краљ Хен рик VI 
осло бо дио је уз ве ли ку от куп ни
ну ен гле ског кра ља Ри чар да I 
(зва ног Ла вље Ср це), ко јег је на 
по врат ку из Кр ста шког ра та 
1192. за ро био аустриј ски вој во
да Ле о полд.
1915. У Са ра је ву је обе шен срп
ски учи тељ Вељ ко Чу бри ло вић, 
је дан од уче сни ка у атен та ту 
28. ју на 1914. на аустро у гар ског 
пре сто ло на след ни ка над вој во
ду Фран ца Фер ди нан да.

4. фе бру ар
1945. У ме сту Јал та на Кри му 
са ста ли се бри тан ски пре ми јер 
Чер чил, пред сед ник САД 
Ру звелт и со вјет ски ли дер Ста
љин да би се до го во ри ли о 
ак ци ја ма за за вр ше так Дру гог 
свет ског ра та и пла но ви ма за 
по сле рат ни пе ри од. 
1946. Бив ши пред сед ник Вла де 
Ср би је, ге не рал Ми лан Не дић, 
из вр шио са мо у би ство то ком 
ис тра жног по ступ ка у ком је био 
оп ту жен за из да ју и рат не зло
чи не у оку пи ра ној Ср би ји у Дру
гом свет ском ра ту.

5. фе бру ар
1814. У Бе чу об ја вље на „Ма ла 
про сто на род на сла ве но серб ска 
пе сма ри ца“ Ву ка Ка ра џи ћа, 
што је озна чи ло по че так упо
зна ва ња Евро пе са срп ском 
на род ном по е зи јом.

6. фе бру ар
1958. У ави он ској не сре ћи по ги
ну ла 23 пут ни ка, ме ђу ко ји ма 8 
игра ча ен гле ског фуд бал ског 
клу ба „Ман че стер ју нај тед“. 
Не сре ћа се до го ди ла при 
по врат ку из Бе о гра да, где је 
ен гле ски тим играо утак ми цу 
европ ског Ку па шам пи о на с 
„Цр ве ном зве здом“.

7. фе бру ар
1478. Ро ђен је ен гле ски ху ма ни
ста и др жав ник То мас Мор, 
ди пло ма та и лордкан це лар 
Хен ри ја VI II (152932).
1812. Ро ђен је Чарлс Ди кенс, 
ро до на чел ник со ци јал ног ро ма
на, је дан од нај зна чај ни јих 
ен гле ских пи са ца („Деј вид 
Ко пер филд“, „Оли вер Твист“, 
„Пи кви ков клуб“, „Ста ра про
дав ни ца рет ко сти“).

HOROSKOP

Сре да, 1. фебру ар
(19. јану ар) 

Пре по доб ни Мака ри је Еги пат
ски; Све ти Мар ко Ефе ски

Четвр так, 2. фебру ар
(20. јану ар) 

Пре по доб ни Јев ти ми је Вели ки
Петак, 3. фебру ар

(21. јану ар) 
Пре по доб ни Мак сим Испо вед
ник; Св. муче ник Нео фит

Субо та, 4. фебру ар
(22. јану ар) 

Све ти апо стол Тимо теј; Пре по
доб ни муче ник Ана ста си је

Неде ља, 5. фебру ар
(23. јану ар) 

Све ти све ште но му че ник Кли
мент Анкир ски 

Поне де љак, 6. фебру ар
(24. јану ар) 

Пре по доб на Ксе ни ја Римљан
ка; Све ти муче ник Вави ла

Уто рак, 7. фебру ар
(25. јану ар) 

Све ти Гри го ри је Бого слов; Пре
по доб ни Публи је

Crkveni
kalendar

• Не чуди ме што је тата 
побе гао од куће, али 
папа гај!? Њега смо бар 
редов но хра ни ли!
• Сто је две лам пе. Јед на 
соб на, а дру га дво соб на.
• Сла ва уда ра у гла ву; 
зна где је отпор нај ма њи. 

Ко ла чи ћи
са џе мом

Са стој ци: 125 г пу те ра, 125 г 
ше ће ра, 1 ја је, 250 г бра шна, џем 
од ја го да за спа ја ње. 

По сту пак: Ото пи ти пу тер и 
по ме ша ти са ше ће ром и ја је том, 
за тим до да ти бра шно и за ме си ти 
те сто. Раз ви ти те сто окла ги јом на 
па пи ру за пе че ње, пре кри ти од о
зго још јед ним ли стом па пи ра и 
оста ви ти у фри жи де ру на сат вре
ме на. На кон то га, из ва ди ти из 
фри жи де ра и мо дли цом или 
ча шом ва ди ти кру го ве. Пе ћи у 
рер ни прет ход но за гре ја ној на 
180 сте пе ни, око 12 ми ну та. Кад 
се про хла де, спа ја ти по два ко ла
чи ћа џе мом од ја го де. 
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СВЕ ТО САВ СКИ БАЛ У ВРД НИ КУ

У духу тра ди ци је

Дру ги по реду Све то сав ски бал 
одр жан је у хоте лу „Тер мал“ 
у Врд ни ку про шле субо те, 28. 

јану а ра у орга ни за ци ји Тури стич ке 
орга ни за ци је Општи не Ириг, а под 
покро ви тељ ством Општи не Ириг. 

Све ча ност је поче ла све то сав
ском хим ном, а након тога насту
пио је Хор „Сион“, сту ден ти Музич
ке ака де ми је из Новог Сада, а 
гости ма се обра тио и декан Фило
зоф ског факул те та у Бео гра ду др 
Воји слав Јелић.

Сала је оди са ла еле гант но шћу, 
те су мушкар ци у све ча ним оде ли
ма и жене у еле гант ним хаљи на ма, 
након про гра ма, отпле са ли први 
плес. 

Дирек тор Тури стич ке орга ни за
ци је Општи не Ириг Дра ган Дра ги
че вић иста као је да је ини ци ја тор 
ове мани фе ста ци је био вла ди ка 
срем ски Васи ли је. 

 Виде ли смо да је про шле годи
не било успе шно, па смо реши ли 
да поно во орга ни зу је мо ову мани
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фе ста ци ју. Ове годи не број људи 
је био огра ни чен, али смо пре за до
вољ ни про гра мом – рекао је Дра
ги че вић.

Мио драг Бебић, заме ник пред
сед ни ка Општи не Ириг додао је да 
је Све то сав ски бал наста вак врд
нич ке тра ди ци је. 

 У Врд ни ку су се пре више сто
ти на годи на, захва љу ју ћи нашим 
пре ци ма, руда ри ма, одр жа ва ли 
ова кви бало ви у сали Каси не, тако 
да је ово један леп наста вак те 
при че и нама је вели ко задо вољ
ство што уче ству је мо у све му ово
ме – рекао је Бебић. 

