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Не го ва ње прин ци па 
род не рав но прав но
сти, раз вој и очу ва

ње на ци о нал ног иден ти те
та и на ци о нал них ма њи на, 
очу ва ње тра ди ци о нал не 
ку хи ње и раз вој ру рал ног 
под руч ја фру шко гор ског 
под не бља са мо су не ки од 
ци ље ва због ко јих по сто ји 
Удру же ње „Ви лин са лаш“ 
из Ма ра ди ка. Осно ва но 
2015. го ди не, да нас бро ји 
пре ко 10 чла но ва укљу че
них у за јед нич кој бор би за 
бо ље су тра. По по тре би, 
ка ко ка же Бран ка Пе шељ 
Ли хвар чек, пред сед ни ца, 
при кљу чу ју им се и чла ни
це дру гих удру же ња са ко
ји ма уско са ра ђу ју.

 Удру же ње „Ви лин са
лаш“ на зив је до би ло по 
до брим ви ла ма. Све смо 
ми же не  ви ле ко је по ма
жу где и ка да за тре ба, и у 
до бру и у злу  ка же Пе
шељ Ли хвар чек и до да је 
да чла ни це не пре ста но 
по ха ђа ју раз ли чи те вр сте 
еду ка ци ја.

 По ха ђа ле смо се ми на
ре о мен тор ству на „Мај ки
ном са ла шу“, о ор ган ској 
про из вод њи у По љо при
вред ној шко ли у Фу то гу, 
про из вод њи са пу на код 
Ми ре „Бан стол ке“, као и о 
енер гет ској ефи ка сно сти. 
Иде мо и у ко рак са но вим 

тех но ло ги ја ма, те су све 
чла ни це про шле обу ку зе 
ком пју те ре у ор га ни за ци ји 
Оп шти не Ин ђи ја.

С об зи ром на то да је је
дан од ци ље ва Удру же ња 
„Ви лин са лаш“ из Ма ра
ди ка и про мо ци ја здра вих 
сти ло ва жи во та као и Фру
шко гор ја, ре а ли зо ва ле су 
мно штво про је ка та. Је дан 
од њих је у са рад њи са 
По кра јин ским се кре та ри ја
том за при вре ду и ту ри зам 
 „Би ци клом на Фру шку го
ру“.

 Та ко ђе смо уче ство
ва ле и на кон кур си ма Оп
шти не Ин ђи ја, а је дан од 

њих од но сио се на обу ку 
же на за ши ве ње  „Ви ли ни 
еко ја сту чи ћи“ и не го ва ње 
ста рих за на та по пут тка ња 
и мо де ло ва ња гли не. По
себ но бих ис та кла од лич
ну са рад њу са Основ ном 
шко лом „Бран ко Ра ди че
вић“ из Ма ра ди ка, чи ји су 
уче ни ци уче ство ва ли у 
јед ном бро ју ре а ли зо ва
них про је ка та  ка же пред
сед ни ца Удру же ња „Ви лин 
са лаш“.

Ка ко ис ти че Пе шељ 
Ли хвар чек пла но ви 
иду у прав цу раз во ја 

се о ског ту ри зма и по врат
ку при ро ди. Ове го ди не, 

чла ни це Удру же ња при
пре ма ће еко ло шке слат ке 
и сла не зим ни це, а исте ће 
пла си ра ти и на тр жи ште. 
Та ко ђе, на ста вља ју са ре
а ли за ци јом про јек та ко ји 
про мо ви ше би ци кли зам 
као спорт и као здрав стил 
жи во та. У окви ру про јек та 
пла ни ра ни су од ла сци до 
са ла ша ко ји је уда љен че
ти ри ки ло ме тра од цен тра 
Ма ра ди ка и од са ла ша до 
ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та, 
све га два ки ло ме тра. У ту 
ру ту би ће укљу чен и од ла
зак до Ири шког вен ца, ко ји 
се на ла зи у бли зи ни ма на
сти ра. 

– По ред тог про јек та, 
пла ни ра мо са рад њу и са 
дру гим шко ла ма из окру
же ња, ка ко би што ве ћи 
број уче ни ка укљу чи ли у 
ра ди о ни це у окви ру ко јих 
ће мо при ку пља ти ле ко
ви то би ље, су ши ти га и 
да ље ко ри сти ти у раз ли
чи те свр хе – ка же на кра ју 
Бран ка Пе шељ Ли хвар чек, 
пред сед ни ца Удру же ња 
„Ви лин са лаш“ из Ма ра
ди ка и до да је да је план 
да се све ак тив но сти, као 
и до са да, од ви ја ју на 200 
го ди на ста ром са ла шу по 
ко јем је Удру же ње и до би
ло име, а ко ји се на ла зи у 
ма ра дич ком ви кенд на се
љу. М.Ђ.

ДобревилеизМарадика
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За мар тов ску ге не ра ци ју вој ни ка 
из Сре ма ко ји су се при ја ви ли 
за до бро вољ но слу же ње вој

ног ро ка у тра ја њу од шест ме се ци за 
Све тог Три фу на, 14. фе бру а ра при
ре ђен је при јем у се ди шту Срем ског 
управ ног окру га у Срем ској Ми тро ви
ци. Де вет мла дих Сре ма ца из оп шти
на Ириг, Ру ма, Шид, Пе ћин ци и Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца успе шно је про
шло ле кар ски пре глед и пси хо ло шка 
ис пи ти ва ња, те ће се од 1. мар та на
ла зи ти у Цен тру за обу ку у Сом бо ру. 
Ме ђу де вет бу ду ћих вој ни ка је и јед
на де вој ка, де вет на е сто го ди шња Бо
ја на Ви да ков из Си ба ча.