Један од паро ва на Све то сав
ском балу су Раден ко и Миле на 
Марин ко вић.

 Орга ни за ци ја је одлич на, фино 
је и при јат но, било смо и про шле 
годи не и може мо само да се захва
ли мо орга ни за то ру – рекли су 
Марин ко ви ћи.

С. Ста не тић
Фото: Ж. Петрас

Све то сав ски бал је настао као део обе ле жа ва ња 
Савин да на у Срби ји. Све ти Сава је био нај мла ђи 
син срп ског вели ког жупа на Сте фа на Нема ње, све
то гор ски монах, први архи е пи скоп ауто ке фал не 
Срп ске архи е пи ско пи је, дипло ма та, зако но да вац 
и књи жев ник. Широ ко се сма тра јед ном од нај зна
чај ни јих лич но сти срп ске исто ри је, а Срп ска пра
во слав на црква га сла ви као све ца. Савин дан је и 
школ ска сла ва широм Срби је. Годи не 1846. одр жан 
је први срп ски бал у Бечу. По нало гу кне за Мило ша 
Обре но ви ћа, позна ти аустриј ски ком по зи тор Јохан 
Штра ус мла ђи, ком по но вао је „Срп ски кадрил“ спе
ци јал но за овај бал, кори сте ћи срп ске народ не 
песме као основ за ком по зи ци ју .

Исто ри јат
Све то сав ског бала
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КЊИ ГЕ

Срп ске поделе
у АустроУгар ској Пише: доц. др Ненад Нин ко вић 

Горан Васин, Саборираскола:Српскицрквено-народ-
нисабориуХабзбуршкојмонархији1861-1914, Слу жбе
ни гла сник, Бео град 2015

Инте ре со ва ње за исто ри ју Цркве но 
 народ них сабо ра, нај зна чај ни ју 
инсти ту ци ју Срба у Хаб збур шкој 

монар хи ји, јавља ло се пери о дич но у срп
ској исто ри о гра фи ји од дру ге поло ви не 
XIX века до данас. У виду мона о гра фи ја 
обра ђе ни су поје ди ни или низ Сабо ра из 
XVI II века, док је пажња посве ће на они
ма из дру ге поло ви не XIX и почет ком ХХ 
века, у вели кој несра зме ри у одно су на 
оно што су они пред ста вља ли за Србе у 
вре ме одр жа ва ња. Моно гра фи је напи са
не о њима, до сада, само дели мич но дају 
одго во ре на број на пита ња која су поста
вља на пред исто ри ча ре. Пола зе ћи од 
тога, моно гра фи ја доц. др Гора на Васи на 
Саборираскола:Српскицрквено-народ-
ни сабори у Хабзбуршкој монархији
1861-1914. пред ста вља први пра ви 
допри нос на овом пољу исто риј ске нау
ке, јер су на јед ном месту ску пље на 
сазна ња о Сабо ри ма у посеб ном пери о
ду њихо вог раз во ја. Књи га је наста ла као 
про ши ре на вер зи ја док тор ске дисер та
ци је, коју је аутор одбра нио 2012. годи не 
на Фило зоф ском факул те ту у Новом 
Саду. Поред Пред го во ра, Уво да, Закључ
ка, Спи ска изво ра и лите ра ту ре, као и 
Имен ског реги стра, књи га је поде ље на 
на пет погла вља, у окви ру којих су издво
је не мање цели не. Аутор се за писа ње 
моно гра фи је слу жио фон до ви ма Архи ва 
САНУ у Срем ским Кар лов ци ма и Бео гра
ду, Држав ног архи ва у Будим пе шти, 
Архи ва Срби је, Руко пи сног оде ље ња 
Мати це срп ске, затим број ним збир ка ма 
обја вље не гра ђе на срп ском, мађар ском 
и немач ком јези ку, реле вант ном пери о
ди ком, као и низом исто ри о граф ских 
дела.

У првом погла вљу, ГдејесрпскаВојво-
дина? Српска политика у Хабзбуршкој
монархији1860-1868. (21209. стр) обра
ђе ни су Бла го ве штен ски и Сабор из 1864
1865, као и ути цај Кне же ви не Срби је на 
срп ску поли ти ку у Хаб збур шкој монар хи
ји. Аутор је рад њу Бла го ве штен ског сабо
ра сме стио у ново на ста ле поли тич ке 
окви ре Хаб збур шке монар хи је, после 
пора за код Сол фе ри на и Мађен те и пада 
Бахо вог апсо лу ти зма. Као одго вор на 
мађар ске поли тич ке зах те ве и срп ско 
неза до вољ ство одлу ком да се уки ну Вој
вод ство Срби ја и Тами шки Банат, цар је 
дозво лио сази ва ње Бла го ве штен ског 
сабо ра, који није пока зао једин ство по 
мно гим пита њи ма. Аутор је ука зао ко је 
више наги њао спо ра зу му са Бечом (кон
зер ва тив ни, пре те жно ста ри ји поли ти ча
ри), а ко сарад њи са Мађа ри ма (мла ђи 
либе рал ни поли ти ча ри међу који ма се 
издва јао Све то зар Миле тић). Доцент 
Васин закљу чу је, кроз то како су срп ски 

зах те ви при мље ни у Пешти, Бечу и 
Загре бу, да су и две годи не по одр жа ва њу 
Бла го ве штен ског сабо ра пита ња и про
бле ми отво ре ни на њему и даље оста ли 
нере ше ни, ука зу ју ћи да је став срп ске 
поли тич ке ели те за при зна ва њем посеб
не тери то ри је, јези ка и ауто но ми је био 
неспо јив са мађар ским реше њем о јед
ном поли тич ком наро ду. Јерар хи ја је у 
ово вре ме била без сна ге да пред во ди 
народ и наго ве штен је сукоб изме ђу ње и 
либе рал них поли ти ча ра на челу са Све
то за ром Миле ти ћем, чиме је про ду бље на 
кри за поли тич ког живо та пре чан ских 
Срба. Сукоб изме ђу јерар хи је и гра ђан
ских поли ти ча ра нај пре је добио на 
оштри ни при ли ком избо ра патри јар ха 
Саму и ла Маши ре ви ћа, потом покре та
њем пита ња одва ја ња Румун ске цркве од 
Кар ло вач ке митро по ли је, и на кра ју, доно
ше њем низа реше ња о срп ској ауто но ми
ји. Сви ови про бле ми поста ли су уто ли ко 
сло же ни ја што су реша ва ни у окви ру 
круп них држав них про бле ма. Како су ова
ко важна пита ња зади ра ла у срп ску поли
ти ку и ван окви ра њеног нај зна чај ни јег 
ауто ном ног тела – Цркве но народ них 
сабо ра, аутор је кон тек сту а ли зо вао дога
ђа ња на Сабо ри ма са ста во ви ма Кне же
ви не Срби је, као што је ура дио и са 
местом Срба уну тар више стру ких дого во
ра у Хаб збур шкој монар хи ји. Поред ста ва 
кне за Миха и ла Обре но ви ћа и Или је Гара
ши на на на дога ђа је у Аустро – Угар ској, 
аутор је доста речи посве тио и пита њу 
уче шћа срп ских посла ни ка на Хрват ском 
и Мађар ском сабо ру.

Наред ни Сабо ри, који су поче ли са 
радом 1869. про ду би ли су још више неса
гла сје срп ске поли тич ке ели те. Доц. др 
Васин гово ри о ово ме у погла вљу Цркве-
но-народнисабориуерилиберала1869-
1875. (213347. стр) које се, као и прет
ход но, и наред но, састо ји од три цели не. 
Глав на поли тич ка тема у окви ри ма срп
ске ауто но ми је било је доно ше ње Сабор
ског устрој ства. Срп ска народ на сло бо до
ум на стран ка је поку ша ва ла да намет не 
сво ја реше ња који ма би доби ла пре ва гу у 
срп ској ауто но ми ји и уре ди ла је тако да у 
њој има пре и мућ ство над јерар хи јом, од 
чега су се патри јарх и епи ско пи огра ди ли 
доно ше њем Сепа рат ног воту ма. Аутор је 
ука зао какве је ово после ди це има ло 
после смр ти патри јар ха и поста вља ња 
адми ни стра то ра. Иако је Сабор 1871. 
радио без Све то за ра Миле ти ћа, који је у 
Вацу издр жа вао јед но го ди шњу затвор ску 
казну, њего ви тек сто ви у Заста ви су ути
ца ли на јав но мње ње и поли тич ке ста во
ве. Вла дар на кра ју није потвр дио реше
ње Сабо ра у погле ду њего вог Устрој ства, 
а током сед ни ца 1871. било доста рас

пра ва о уре ђе њу шко ла, поно во у виду 
кри ти ке цркве, посеб но дота ци је патри
јар ха и епи ко па. Сабор из 1872. је рас пу
штен због несла га ња у томе како ће 
коме сар бити доче кан, што је уско ро 
усло ви ло и про ме ну на месту адми ни
стра то ра Кар ло вач ке митро по ли је, када 
је будим ског епи ско па Арсе ни ја Стој ко ви
ћа заме нио пакрач ки Ника нор Гру јић. 
Рас плет нара слих про бле ма усле дио је 
на Сабо ри ма 1874. и 1875. када је за 
патри јар ха уз јаку акци ју Вла де иза бран 
румун ски митро по лит Про ко пи је Ивач ко
вић, а потом напи са но ново Сабор ско 
устрој ство, које је вла дар потвр дио 1875. 
Оно је било сред ње реше ње изме ђу 
либе рал ских стре мље ња и Сепа рат ног 
воту ма, али је у кон тек сту дру гих деша ва
ња зна чи ло пораз Срп ске народ не сло бо
до ум не стран ке, која је исто вре ме но 
дожи ве ла неу спех и при ли ком избо ра за 
Угар ски сабор. Аутор ука зу је да је то била 
после ди ца кон стант не опо зи ци је Све то
за ра Миле ти ћа који није при зна вао одлу
ке Вла де што је као нере ал на стра те ги ја, 
дове ло до нових поде ла. Њего ва нере ал
ност се виде ла и у напа ди ма на Кне же ви
ну Срби ју јер није ула зи ла у рат са 
Осман ским цар ством.

У погла вљу Под стегом владе Кал-
мана Тисе 1875-1890. (351505. 
стр) Аутор је посеб но обра тио 

пажњу Хер це го вач ком устан ку 1875. и 
ста ву поли тич ке ели те о њему. После 
ула ска Срби је у рат са Осман ли ја ма, 
Миле тић је ухап шен, а затвор га је пси
хич ки и у вели кој мери, поли тич ки сло
мио, при чему су пуко ти не у њего вој 
стран ци поста ле непре мо сти ви рас це пи. 
Поле Бер лин ског кон гре са 1878. више 
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ништа у поли ти ци бал кан ских држа ва и 
Аустро –У гар ске није било исто, а у таквим 
оклно сти ма почео је са радом и нови 
Цркве но –на род ни сабор (сеп тем бар 
1879). Доцент Васин изно си подат ке да 
иако су на њему све тов ња ци има ли пре
ва гу осе ћао се вели ки поли тич ки замор и 
истро ше ност, те да су током сед ни ца изо
ста ли вели ки суко би. Поли тич ка јав ност 
је узбур ка на кра јем 1879. Миле ти ће вим 
изла ском из затво ра и изну ђе ним пен зи о
ни са њем патри јар ха Про ко пи ја. Адми ни
стра тор, вла ди ка Гер ман Анђе лић, је 
поку шао без успе ха да Кар ло вач кој 
патри ја ши ји при по ји и цркву у Босни и 
Хер це го ви ни, за шта је имао подр шку 
епи ско па та. Већ се тада виде ло да упра
ву Цркве, макар и при вре ме но, води 
одлуч на и упор на лич ност. Сабор који је 
почео са радом кра јем новем бра 1881. 
био је избор ни, а за патри јар ха је већи ну 
гла со ва добио будим ски епи скоп Арсе ни
је, а потом, при поно вље ном избор ном 
поступ ку, гор њо кар ло вач ки Тео фан Жив
ко вић, али је Франц Јозеф одбио да их 
потвр ди и за патри јар ха је наи ме но вао, 
јану а ра 1882, бач ког вла ди ку Гер ма на 
Анђе ли ћа. Ова кав пре се дан довео је у 
наред ном пери о ду до вели ких суко ба 
Анђе ли ћа са гра ђан ским поли ти ча ри ма, 
али и уну тар јерар хи је, јер прво је рарх ни 
у њој није био нај по пу лар ни ји. Патри јарх 
је поку шао да изо лу је све тов ња ке из 
упра ве Цркве осла ња ју ћи се на Синод, уз 
подр шку Фран ца Јозе фа и Кал ма на Тисе. 
Такав патри јар хов став иза звао је опо зи
ци о ну реак ци ју, али га то није спре чи ло у 
поку ша ју да свој начин упра ве  регу ли ше 
– Сино дал ним опе ра том, који није при
хва ћен. Иако прво је рарх поред свих 
напо ра и подр шке Вла де није успео да на 
Сабо ри ма 1885. и 1886. обра зу је већи ну, 
није поми шљао да одсту пи у сво јим 
наме ра ма. Сабо ри су се одви ја ли у сен ци 
поја ча них мађа ри за тор ских аспи ра ци ја 
као и кро а ти за ци је, про тив које су се 
бори ли и црква и стран ке, али је поли тич
ки живот пре чан ски Срба доби јао све 
јасни је обе леж је пар ти ку ла ри зма, јер се 
упра во у вре ме око Сабо ра 1885. и 1886. 
нека да шња једин стве на Миле ти ће ва 
стран ка рас па да ла, нај пре 1884. издва ја
њем из ње нота би ли те та, а потом 1887. 
поде лом на буду ће либе ра ле и ради ка ле.