– Од у век су ме фа сци ни ра ле же не 
у уни фор ми. При вла чи ла ме је вој
ска, па сам се за пи та ла због че га не 
бих и ја по ку ша ла да слу жим вој ску. 
Оба ве сти ла сам ро ди те ље да же лим 

да идем у вој ску, они су пр во би ли за
чу ђе ни, али су ме на рав но по др жа ли. 
Би ће то леп иза зов за ме не, а план 
ми је да оста нем да ра дим при вој
сци, во ле ла бих да бу дем про фе си
о нал ни вој ник – из ја ви ла је Бо ја на, 
ко ја ће би ти род пе ша ди ја. 

Бо ја на је ду го го ди на игра ла фуд
бал, за вр ши ла је Сред њу еко ном ску 
шко лу у Пе ћин ци ма, а у на ред них 
шест ме се ци глав на пре о ку па ци ја 
би ће јој вој ска.

Још је дан бу ду ћи вој ник, чи ја је же
ља да на кон до бро вољ ног слу же ња 
вој ног ро ка оста не да ра ди при вој
ци је Сте фан Не ма ња Мар ко вић из 
Аша ње, ко ји има 23 го ди не и та ко ђе 
ће би ти род пе ша ди ја. 

 Љу бав пре ма вој сци ми се ја ви
ла за вре ме бом бар до ва ња. Код нас 
у се лу, иза мо је ку ће на ла зи се зе

мљо рад нич ка за дру га у ко јој је би ло 
мно го вој ни ка, па сам пу но вре ме на 
про во дио са њи ма. Због то га сам се 
од лу чио да слу жим вој ску, па ако Бог 
да да и оста нем у вој ци – ре као је 
Сте фан Не ма ња, ко ји је за вр шио Са
о бра ћај но тех нич ку шко лу у Зе му ну.

И ро ди те љи ко ји су при су ство ва ли 
пот пи си ва њу уго во ра по но сни су на 
сво ју де цу ко ја су се од лу чи ла на до
бро вољ но слу же ње вој ске. 

Цен тру Ми ни стар ства од бра не 
Срем ска Ми тро ви ца при па да ју оп
шти не Шид, Ириг, Ру ма и Пе ћин ци и 
Град Срем ска Ми тро ви ца. Бу ду ћим 
вој ни ци ма срећ но слу же ње вој ног 
ро ка по же лео је пот пу ков ник Зо ран 
Ле мал, на чел ник Цен тра Ми ни стар
ства од бра не Срем ска Ми тро ви ца.

 Ис пра ти ли смо дру гу ге не ра ци
ју вој ни ка ко ја шест ме се ци до бро
вољ но слу жи вој ни рок. У срем ско
ми тро вач кој ка сар ни 13. фе бру а ра 
за вр ше на је се лек ци ја за при јем 25 
вој ни ка за про фе си о нал ну слу жбу 
код нас у ка сар ни. Они по чи њу са ра
дом 25. ма ја. То је јед на од мо гућ но
сти на пре до ва ња и ре ша ва ње пи та
ња за по сле ња. Има мо до ста мла дих 
брач них па ро ва ко ји ра де за јед но у 
ка сар ни и већ су по сти гли од ре ђе не 
ре зул та те – из ја вио је Ле мал. 

Нај че шћи раз лог због ко га се мла
ди опре де љу ју за до бро вољ но слу
же ње вој ног ро ка је мо гућ ност за по
сле ња у вој сци, од слу же ни вој ни рок 
је услов за то. По сто је и дру ге др жав
не слу жбе, као што су МУП или Упра
ва за из вр ше ње за вод ских санк ци ја 
Ми ни стар ства прав де, где је од слу
же ни вој ни рок услов за кон ку ри са ње 
за по сао.

Б.Селаковић

СРЕМЦИРАДОИДУУВОЈСКУ:Пописивање
уговораодобровољномслужењувојногрока

БУДУЋИВОЈНИЦИ:БојанаВидаковиСтефанНемањаМарковић
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Бриго моја пређи на другога
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Не знам о чему бих писала, ако не бих 
помињала председничке изборе? Има 
ли у овој земљи важније и прече 

ствари од свађе некадашња два добра 
друга, два пријатеља Вучића и Николића? 
Ко је кога разочарао, а ко кога изварао, то 
су теме о којима васколика српска јавност 
разглаба још од Томине рођенданске журке. 

А живот у Србији иде даље, упркос 
председничким изборима и упркос свађи 
напредњака. И не само да иде, него баш 
пичи и не пита кад су избори. И меље нас 
све у шеснаест. Нарочито оне који се заносе 
предузетништвом и приватном 
иницијативом. Бити предузетник у овој 
земљи лепо је и лако само кад се гледа на 
телевизији. Тамо све врца од пословних 
идеја и лакоће пословања. Од бизнис 
планова, јефтиних кредита и осталих 
лагарија. И не само што је све лако, 
повољно и једноставно, него је брате толико 
профитабилно и исплативо, да се новинари 
с правом питају шта ти приватници стално 
кукају кад овде тече мед и млеко.

А како у стварности изгледа, ево примера. 
По закону о професионалној рехабилитацији 
инвалида свако ко има више од 20 
запослених радника дужан је да запосли 
једног инвалида. Ако неће да запосли 
инвалида онда мора у буџет да уплаћује 
пола просечне бруто плате, што по 
последњим подацима износи преко 30 
хиљада динара. А ако ни то не уплати, онда 
има да се казни до милион динара плус 
одговорно лице до не знам тачно колико стотина хиљада. 
Предузетници пролазе јефтиније, њих казна кошта до 
тричавих 400 хиљада динара. 