Смрт патри јар ха Гер ма на Анђе ли ћа, 
како је при ме тио доц. др Горан 
Васин, и сим бо лич ки је пред ста

вља ла крај јед не ере у цркве ношкол ској 
аутон ми ји пре чан ских Срба. Нова је 
поче ла избор ним Сабо ром (1890) који је 
за патри јар ха иза брао теми швар ског 
епи ско па Геор ги ја Бран ко ви ћа, про тив 
кога су од Анђе ли ће ве смр ти ради ка ли 
гла сно аги то ва ли. Сабо ри ма под патри
јар хом Геор ги јем посве ће но је посеб но 
погла вље од чети ри цели не, Црквено-

народни сабори у време патријарха
Георгија Бранковића (1890-1907) (509
684. стр). Сви Сабо ри који су одр жа ни у 
Бран ко ви ће во вре ме (1890, 1892, 1897, 
1902, 1906/1907) оби лу ју оштрим рас
пра ва ма и вели ким суко би ма изме ђу 
поли тич ких стра на ка, и изме ђу стра на ка 
и јерар хи је. Патри јарх је поку шао да у 
срп ској ауто но ми ји повра ти ути цај цркве  
кроз Једин стве ни ста тут (1892), али како 
у томе није успео, про тив себе је још 
више иза звао ради ка ле, који су га напа
да ли на крај ње недо сто јан начин, чак га 
нази ва ју ћи изда ји цом наро да, у кон тек
сту поја ча не мађа ри за ци је. Суко би на 
Сабо ри ма, као и ван њих, изме ђу ради
ка ла, које је инспи ри сао Јаша Томић, и 
јерар хи је, дово ди ли су до таквих апсурд
них ситу а ци ја, да је по Томи ће вом кон
цеп ту кано не и цркву тре ба ло чува ти од 
јерар хи је, док је више пута тра же на 
патри јар хо ва сме на. Поли тич ки живот 
пре чан ских Срба све је више запа дао у 
кри зу, а пар ти ку ла ри зам олак ша вао аси
ми ла тор ске про це се. Суко би који су тра
ја ли изме ђу сла бих кон зер ва ти ва ца, 
ради ка ла и либе ра ла у пери о ду 1897
1902. уздр ма ли су срп ску ауто но ми ју. 
Про ме не у поли тич ком живо ту деси ле су 
се на Сабо ру 1902. када су ради ка ли 
доби ли већи ну, намет ну ли сво је људе у 
ауто ном ним орга ни ма и заго спо да ри ли 
Фон до ви ма. Пока за ло се убр зо да су они 
поста ли већи гро ба ри ауто но ми је и Фон
до ва него ико пре њих. Аутор исти че да 
иако су ради ка ли били на вла сти за све 
поли тич ке и финан сиј ске про ма ша је су 
опту жи ва ли патри јар ха, што је допри но
си ло суно вра ту срп ске поли тич ке сце не.

Погла вље Под влашћу угарске круне
(1908-1914) (687780. стр) посве ће но је 
Цркве нонарод ним сабо ри ма од 1908. до 
Првог свет ског рата. Аутор је ука зао у 
каквим је окол но сти ма иза бран будим ски 
дије це зан Луки јан Бог да но вић за прво је
рар ха и пра тио је њего ву упра ву Црквом, 
наро чи то нове суко бе поли тич ке ели те и 
јерар хи је. Апо стро фи рао је дога ђа је на 
Сабо ру 1910. када су ради ка ли изгу би ли 
пре власт и када се пока за ло коли ко је 
њихо ва дема го ги ја нане ла ште те раз во ју 

срп ског дру штва, како и коли ко су финан
сиј ским мал вер за ци ја ма оште ти ли Фон
до ве. Поли тич ка пре ви ра ња су наста
вље на и на Сабо ру 1911, чиме је све 
више наго ве шта ва но уки да ње ауто но ми
је као јед но од могу ћих реше ња. Томе је 
допри нео и сам патри јарх са јерар хи јом, 
када је 1912. успео да доне се Сино дал но 
устрој ство слич но Сино дал ном опе ра ту 
патри јар ха Гер ма на Анђе ли ћа. Нара сли 
наци о нал ни покрет и вели ка несла га ња 
срп ске поли тич ке ели те дове ли су поло
ви ном 1912. до уки да ња низа уред би срп
ске ауто но ми је и вра ћа ње све га на ста ње 
Сабо ра из 1865. тј. Цар ског рескрип та из 
1868. Неза до вољ ство ова квим реше њем 
брзо је пало у сен ку круп них поли тич ких 
дога ђа ја, нај пре Бал кан ских рато ва, а 
потом нестан ка и смр ти патри јар ха Луки
ја на (1913). Аутор је про пра тио писа ње 
срп ске штам пе о овом дога ђа ју и све ана
ли зи рао на осно ву архив ске гра ђе, како 
обја вље не, тако и оне нео бја вље не, из 
Мађар ског држав ног архи ва. На кра ју, 
аутор зао кру жу је свој текст пода ци ма о 
поку ша ји ма сази ва ња Цркве нонарод ног 
сабо ра и избо ра новог патри јар ха који су 
про шли без одо бра ва ња вла сти, 1914. и 
два пута 1916.

Књи га доц. др Гора на Васи на пред
ста вља нови ну у срп ској исто ри о
гра фи ји сво јим ори ги нал ним начи

ном тума че ња дога ђа ја веза них за 
Цркве нонарод не сабо ре у вре ме ну дру
ге поло ви не XIX и почет ка ХХ века, тј. 
ери када је јерар хи ја на њима доби ла 
пра ву опо зи ци ју у виду све тов них поли
ти ча ра, касни је орга ни зо ва но их у поли
тич ке стран ке. Добро кон ци пи ра на, мето
до ло шки уте ме ље на и напи са на на 
обим ној архив ској гра ђи, пери о ди ци и 
реле вант ној стра ној и дома ћој лите ра ту
ри, она пру жа пот пу ну сли ку не само 
Цркве нонарод них сабо ра, него кроз њих 
и цело куп ног дру штве ног и поли тич ког 
живо та пре чан ских Срба. Јасно је ука за
но на све фак то ре који су ути ца ли на 
раз вој поли тич ких иде ја, изне тих на 
Сабо ри ма, који су дошли не само од 
поли тич ке ели те из Хаб збур шке монар
хи је, одно сно АустроУгар ске, него и из 
Кне же ви не, а потом Кра ље ви не Срби је. 
Поред тога, без жеље да пона вља посто
је ће диску та бил не ста во ве у исто риј ској 
нау ци, доц. др Васин је ука зао на њихо ве 
недо стат ке, дају ћи одго во ре на отво ре на 
пита ња, кри ти ком мито ма ни је и увре же
ног мишље ња које није наста ло на осно
ву науч них резул та та, ком па ра ци јом 
нових и већ позна тих пода та ка, као и 
њихо вом кон тек сту а ли за ци јом у угар ски 
и шири држав ни оквир. С тога, како се 
овом књи гом упот пу њу је сли ка срп ске 
исто ри је у АустроУгар ској, пре по ру чу је
мо је пажњи чита лач ке јав ност.

У чи та о ни ци митровачке Би бли о те ке 
„Гли го ри је Во за ро вић“, у ор га ни за ци ји 
Исто риј ског ар хи ва Сре м 24. јануара одр
жа на је про мо ци ја књи ге „Са бо ри рас
ко ла: Срп ски цр кве но – на род ни са бо ри 
у Хаб збур шкој мо нар хи ји 1861 – 1914“ 
ауто ра доц. др Го ра на Ва си на са Од се ка 
за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но
вом Са ду.

На про мо ци ји, о књи зи су го во ри ли, 

доц. др Не над Нин ко вић са Од се ка за 
исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но
вом Са ду и Бо ри слав Че ли ко вић, уред ник 
Би бли о те ке Са бор ник, Слу жбе ни гла сник 
Бе о град. При сут не је по здра вио ди рек тор 
Исто риј ског ар хи ва Сре м Де јан Уме тић.

Го ран Ва син, аутор књи ге ка же да се у 
фо ку су на шла исто ри ја цр кве но – школ
ске ауто но ми је и срп ских су ко ба уну тар 
ин сти ту ци је срп ских на род них са бо ра.

Промоција у Митровици

Добро кон ци пи ра на, мето до ло шки уте ме ље на 
и напи са на на обим ној архив ској гра ђи, пери о
ди ци и реле вант ној стра ној и дома ћој лите ра ту
ри, она пру жа пот пу ну сли ку не само Цркве но
народ них сабо ра, него кроз њих и цело куп ног 
дру штве ног и поли тич ког живо та пре чан ских 
Срба
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ДО ДЕ ЉЕ НЕ НА ГРА ДЕ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ МА У ШКОЛ СКОМ СПОР ТУ

Срем ске шко ле нај ор га ни зо ва ни је
Са вез за школ ски спорт Сре ма у 

че твр так, 26. ја ну а ра у згра ди Оп
шти не Ин ђи ја ор га ни зо вао је све

ча ност на ко јој су уру че ни пе ха ри нај
бо љим шко ла ма у Сре му за 2015/2016. 
го ди ну. Нај бо ља у ка те го ри ји пи о ни ра је 
Основ на шко ла „Вељ ко Ду го ше вић“ из 
Ру ме, у ка те го ри ји пи о нир ке ОШ „Све ти 
Са ва“ из Срем ске Ми тро ви це. У ка те
го ри ји сред њих шко ла  омла дин ке нај
у спе шни ја је Гим на зи ја „Бран ко Ра ди
че вић“ из Ста ре Па зо ве, а у ка те го ри ји 
омла ди на ца Еко ном ска шко ла „9. мај“ из 
Срем ске Ми тро ви це. 

Нај у спе шни ја основ на шко ла у укуп
ном пла сма ну у школ ској 2015/2016. го
ди ни је ОШ „Вељ ко Ду го ше вић“ из Ру ме. 
Ди рек тор ка Ја сми на Ву ка но вић ис та кла 
је ве о ма ве ли ки зна чај при да ју раз во ју 
школ ског спор та.

 Сва ка на гра да у би ло ком так ми че
њу за нас је из у зет но зна чај на. Мо рам да 
ис так нем да ми на ста вља мо тра ди ци ју 
до брих ре зул та та у школ ском спор ту, у 
осва ја њу пр вих на гра да у укуп ном пла
сма ну. Прет про шле го ди не смо та ко ђе 
би ли нај бо љи, јер ми у на шој шко ли мно
го па жње по све ћу је мо раз во ју школ ског 
спор та, здра вој ис хра ни и уоп ште ба
вље њу спор том – ис та кла је Ву ка но вић.

По ред основ не шко ле, на гра ђе на је и 
нај у спе шни ја сред ња шко ла у укуп ном 
пла сма ну, Еко ном ска шко ла „9. мај“ из 
Срем ске Ми тро ви це.

 Ми смо тра ди ци о нал но нај бо ља 
сред ња шко ла у Сре му у све у куп ном 
пла сма ну. Се дам го ди на за ре дом осва
ја мо исту на гра ду. Под сти че мо де цу да 
се ба ве спор том, про фе со ре да ра де са 
њи ма и ре зул тат не мо же да из о ста не. 
На дам се да ће та ко оста ти и убу ду ће  
ис та као је Но ви ца Но ва ко вић, ди рек тор 
Еко ном ске шко ле „9. мај“ Срем ска Ми
тро ви ца.

Ме ђу нај у спе шни јим сред њим шко ла
ма, у ка те го ри ји омла ди на ца је и ин ђиј
ска Гим на зи ја. Они су дру го пла си ра ни 
са осво је них 269 бо до ва.

 С об зи ром на број уче ни ка ко ји има
мо, мно го смо ма њи у од но су на шко ле 
ко је су пр во пла си ра не и сва ке го ди не 
нам по бег ну „за ма ло“. Ове ће мо гле да
ти да их пре стиг не мо и оства ри мо бо ље 
ре зул та те. У му шкој кон ку рен ци ји дру го 
ме сто је за и ста ве ли ко при зна ње за ин
ђиј ску Гим на зи ју. Ми има мо све га 100 
де ча ка та ко да на ши про фе со ри има
ју про бле ма да фор ми ра ју се лек ци је, 
али де ца су ква ли тет на и во ле да ра де, 
па то ни је про блем  ис та као је Бран ко 
Мар че та, ди рек тор ин ђиј ске Гим на зи је.

Пред став ни ци Са ве за за школ ски 
спорт Ср би је ис та кли су то ком све ча но
сти да је Срем је дан од нај ор га ни зо ва
ни јих окру га ка да је школ ски спорт у пи
та њу. У при лог то ме све до чи и по да так 
да је за сту пље но 14 спорт ских гра на у 
му шкој и жен ској кон ку рен ци ји. 