Сад, што приватне фирме нису забавишта у којима могу 
да се запошљавају инвалиди, то државу не секира. Она је 
своју основну функцију, бригу о социјално угроженима, 
свалила на привреду. А привреда како се снађе. Иначе, 
како сама држава брине о инвалидима, у предузећима 
чији је оснивач, најбоље се видело у Крагујевцу у Застави 
ИНПРО. Тамо су инвалиди рада који раде у фирми чији је 
власник Фонд за развој, читај држава Србија, месецима 
штрајковали глађу због тога што су им била угрожена 
основна права. И нико се није претерано „узбуђавао“ због 
тога. Нарочито не ресорни министар Вулин. 

Кад држава треба да брине, онда то изгледа као у 
Застави ИНПРО. Али, зато је баш некако секси пребацити 
ту бригу на приватни сектор. И то без динара некакве 
субвенције или подстицаја. Да се разумемо, има по свету 
разних модела инклузије инвалида, али увек је ту нека 
субвенција државе у питању. Код нас, ништа. Приватници 

ће за запошљавање инвалида добити шупаљ нос до очију, 
али зато ако их не запосле има да плаћају глобу. 

Па ви приватници сад добро гледајте колико имате 
радника. Испада да сваки онај ко хоће да прошири посао 
и запосли већи број радника, има да плаћа казну због тога 
што му је тако нешто уопште пало на памет. Или да 
запосли инвалида да би нашој држави правили рекламу, 
као види како се у Србији поштују људска права… Све 
уши отпадају.

Ја не бих никог да вређам, али није приватни сектор 
дечје обданиште па да се играмо са продуктивношћу 
рада и конкурентношћу. Није ни нека општина, ни 

јавна служба где може да се спава и куња. У приватном 
сектору има бато да се ради. А како инвалиди да раде… 
Стварно не знам. Можда и има неких послова које они 
могу обављати, само што је њихов број ограничен. И као 
што кажу, шта зна дете шта је 200 кила, оно узме па носи, 
тако и наша држава; шта зна министар шта је то 
приватлук, посебно онај који се не обавља у службеном 
аутомобилу.

PRIVATNIK

DR@AVA
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

У Апо те ци вишак 25 радника

Када поло ви ну
запо сле них чине 

нездрав стве ни
рад ни ци, апо те ка је 

мора ла доћи у ста ње 
у каквом је сада. 

Дирек тор је
могао да ура ди

раци о на ли за ци ју
мно го рани је,

зато руко вод ство
које води ову

уста но ву не
заслу жу је наше

пове ре ње, рекао је 
одбор ник опо зи ци је 

Алек сан дар
Про да но вић 

Одбор ни ци Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца про шлог 
поне дељ ка, 20. фебру а ра усво

ји ли су неко ли ко одлу ка које се тичу 
функ ци о ни са ња Апо те ке Срем ска 
Митро ви ца. При хва ћен је изве штај о 
посло ва њу Апо те ке за про шлу годи ну, 
а донет је и про гра ма рада и раз во ја 
Апо те ке и финан сиј ски план за 2017. 
Изме њен је Ста тут Апо те ке, на осно ву 
којег је пред ви ђе но да Град буде тај 
који ће обез бе ди ти несме та но функ ци
о ни са ње саме здрав стве не уста но ве.

 Ми смо на тај начин омо гу ћи ли да у 
буџе ту обез бе ди мо сред ства за вра ћа
ње зате че них дуго ва. Сма ње њем бро ја 
нездрав стве них рад ни ка, дебло ка дом 
рачу на и понов ним снаб де ва њем Апо
те ке леко ви ма, надам се да ћемо успе
ти да сачу ва мо Апо те ку као здрав стве
ну уста но ву Гра да. До сада смо из 
теку ће буџет ске резер ве издво ји ли 
новац за испла ту сеп тем бар ске, окто
бар ске и новем бар ске зара де, ове 
неде ље мислим да ћемо успе ти да 
испла ти мо и децем бар ску мини мал ну 
зара ду – изја вио је митро вач ки гра до
на чел ник Вла ди мир Сана дер.

Шеф одбор нич ке гру пе Ује ди ње на 

опо зи ци ја Митро ви це Алек сан дар Про
да но вић про ко мен та ри сао је да су 
одбор ни ци на јед ној од прет ход них 
скуп штин ски сед ни ца за в.д. дирек то ра 
Апо те ке поно во иза бра ли Дра га на 
Божи ћа, који је Апо те ку и довео у ста
ње у којем се сада нала зи. 

 Изве штај о посло ва њу Апо те ке за 
про шлу годи ну пока зу је да је реа ли зо
ва на поло ви на пла ни ра ног про гра ма. 
Када поло ви ну запо сле них чине 
нездрав стве ни рад ни ци, апо те ка је 
мора ла доћи у ста ње у каквом је сада. 
Дирек тор је могао да ура ди раци о на ли
за ци ју мно го рани је, зато руко вод ство 
које води ову уста но ву не заслу жу је 
наше пове ре ње – рекао је Про да но вић. 

Апо те ка је на кра ју 2016. годи не има
ла 57 запо сле них, а поло ви ну су чини
ли неме ди цин ски рад ни ци. Да би се 
коли ко толи ко попра ви ло ста ње у овој 
здрав стве ној уста но ви, чији је осни вач 
локал на само у пра ца, пред ло же но је 
да се 25 рад ни ка про гла си тех но ло
шким вишком, од тога 20 
нездравствених радника. За испла ту 
њихо вих зао ста лих зара да и отпрем
ни на потреб но је око седам мили о на 
дина ра. 