 Ми слим да се до ста ура ди ло у по
след ње вре ме уз по моћ Ми ни стар ства 
омла ди не и спор та и да смо на пра вом 

пу ту. Же ли мо да што ве ћи број де це 
укљу чи мо у раз не ви до ве так ми че ња и 
про гра ма ко ји на не ки на чин пред ста
вља ју еду ка тив ни део. Мла ди ма тре ба 
да се уса ди да фи зич ка ак тив ност тре ба 
да бу де део сва ко днев ни це. Пре ко 136 
хи ља да уче ни ка уче ству је у на шим так
ми че њи ма. Та ко ђе, спро во ди мо про јек
те ко ји за циљ има ју еду ка ци ју о здра вој 
ис хра ни као и о ути ца ју фи зич ке ак тив
но сти на њи хов раз вој  ис та као је Жељ
ко Та на ско вић, пред сед ник Са ве за за 
школ ски спорт Ср би је.

Оп шти на Ин ђи ја, ко ја је би ла до
ма ћин нај у спе шни јим шко ла ма 
у Сре му, из свог бу џе та за 2017. 

го ди ну опре де ли ла је око 53 ми ли о на за 
раз вој спор та, школ ског спор та и спорт
ске клу бо ве. Ка ко је ис та као пред сед ник 
Оп шти не Вла ди мир Гак већ сле де ће 
го ди не за те на ме не би ће опре де ље но 
мно го ви ше сред ста ва.

 Ни је дан спорт ски ко лек тив ни је 
остао без по др шке ло кал не са мо у пра ве 
и то је нај ва жни је. Ни смо ни ко ме ума
њи ли сред ства у од но су на про шлу го
ди ну и тру ди ће мо се да их ис пла ти мо 
у сто по стот ном из но су. И по ред те шке 
си ту а ци је ус пе ли смо да одр жи мо ни во 
да ва ња, а сле де ће го ди не ће мо учи ни ти 
све да то бу де мно го ви ше  ис та као је 
Гак и до дао да су прет ход них го ди на из
о ста ла ула га ња у спорт ску ин фра струк
ту ру.

 У бу џе ту за те ку ћу го ди ну пред ви
де ли смо око 10 ми ли о на ди на ра за те 
на ме не. Ак це нат ће би ти на об но ви ин
фра струк ту ре у се о ским сре ди на ма, јер 
се на ла зи у ве о ма ло шем ста њу. 

Оп шти на Ин ђи ја од ове го ди не про
ши ри ла је круг до бит ни ка лап топ ра
чу на ра са ву ко ва ца и на нај у спе шни је 
спор ти сте. Ка ко је за крај ис та као Гак, 
до не ли су та кву од лу ку јер оп шти на Ин
ђи ја мо же да се по хва ли ве ли ким бро јем 
успе шних спор ти ста чи ји рад и труд тре
ба аде кват но на гра ди ти.

М. Ђ.

Пред став ни ци Са ве за 
за школ ски спорт
Ср би је ис та кли

су то ком све ча но сти 
да је Срем је дан од 
нај ор га ни зо ва ни јих 

окру га ка да је школ ски 
спорт у пи та њу

На гра ђе ни нај у спе шни ји у школ ском спор ту са те ри то ри је Сре ма
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Фуд ба ле ри „Сло бо де“ из 
До њег То вар ни ка од ра
ди ли су пр ви тре нинг у 

окви ру зим ских при пре ма. И 
по ред не по вољ них вре мен ских 
усло ва, пр вој про зив ци тре не ра 
Ми ла на Кне же ви ћа ода зва ло се 
два де се так фуд ба ле ра.

 Иако је тем пе ра ту ра би ла 
да ле ко ис под ну ле по че ли смо 
са ра дом. С об зи ром на бо лест 
не ких игра ча, по ку ша ће мо да се 
у на ред ним да ни ма оку пи мо и 
по ла ко уђе мо у ри там тре нин
га. Же ља нам је да бу де мо да
ле ко бо ље при пре мље ни не го 
ле тос, а има мо и до вољ но вре
ме на. Пла ни ра мо 78 кон трол
них утак ми ца, што ће нам би ти 

са свим до вољ но да спрем но 
до че ка мо пр во про лећ но ко ло – 
ка же Кне же вић.

У на ста вак пр вен ства „Сло
бо да“ ће ући осве же на и оја ча
на, а пред сед ник клу ба Ми лан 
Алек сић ис та као је че ти ри но ва 
игра ча.

 До шли су нам: Алек сан дар 
Љу бо је вић (Пр ви мај, Ру ма), 
Пе тар Пе ри шић (До њи Пе тров
ци), Не ма ња Си мо вић (Ку пи но
во) и Са во Ни нић (На пре дак, 
По пин ци). У то ку су пре го во
ри са још јед ним по тен ци јал
ним по ја ча ње, што би тре ба ло 
да нам бу де са свим до вољ но. 
Клуб је на пу стио са мо Вла ди
мир Кре со је вић, ко ји ће ка ри

је ру на ста ви ти у На прет ку из 
По пи на ца. То ком па у зе на ше 
ак тив но сти су би ле и на сре ђи
ва њу те ре на. Те рен је „че по ван“ 
и на ње га је на сут пе сак. Огра
да око те ре на је по пра вље на, 
те ће мо и по том пи та њу би ти 
спрем ни за про ле ће – оп ти ми
ста је Алек сић.

Иза бра ни ци Ми ла на Кне же
ви ћа има ће од лич не усло ве за 
рад на свом те ре ну и спорт ској 
ха ли. По ре чи ма пред сед ни ка 
Алек си ћа, по сто ји ре ал на мо
гућ ност, да се то ком мар та, део 
при пре ма од ра ди на Ле пен ском 
Ви ру. Ам би ци је „Сло бо де“ су 
ве ли ке, те не чу ди што су при
пре ме за по че ле ра но.

ФК „СЛО БО ДА“ ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Не ма зи ме за „Сло бо ду“

Савез спор то ва општи не 
Инђи ја у четвр так, 26. 
јану а ра одр жао је годи

шњу скуп шти ну на којој је било 
речи о рас по де ли сред ста ва из 
ово го ди шњег буџе та. Од 41 спо
рт ске орга ни за ци је, учла ње не у 
Савез спор то ва, на годи шњој 
скуп шти ни уче ство ва ло је 32 
пред став ни ка. Инђиј ским клу
бо ви ма у 2017. годи ни на рас по
ла га њу су 52 мили о на дина ра. 
О основ ном прин ци пу рас по
де ле, секре тар Саве за спор то

ва општи не Инђи ја Љуби ша 
Кова че вић каже да је у скла ду 
са новим закон ским одред ба
ма утвр ђе но да се јед ном клу
бу може доде ли ти нај ви ше 20 
одсто од укуп них сред ста ва, 
а тај износ усме рен је ка Фуд
бал ском клу бу „Инђи ја“. Савез 
спор то ва ће, тако ђе, помо ћи 
жен ски и мушки руко мет, Фуд
бал ски клуб „Хај дук“ Бешка за 
опста нак у лиги, као и дру ге 
спорт ске клу бо ве. Вео ма важан 
посао пред овом орга ни за ци

јом је и лега ли за ци ја спорт ских 
обје ка та, али и изград ња нових, 
нагла ша ва Кова че вић.У ово го
ди шњој рас по де ли спорт ског 
буџе та, Фуд бал ски клуб „Инђи
ја“ доби ће 20 одсто. Дирек тор 
клу ба Дра ган Пили по вић обја
шња ва да ће сред ства пре све
га уло жи ти у инфра струк ту ру: 
опре ма ње ста ди о на у скла ду 
са супер ли га шким стан дар ди
ма и рекон струк ци ју помоћ ног 
тере на. 

М. Ђ.

СКУП ШТИ НА САВЕ ЗА СПОР ТО ВА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

О рас по де ли нов ца

Годи шња скуп шти на 

ЖФК „ИН ЂИ ЈА“

Фуд ба лер ка
из Но ве Па зо ве

Ка ко је жен ски фуд бал у све ту 
ве о ма за сту пљен, на ње го вој 
по пу ла ри за ци ји се ра ди и код нас, 
па је та ко у сеп тем бру про шле 
го ди не осно ван Жен ски фуд бал
ски клуб у Ин ђи ји. У ње му по ред 
де вој чи ца из Ин ђи је, Бе шке, 
Но вих Кар ло ва ца, Слан ка ме на 
тре ни ра ју и де вој чи це из ста ро па
зо вач ке оп шти не, ме ђу ко ји ма је и  
два на е сто го ди шња Љи ља на 
Ко ва че вић из Но ве Па зо ве, уче
ни ца ОШ „Раст ко Не ма њић Све ти 
Са ва“. ЖФК „Ин ђи ја“ је нај мла ђи 
клуб на те ри то ри ји Вој во ди не, 
бро ји бли зу 30 мла дих спор тист
ки ња, уз ра ста од 11 до 15 го ди на, 
и већ уче ству је на так ми че њи ма у 
Раз вој ној ли ги Вој во ди не. У пла ну 
је осни ва ње још јед не се лек ци је 
ко ја би се так ми чи ла у Дру гој ли ги 
Вој во ди не, ис та као је тре нер 
Бо јан Хе мун.  К. Л.

АТЛЕ ТИ КА

Сре бр на
Ања Ковач

На првен ству Срби је у атле ти
ци за јуни о ре одр жа ном 28. јану а
ра у Бео гра ду, атле ти чар ка АК 
„Соко“ из Врд ни ка Ања Ковач 
осво ји ла је сре бр ну меда љу у 
трци на 60 мета ра. Ања је и поред 
лошег стар та, успе ла да се домог
не вице шам пи он ске титу ле обо
рив ши лич ни рекорд за чети ри 
сто тин ке: 7,78 секун ди.

СПОРТ

Нај бо љи
спор ти сти

Ла зар Зор чић, ко шар каш Ду на
ва из Ста рих Ба но ва ца нај бо љи је 
спор ти ста Оп шти не Ста ра Па зо ва 
за про шлу го ди ну. Нај бо ља еки па 
је жен ски од бој ка шки клуб Је дин
ство из Ста ре Па зо ве, а иза бра ни 
су и нај бо љи пи о нир, ка дет, ју ни
ор, на да спор та, као и спорт ски 
рад ник, су ди ја и тре нер. По себ на 
при зна ња уру че на су спорт ским 
рад ни ци ма за до при нос раз во ју 
спор та, као и за оства ре не ре зул
та те на ме ђу на род ном пла ну и за 
ма сов ност у спор ту. И ове го ди не 
до де ље на је Спе ци јал Ме ди ус 
на гра да. Био је то 50. ју би лар ни 
из бор нај бо љих спор ти ста Оп шти
не Ста ра Па зо ва и Спорт ског 
са ве за уз по др шку РТВ Ста ра 
Па зо ва. Ма ни фе ста ци ја је одр жа
на у По зо ри шној са ли у Ста рој 
Па зо ви у по не де љак 23. ја ну а ра, 
а до де ли на гра да прет хо дио је 
филм у тра ја њу од 10 ми ну та у 
ко ме су су ми ра ни спорт ски ре зул
та ти у про шлој го ди ни. Ге не рал ни 
по кро ви тељ ове спорт ске ма ни
фе ста ци је ко ју је ис пра тио ве ли ки 
број спор ти ста, спорт ских рад ни
ка, пред став ни ка ло кал не са мо у
пра ве и но ви на ра је би ла Оп шти
на Ста ра Па зо ва. Д. Б.
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У уто рак 24. јану а ра, у Гале ри ји 
сли ка „Сава Шума но вић“ у Шиду, 
одр жа на је при год на све ча ност 

пово дом рођен да на вели ког сли ка ра 
Саве Шума но ви ћа, који је рођен пре 
121 годи ну. Мно го број не посе ти о це те 
вече ри, поздра ви ла је дирек то ри ца 
Гале ри је сли ка у Шиду Весна Буро
је вић, која је том при ли ком Шиђа ни
ма пред ста ви ла и бојан ку за одра сле 
„Обо ји сли ке Саве Шума но ви ћа“. Ова 
годи на ће за Гале ри ју сли ка, како је 
иста кла, бити посеб на, јер је у зна ку 

обе ле жа ва ња више зна чај них јуби ле
ја.

 Као и сва ке годи не, годи ну почи
ње мо обе ле жа ва њем рођен да на Саве 
Шума но ви ћа. Ове годи не обе ле жи
ће мо неко ли ко зна чај них годи шњи ца. 
Навр ша ва се 75 годи на од смр ти Саве 
Шума но ви ћа, а Гале ри ја ове годи не 
навр ша ва 65 годи на рада и то је за 
нас још један зна ча јан јуби леј. Тако ђе, 
ове годи не се навр ша ва и 55 годи на од 
уста но вље ња мани фе ста ци је „Мемо
ри јал Саве Шума но ви ћа“, а про шло 

је и 20 годи на од прве постав ке сли
ка „Купа чи це“, што је тада иза зва ло 
вели ку пажњу и инте ре со ва ње. Тако 
да ове годи не поно во има мо ана ли
зу сли ка „Купа чи це“ нај са вре ме ни јим 
мето до ло шким при сту пи ма и чим нам 
вре ме дозво ли поно во ћемо орга ни
зо ва ти изло жбу сли ку. Сва ке годи не 
поку ша ва мо да има мо барем јед ну 
темат ску изло жбу, а за 2017. годи ну 
смо се одлу чи ли за пеј заж који је као 
тема и нај за сту пље ни ји у дели ма Саве 
Шума но ви ћа и потреб на му је посеб на 
пажња  иста кла је Весна Буро је вић.