Заседање митровачког парламента

Одбор ни ци су већи ном гла со ва подр жа
ли раз ре ше ње дирек то ра Атлет ског ста ди
о на Дра га на Јова но ви ћа, про свет ног рад
ни ка из Лаћар ка, и име но ва ње Дар ка 
Гаври ло ви ћа, вишег спорт ског тре не ра из 
Мар ти на ца, за врши о ца дужно сти дирек

то ра Уста но ве Атлет ски ста ди он. 
Небој ши Попо ви ћу, дипло ми ра ном тех

но ло гу из Срем ске Митро ви це, про ду жен 
је в.д. ста тус дирек то ра ЈКП Реги о нал на 
депо ни ја „СремМачва“, до избо ра по кон
кур су, а нај ду же шест месе ци.

Про ме не у Атлет ском ста ди о ну
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Усво је на је и одлу ка о мери ли ма за 
утвр ђи ва ње допри но са за уре ђи ва ње 
гра ђе вин ског земљи шта, одлу ка о 
град ској пла жи, про грам уре ђе ња, оту
ђе ња и дава ња у закуп гра ђе вин ског 
земљи шта у јав ној сво ји ни Гра да у 
2017. годи ни и про грам поста вља ња 
мањих мон та жних и дру гих обје ка та на 
јав ним повр ши на ма за 2017.годи ну. 

Подр жан је про грам посло ва ња и 
план јав них набав ки Пред у зе ћа за одр
жа ва ње путе ва и ули ца „Сир ми јум пут“. 
За радо ве који се изво де пре ко овог 
пред у зе ћа пред ви ђе но је 50.200.000 
дина ра и то за потре бе зим ске слу жбе 
13.200.000, за одр жа ва ње сао бра ћај
ни ца у лет њем пери о ду 30.000.000 и 
седам мили о на за хори зон тал ну и вер
ти кал ну сиг на ли за ци ју. 

Одбор ник Про да но вић је за скуп
штин ском говор ни цом про ко мен та ри
сао да је за одр жа ва ње путе ва издво је
но недо вољ но нов ца, док је гра до на
чел ник Сана дер под се тио да су, поред 
одр жа ва ња путе ва за које је заду же но 
пред у зе ће „Сир ми јум пут“, у буџе ту 
Гра да издво је на сред ства и за изград
њу при ступ них сао бра ћај ни ца и самог 
под во жња ка, за шта је заду же на Град
ска упра ва за инфра струк ту ру. 

Одбор ни ци су усво ји ли про грам уна
пре ђе ња здрав стве не зашти те Гра да 
Срем ска Митро ви ца за 2017. Како се 
могло чути, воде ћи узро ци смрт но сти 
одра слог ста нов ни штва у претпрошлој 
годи ни на тери то ри ји Срем ске Митро
ви це биле су на првом месту боле сти 
систе ма крво то ка (кар ди о ми о па ти је, 
инфаркт мозга, хипер тен зи ја), затим 
малиг не боле сти  тумо ри, на тре ћем 
месту су неу ро ло шка обо ље ња и 
потом боле сти систе ма за варе ње. Ове 
боле сти има ју зајед нич ке фак то ре 
ризи ка: начин живо та, пуше ње, физич
ка неак тив ност, непра вил на исхра на и 
др. Због тога је потреб но пове ћа ти број 
ста нов ни ка који се пози ва ју на систе
мат ске пре гле де, као зна чај не мере у 
откри ва њу боле сти и поре ме ћа ја здра
вља свих доб них гру па ста нов ни штва. 

На днев ном реду 12. сед ни це Скуп
шти не Гра да Срем ска Митро ви ца 

нашао се и план рада и посло ва ња 
Дома здра вља за теку ћу годи ну. 
Менаџ мент уста но ве при мар не здрав
стве не зашти те за ову годи ну пла ни
рао је адап та ци ју здрав стве не ста ни це 
Вели ки Радин ци, за шта је потреб но 
2,5 мили о на дина ра, рекон струк ци ју 
кро ва Педи ја триј ске амбу лан те у 
Лаћар ку, изра ду 80 мета ра при ла зног 
пута до амбу лан те, као и радо ве на 
фаса ди и кре че њу Педи ја триј ске амбу
лан те и здрав стве не ста ни це у Лаћар
ку, за шта је укупно потреб но два мили
о на дина ра. За изра ду при ла за за 
амбу лан ту Физи кал не меди ци не и 
реха би ли та ци је пред ви ђе но је 400.000 
дина ра, док је за набав ку меди цин ске опре ме пла ни ра но 1.500.000 дина ра.

На сед ни ци је дато зеле но све
тло Локал ном акци о ном пла ну запо
шља ва ња за 2017. Ана ли за трен до ва 
тржи шта рада ука зу је на нео п ход ност 
интен зи ви ра ња актив но сти у циљу 
уна пре ђе ња поло жа ја кате го ри ја теже 
запо шљи вих лица, а посеб но мла дих, 
ста ри јих и вишко ва запо сле них, лица 
без ква ли фи ка ци ја, ниско ква ли фи ко
ва них, дуго роч но неза по сле них и осо
ба са инва ли ди те том. 

За реа ли за ци ју про гра ма струч на 
прак са који је запо чет у 2016. годи ни у 
буџе ту је обез бе ђе но 2.800.000 дина
ра, а пла ни ра но је и 2.500.000 дина
ра за финан си ра ње про гра ма јав них 
радо ва.

Усво јен је пра вил ник о кате го ри за ци
ји спорт ских орга ни за ци ја, као и пра
вил ник о одо бра ва њу и финан си ра њу 
про гра ма који ма се задо во ља ва ју 
потре бе и инте ре си гра ђа на у обла сти 
спо р та у Гра ду. Ови пра вил ни ци су 
ускла ђе ни са новим Зако ном о спо р ту.