Бојан ка за одра сле „Обо ји сли ке 
Саве Шума но ви ћа“ пред ста вље на је и 
уру че на свим посе ти о ци ма те вече ри.

 Ком плет ну бојан ку смо доби ли од 
јед ног мла дог и успе шног госпо ди на 
који је поре клом из Шида и који се са 
радо шћу сећа свог детињ ства про ве
де ног у овом гра ду, али и дела Саве 
Шума но ви ћа. Он је желео на неки 
начин да помог не нашој уста но ви и 
покло нио нам је бојан ку. Ми смо се 
потру ди ли да осми сли мо тих 30 сли
ка и надам се да смо у томе успе ли. 
Видим по реак ци ја ма свих који су вече
рас доби ли бојан ке, да једва чека ју да 
је боја ју и то ми је јако дра го  рекла је 
Весна Буро је вић.

Све ча ност пово дом Сави ног рођен
да на, упот пу нио је хор Основ не шко ле 
„Бран ко Ради че вић“ из Шида, који је 
извео неко ли ко песа ма. М. Н.

ГАЛЕ РИ ЈА СЛИ КА „САВА ШУМА НО ВИЋ“

Све ча ност пово дом
Сави ног рођен да на

Посе ти о ци све ча но сти у шид ској Гале ри ји 

КУЛТУРА

Обраћање дирек то ри це Гале ри је Весне Буро је вић
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ПЕЋИНЦИ

Проглашенинајбољиспортисти
Упрепуној сали Дома културе уДоњем Товарнику, у присуству

представника свих 36 клубо
ва чланова, представника локалне
самоуправе и јавног живота општи
не Пећинци, прошлог четвртка, 26.
јануара уручене су традиционалне
Годишње награде Спортског саве
за „Развој спортова“ најуспешнијим
спортистимаиклубовима,спортским
радницимаинајуспешнијимаушкол
скомспортуу2016.години.
Усвомпоздравномобраћањупред

седник„Развојспортова“СинишаЂо
кић јенагласиода јеСпортскисавез
засамочетиригодиненарастаоуор
ганизацијукојучини36спортскихко
лективаикојаокупљапрекохиљаду
ипоспортистаизпећиначкеопштине.
Овакавуспоннебибиомогућбез

подршкелокалнихинституција,апре
свега,безподршкепећиначкелокал
несамоуправе–рекаојеЂокић.
Награде најбољим спортистима

и спортским клубовима уручила је
председница Општине Пећинци Ду
бравка КовачевићСуботички, која је
томприликомизјавиладајеСпортски
савезсвојимделовањемупоследњих
неколико година значајно унапредио
аматерскиспортуопштиниПећинци,
укључујућитуишколскиспортгдеје
у последње време приметан пораст
интересовања ученика за бављење
спортом.
Томесусвакакодопринелемере

подршкеспортскимклубовимаишко
лама, каошто су куповина спортске
опреме и реквизита и обнова школ
ских терена, алиинаграђивањенај
успешнијих ученика бесплатним
летовањем–рекла јепрваженапе
ћиначкеопштинеидодаладасенада
даћенареднегодинеуконкуренцији
занаградебити јошвишеспортиста

иклубовасаизванреднимрезултати
ма.
Усениорскојконкуренцијизанајбо

љу спортисткињу проглашена је Јо
ванаСавковићизОдбојкашкогклуба
„Младост07“Пећинци,титулунајбо
љегспортистепонео јеСашаНовић
изФудбалскогклуба„Слобода“Доњи
Товарник, аФК „Слобода“ је прогла
шензанајбољуспортскуекипу.

У јуниорској конкуренцији титу
лу најбоље спортисткиње добила је
Милица Дорошки из Теквондо клуба
„Змај“ Пећинци, за најбољег спорти
ступроглашенјеСергејЦветковићиз
Кошаркашкогклуба„Срембаскет“Пе
ћинци,а„Срембаскет“јенаграђенкао
најбољајуниорскаспортскаекипа.
Награде најуспешнијим спортским

радницима уручио је начелник Оп
штинске управе општине Пећинци

Жељко Трбовић. За најзаслужни
јег спортског радника проглашен је
Перица Лисулов из ФК „Граничар“
Обреж,занајбољегспортскоградни
ка у 2016. години проглашен је Аца
Јовичић изФК „Ловац“ Карловчић, а
занајбољег тренераЖивкоМисира
ча,тренерКК„Срембаскет“Пећинци.
Занајбољеспортистесредњошкол

цепроглашенисуВањаЈухазовићи
МиланВидаков изСредње техничке
школе„МиленкоВеркићНеша“,нај
бољи спортисти основци су Ивана
БеговићизОШ„СлободанБајићПа
ја“ПећинцииАлексаРадивојевићиз
ОШ„ДушанЈерковићУча“Шиманов
ци.Занајбољегнаставникафизичког
васпитања проглашен је Бојан Жи
ванићизшимановачкеосновнешко
ле,којајеуједнодобиланаградукао
школакоја јепостигланајзапаженије
спортске резултате у 2016. години.
Награде најуспешнијима ушколском
спортууручилајеСнежанаГагић,на
челницаОдељењазадруштвенеде
латностипећиначкеОпштинскеупра
ве.
Специјалним плакетама за допри

носразвоју спортанаграђенисуОп
штинаПећинци,Полицијскаиспоста
ва у Пећинцима и Ловачко друштво
ДоњиТоварник.
УименаграђенихзахвалиосеЖив

коМисирачакојијерекаодабезула
гањауспортодстранеСпортскогса
веза и локалне самоуправе клубови
небимоглидафункционишуипости
жуврхунскерезултате.
Поред награда, Спортски савез је

клубовимачлановиманапоклонуру
чио 37 комплета спортске опреме и
реквизита,каои12ваучеразакупо
винусредставазаодржавањетерена
и просторија, тако да нико није оти
шаопразнихруку.

Награђениспортистипећиначкеопштине

Спортскисавез
јесвојим

деловањем
упоследњих

неколикогодина
значајноунапредио
аматерскиспорту
општиниПећинци,

реклаје
председница

ОпштинеПећинци
ДубравкаКовачевић

Суботички

RASTE BROJ 
OBOLELIH
OD [LOGA