При хва ће ни су изве шта ји о раду 
Град ског већа, град ских упра ва и 
струч не слу жбе Скуп шти не гра да за 
2016. годи ну. Дата је и сагла сност да 
Јав но кому нал но пред у зе ће Реги о нал
на депо ни ја „СремМачва“ Шабац врши 
услу гу одла га ње чвр стог, нео па сног 
кому нал ног отпа да са тери то ри је 
општи не Шид и општи не Бога тић на 
реги о нал ну депо ни ју Јарак. 

Биља на Села ко вић

Врши лац дужно сти начел ни ка Град
ске упра ве за инфра струк ту ру и имо ви
ну Саша Буга џи ја изја вио је да је и 2017. 
годи на инфра струк тур них радо ва. 

 Радо ви на под во жња ку теку пред ви
ђе ном дина ми ком, оче ку је мо уско ро да 
уве де мо у радо ве и изво ђа че који ће гра
ди ти две кру жне раскрснице, једну код 
Хороскопа, а другу код Електровојводине 
– рекао је Буга џи ја. 

Кру жни токо ви

На кра ју скуп штин ског засе да ња одбор
ник опо зи ци је Алек сан дар Про да но вић 
поста вио је одбор нич ко пита ње гра до на
чел ни ку Вла ди ми ру Сана де ру:

 Начел ни ке име ну је Град ско веће на 
осно ву спро ве де ног кон кур са. Коли ко је 
начел ни ка у в.д. ста ту су и где у зако ну 
пише да начел ни ци град ских упра ва могу 
бити у в.д. ста ту су. Због чега је неко у в.д. 
ста ту су, зато што не испу ња ва усло ве про
пи са не зако ном  рекао је Про да но вић.

Одбор нич ко 
пита ње

До сада смо
из теку ће буџет ске 
резер ве издво ји ли 
новац за испла ту
сеп тем бар ске,
окто бар ске
и новем бар ске
зара де, изја вио
је митро вач ки
гра до на чел ник
Вла ди мир Сана дер

Одборник Александар Продановић Градоначелник Владимир Санадер

Начелник Саша Бугаџија
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У са ли До ма кул ту ре у Хрт ков
ци ма, пред пре ко 200 по се ти
ла ца, Ве се лин Шљи ван ча нин, 

пу ков ник у пен зи ји је го во рио о књи
га ма ко је је на пи сао, али на овој три
би ни је би ло ре чи и о Ха шком три
бу на лу, ње го вом ста ву ка кав је био 
од нос он да шњих по ли тич ких сна га 
оку пље них у ДОСу пре ма ха шким 
оп ту же ни ци ма ме ђу ко ји ма је и сам 
био, као и ак ту ел ној вла сти и пре ми
је ру Ву чи ћу ко јег по др жа ва.

Три би на је, и по ред ве ли ког бро ја 
оку пље них Хрт ков ча на, али и жи те
ља окол них се ла, за раз ли ку од оне 
у Бе шки, про те кла без ика квих ин ци
де на та.

Ме ђу по се ти о ци ма су би ли и ви со
ки функ ци о не ри Оп штин ског од бо ра 
Срп ске на пред не стран ке Ру ма и но
си о ци функ ци ја у рум ској оп шти ни  
др Алек сан дар Мар ти но вић, Сла ђан 
Ман чић, Сте ван Ко ва че вић... 

 Дра го ми је што се оку пи ло ово ли
ко до брог и че сти тог на ро да и та ко је 
сву да где до ђем да го во рим о сво јим 
књи га ма  ка ко нај но ви јој „У слу жби 
отаџ би не“, та ко и о књи га ма „Бра нио 
сам исти ну“, „Мед и жуч“ и „Си не бу
ди чо век“. Го во рим и за то што не ки 
по ку ша ва ју да ме ућут ка ју. Ја ве о ма 
по шту јем и Алек сан дра Ву чи ћа ко ји 
је ве ли ки па три о та и о то ме сам та

ко ђе, го во рио на овој три би ни. Увек  
ка жем да је по треб но је дин ство и 
сло га срп ског на ро да. Ми смо у исто
ри ји увек би ли ме ђу по бед ни ци ма, и 
исто ри ја се не мо же за бо ра ви ти  ми 
смо у оба свет ска ра та би ли на стра
ни са ве зни ка и по бед ни ка и ја ве ру
јем да ће мно ги схва ти ти то  ре као је 
но ви на ри ма по сле три би не Ве се лин 
Шљи ван ча нин.

 С. Џ.

ХРТ КОВ ЦИ

Шљи ван ча нин
на три би ни

Три би на у Хрт ков ци ма

Ве се лин Шљи ван ча нин

Пред пре ко 200 по се ти ла ца, Ве се лин Шљи ван ча
нин, пу ков ник у пен зи ји је го во рио о књи га ма ко је 
је на пи сао, али на овој три би ни је би ло ре чи и о 
Ха шком три бу на лу Глав ни одбор Срп ске напред не 

стран ке 17. фебру а ра јед но гла
сно је донео одлу ку да је њихов 

кан ди дат за пред сед ни ка Срби је 
Алек сан дар Вучић. За њега је гла са
ло свих 600 чла но ва ГО СНС. 

Лидер СНС Алек сан дар Вучић се 
на сед ни ци Глав ног одбо ра захва лио 
сви ма на подр шци. 

 Поно сан сам на вас, јер у прет
ход них чети ри или пет годи на успе ли 
смо да у земљи која је била на иви ци 
бан крот ства, земљи која није виде ла 
сво ју будућ ност да се поме ри мо са 
мртве тач ке. Хоћу да вам се захва
лим, јер сте у прет ход ном пери о ду 
напра ви ли раз ли ку изме ђу нас и њих, 
напра ви ли сте раз ли ку коју гото во 
нико није могао да напра ви. Ви сте 
једи на стран ка која није доби ја ла 
гла со ве на дема го ги ји, побе ђи ва ли 
сте тако што сте ради ли нај те же 
ства ри, од којих су сви бежа ли. Веро
ват но ми је ово послед ње обра ћа ње 
као пред сед ни ка Вла де Срби је и 
желим да вам се захва лим за подр
шку и да кажем да сам поно сан на 
вас. Желим да кажем да сам чинио 
све да земљу изву чем из кри зе. 
Јесам ли гре шио?  Гре шио сам, али 
сам се тру дио да гре шке испра вљам 
 рекао је Вучић и додао да ће првих 
пет дана свог одмо ра иско ри сти ти за 
кам па њу. 

 Уло жи ли смо мно го тру да и напо
ра и важно да људи виде да смо се 
бори ли и вред но ради ли. Ови избо ри 
су тешки, бре ме ни ти и неће бити 

Поно сан сам на вас, 
јер у прет ход них 

чети ри или пет
годи на успе ли смо 
да у земљи која је 

била на иви ци
бан крот ства, земљи 

која није виде ла
сво ју будућ ност да 

се поме ри мо са мртве 
тач ке. Хоћу да вам се 

захва лим, јер сте у 
прет ход ном пери о ду 

напра ви ли раз ли ку 
изме ђу нас и њих, 

напра ви ли сте
раз ли ку коју гото во 
нико није могао да 

напра ви, рекао је 
Александар Вучић
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СРП СКА НАПРЕД НА СТРАН КА У СРЕМУ

Сви за Вучи ћа

Свих 185 одбо ра СНС широм Срби је дало је подр шку кан ди да ту ри Алек сан дра 
Вучи ћа за пред сед ни ка Срби је
нима ло лако и јед но став но. Неки су у 
кам па њи два или три месе ца и вели ке 
нов це тро ше и нико их не пита, а да 
смо ми то ради ли раза пе ли би нас  
нагла сио је лидер СНС.

Сед ни ци Глав ног одбо ра прет хо ди
ле су сед ни це општин ских и град ских 
одбо ра. Свих 185 одбо ра СНС дало је 
подр шку кан ди да ту ри Алек сан дра 
Вучи ћа за пред сед ни ка Срби је. Срем
ски одбо ри тако ђе су јед но гла сно 
подр жа ли кан ди да ту ру Вучи ћа за 
пред сед ни ка државе. 

Општин ски одбор Срп ске напред не 
стран ке Рума је на сед ни ци одр жа ној 
16. фебру а ра, јед но гла сно донео 
одлу ку којом се подр жа ва пред лог 
Пред сед ни штва СНС да кан ди дат 

стран ке за пред сед ни ка Срби је буде 
Алек сан дар Вучић.

Сво јом подр шком Алек сан дру Вучи
ћу ОО СНС Рума даје подр шку једи
ном кан ди да ту који је гарант поли тич
ке ста бил но сти у Срби ји  сто ји у саоп
ште њу које је обја вље но на феј сбу ку 
Општин ског одбо ра напред ња ка у 
Руми.

На сед ни ци Општин ског одбо ра 
Срп ске напред не стран ке у Шиду која 
је одр жа на 16. фебру а ра, доне та је 
чвр ста и јед но гла сна одлу ка да шид
ски општин ски одбор Срп ске напред
не  стран ке без ре зер вно подр жа ва 
кан ди да ту ру лиде ра СНС Алек сан дра 
Вучи ћа. 

Пред сед ник општи не Шид и пове ре

ник ОО Срп ске напред не стран ке у 
Шиду,  Пре драг Вуко вић исти че да ће 
шид ски одбор на пред сто је ћим избо
ри ма уло жи ти вели ке напо ре, а захва
љу ју ћи сна зи и једин ству пости ћи једи
ни крај њи циљ, побе ду Алек сан дра 
Вучи ћа на пред сед нич ким избо ри ма. 

 Шид ски одбор СНС дао је јед но гла
сну и без ре зер вну подр шку Алек сан
дру Вучи ћу за кан ди да ту ру – рекао је 
Пре драг Вуко вић, пред сед ник општи
не Општи не Шид и пове ре ник СНС 
Шид и додао да је подр шка апсо лут на 
и да у стран ци ника да није било веће 
једин ство.

И Општин ски одбор Срп ске напред
не стран ке Инђи ја јед но гла сном одлу
ком пру жио је апсо лут ну подр шку 
Алек сан дру Вучи ћу на пред сто је ћим 
избо ри ма за пред сед ни ка Репу бли ке 
Срби је.

 Сма тра мо да је Алек сан дар Вучић, 
као пре ми јер, пока зао нешто што 
нисмо има ли при ли ке да види мо у 
нови јој срп ској исто ри ји. Пре све га, 
јасну визи ју модер не и успе шне Срби
је, земље која је лидер у југо и сточ ној 
Евро пи , као и бес по штед ну бор бу 
про тив кри ми на ла и коруп ци је  иста
као је Вла ди мир Гак, пове ре ник ОО 
СНС у Инђи ји и додао:

 Енер ги ја, зна ње и посве ће ност у 
реша ва њу свих врста про бле ма у 
целој Срби ји, дефи ни тив но оста вља ју 
само јед ну могућ ност за пред сто је ће 
избо ре  Алек сан дар Вучић је пред сед
ник Срби је убе дљи вом побе дом у 
првом кру гу.

 Једи на могу ћа раци о нал на одлу ка је 
да кан ди ду је мо Алек сан дра Вучи ћа за 
пред сед ни ка Репу бли ке, јер је он једи ни 
који може да побе ди у првом кру гу. Он 
једи ни може да обез бе ди кон ти ну и тет 
поли ти ке која је вође на у Срби ји од 2012. 
годи не и једи ни који може да спре чи сво
јом побе дом да се Срби ја вра ти у про
шлост, у вре ме лопов ских при ва ти за ци ја, 
када су Срби јом вла да ли тај ку ни. Ја да 
имам 65 годи на досто јан стве но бих се 
пову као са места пред сед ни ка Репу бли
ке, јер је моја стран ка рекла кога хоће за 
свог кан ди да та. Пову као бих се као 

госпо дин човек са свим при ви ле ги ја ма и 
поча сти ма и омо гу ћио да Алек сан дар 
Вучић ради један добар посао за Срби ју, 
овог пута као пред сед ник Репу бли ке. То 
је моје мишље ње  изја вио је на ТВ 
„Прва“ Алек сан дар Мар ти но вић, шеф 
посла нич ке гру пе СНС у Скуп шти ни 
Срби је.

Евен ту ал ну кан ди да ту ру Томи сла ва 
Нико ли ћа он сма тра као кан ди да ту ру 
про тив Вучи ћа, као и оста лих кан ди да та 
Јан ко ви ћа или Јере ми ћа, с обзи ром на то 
да се стран ка опре де ли ла да Алек сан дар 
Вучић буде њен кан ди дат.

АЛЕК САН ДАР МАР ТИ НО ВИЋ: 

Вучић једи на раци о нал на одлу ка

ЈЕД НО ГЛА СНА ПОДР ШКА: Сед ни ца ОО СНС у Шиду 
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БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ, МИ НИ СТАР ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ И 
ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Три правца нове
аграр не по ли ти ке
• Три су прав ца но ве аграр не по ли ти ке: прво су ме ре за 

по ве ћа ње кон ку рент но сти, односно на бав ку но ве опре ме и 
ме ха ни за ци је, дру го су под сти ца ји за оне вр сте по љо при
вред них де лат но сти ко је на сред њи и ду жи рок има ју пер
спек ти ву, ту ми слим на по вр тар ство, во ћар ство, сто чар
ство, ри бар ство. И тре ћа ствар је раз вој пре ра ђи вач ке 
ин ду стри је. То су три кључ не ства ри са ко ји ма из ла зи мо 
пред по љо при вред ни ке. Ма ло то сад де лу је не по пу лар но. 
На ду жи рок је то одр жи ви је не го да ва ње 12 хи ља да ди на ра 
по хек та ру

• Ми ни стар ство по љо при вре де је има ло нај ве ћи раст 
бу џе та у од но су на сва дру га ми ни стар ства, пре ко осам 
про це на та. То је ја сан сиг нал да је до шло до про ме не у 
на чи ну раз ми шља ња ка да је у пи та њу аграр. У про те клих 
1015 го ди на од ме ра аграр не по ли ти ке у Ср би ји смо ви де
ли са мо суб вен ци је по хек та ру. То је би ла кла сич на по тро
шач ка ме ра. Ка да су ММФ и Свет ска бан ка ура ди ле ана ли зу, 
утвр ђе но је да не по сто је ефек ти та кве аграр не по ли ти ке 

Фотографија преузета са сајта N1
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Усво је ни бу џет за по љо при вре ду 
за 2017. го ди ну је 43,778 ми ли
јар ди ди на ра, што је за 8,11 

од сто ви ше у од но су на про шло го ди
шњи. То је нај ве ће по ве ћа ње бу џе та у 
од но су на сва оста ла ми ни стар ства. 
Поред то га, усво је не ме ре аграр не 
по ли ти ке има ју за циљ ја ча ње сто чар
ства, ра тар ства, во ћар ства и по вр тар
ства, од но сно оних гра на по љо при вре
де ко је на сред њи и ду жи рок има ју 
нај бо љу пер спек ти ву, то је са же так 
пла но ва ми ни стар ства по љо при вре де 
за 2017. го ди ну. На рав но, по ред по ме
ну тог тре ба ис та ћи и про цес европ ских 
ин те гра ци ја у ком по љо при вре да има 
цен трал но ме сто.

– У јед ном од за ко на ко ји су усво је ни 
ра ни јих го ди на ре че но је да бу џет за 
по љо при вре ду тре ба да бу де пет 
од сто ре пу блич ког бу џе та. Ме ђу тим, 
ни је де фи ни са но да ли се ми сли на 
при ход ну или рас ход ну стра ну бу џе та. 
Су шти на је у то ме да нов ца ни кад ни је 
до вољ но за по љо при вреду и на ша 
ин тен ци ја је да га у бу дућ но сти бу де 
ви ше. Ми ни стар ство по љо при вре де је 
има ло нај ве ћи раст бу џе та у од но су на 
сва дру га ми ни стар ства, пре ко осам 
про це на та. То је ја сан сиг нал да је 
до шло до про ме не у на чи ну раз ми
шља ња ка да је у пи та њу аграр. То је 
сва ка ко не до вољ но, али мо ра мо ту 
не ко ли ко ства ри да раз ли ку је мо. Пре 
све га да по ме нем по кра јин ску ад ми ни
стра ци ју, чи ја је из вор на над ле жност 
фи нан си ра ње по љо при вре де, и то у 
де лу ру рал ног раз во ја. И ту има мо 
зна чај на сред ства ко ја су опре де ље на 
за по љо при вре ду, та ко да се не ра ди 
са мо о нов цу ко ји се на ла зи у ре пу
блич ком бу џе ту  ре као је 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. 

М НО ВИ НЕ: За шти та жи вот не сре
ди не, а и са ма по љо при вре да је ја ко 
ва жна обла ст у про це су при сту па
ња ЕУ. 

БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ: По љо
при вре да и област за шти те жи вот не 
сре ди не би ће цен тар фи нан сиј ске 
по др шке вла де у на ред ним го ди на ма. 
Чи тав про цес европ ских ин те гра ци ја 
за сни ва се на за јед нич кој по љо при
вред ној по ли ти ци и по ли ти ци упра
вља ња за шти том жи вот не сре ди не. 
Тре ба зна ти да се 80 од сто про пи са 

ко је тре ба ускла ди ти са нор ма ти вом 
ЕУ ти че ове две обла сти. У пи та њу су 
че ти ри по гла вља ко ја се ти чу по љо
при вре де, без бед но сти хра не, ри бар
ства и за шти те жи вот не сре ди не. 
Европ ска ко ми си ја је озна чи ла да смо 
ми на по гла вљу 27, по гла вљу ко је се 
ти че за шти те жи вот не сре ди не, на пра
ви ли нај ве ћи ис ко рак у по след њих 
не ко ли ко ме се ци. То ве ро ват но оби
чан чо век и не ви ди. Ми смо са да у 
по ступ ку ускла ђи ва ња нор ма ти ве. За 
по гла вље 27 све је спрем но. Тре ба да 
се ове го ди не ура ди ак ци о ни план. Кад 
је у пи та њу ри бар ство, по гла вље 13, 
ми ће мо то по гла вље отво ри ти и нај
ве ро ват ни је за тво ри ти у пр вој по ло ви
ни го ди не у вре ме пред се да ва ња Мал
те. Што се ти че по гла вља 12, без бед
но сти хра не, ту тре ба да ви ди мо шта 
све мо ра мо да ис пу ни мо, тре ба да 
до би је мо та ко зва не бенџ мар ке ре. А 
што се ти че са ме по љо при вре де, 
од но сно по гла вља 11, ми смо ту до би
ли не ко ли ко ства ри ко је мо ра мо да 
ура ди мо. Пре све га да ус по ста ви мо 
ИПАРД про це ду ре, да из ме ни мо за кон 
о по љо при вре ди. ИПАРД су по себ на 
сред ства ЕУ ко ја ће нам би ти на рас
по ла га њу као зе мљи кан ди да ту. Оче
ку јем да ће мо акре ди та ци ју до би ти у 
ју ну и да ће мо и то за вр ши ти, та ко да 
ће мо и то по гла вље мо ћи да отво ри
мо. Има ту пу но по сла и има до ста да 
се ра ди. Ис ку ства Хр ват ске су нам 
дра го це на, а на ро чи то Ма ђар ске. 
Ма ђа ри су нам бли жи због исте или 
слич не вр сте про из вод ње.  

Нас ове го ди не че ка и ли бе ра ли
за ци ја тр жи шта по љо при вред ног 
зе мљи шта. Да ли је то ко нач на 
ствар, да ли ће од 1. сеп тем бра 
стран ци мо ћи да ку пу ју зе мљу у 
Ср би ји?

Оно што је не ка рак те ри стич но за 
про цес при дру жи ва ња, ка да је Ср би ја 
у пи та њу, је то што је је ди но Ср би ја 
пре у зе ла на се бе оба ве зу да ли бе ра
ли зу је тр жи ште по љо при вред ног 
зе мљи шта. То се де си ло 2008. го ди не 
у вре ме пот пи си ва ња Спо ра зу ма о 
ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. Дру ге 
зе мље су тај услов ис пу ња ва ле тек 
кад уђу у ЕУ и има ле су рок за то три, 
че ти ри или де сет го ди на. Је ди но смо 
ми пре у зе ли та кву оба ве зу, и не ка је на 
част они ма ко ји су то та ко ура ди ли. 

БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ, МИ НИ СТАР ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ И
ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Три правца нове
аграр не по ли ти ке

Субвенције ће бити 
4.000 ди на ра

по хек та ру.
Две хи ља де у нов цу, 

а две хи ља де кроз 
ре гре си ра ње

ве штач ког ђу бри ва. 
Ме ђу тим, са да има мо 
мно го ви ше нов ца за 

на бав ку трак то ра, 
ме ха ни за ци је, опре ме, 
из град њу скла ди шта. 

И све је
при ла го ђе но ма лим 

по љо при вред ни ци ма, 
про це ду ре ни су ком

пли ко ва не. Ни је то 
при ча да ће са мо 

ве ли ки, они ко ји об ра
ђу ју сто ти не

хек та ра мо ћи да до ђу 
до ових сред ста ва. 

Упра во су прот но,
ма ла га здин ства
ће до би ја ти ова

сред ства ка ко би
пре шла на
ви ши ни во

M NOVINE :
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На ма 1. сеп тем бра ове го ди не ис ти че 
рок за ли бе ра ли за ци ју тр жи шта по љо
при вред ног зе мљи шта и ми ће мо то 
ура ди ти. Мо ра мо из ме ни ти за кон о 
по љо при вред ном зе мљи шту. Ме ђу
тим, не ће мо тр жи ште ли бе ра ли зо ва ти 
баш она ко ка ко је ССПом пред ви ђе
но, не го ће мо утвр ди ти по себ на ме ри
ла да би не ко мо гао да стек не пра во 
вла сни штва над зе мљом у Ср би ји. 
Би ће пред ви ђе но да не ко ко ко ће да 
ку пи зе мљи ште мо ра од ре ђен број 
го ди на би ти ре ги стро ван у АПР, ако се 
ра ди о прав ном ли цу, или има ти пре
би ва ли ште у Ср би ји, уко ли ко се ра ди о 
фи зич ким ли ци ма. То су ре ше ња ко ја 
су по зна та у Пољ ској, Сло ве ни ји, 
Ма ђар ској, Сло вач кој...

Го ди на ма слу ша мо при че о мо дер
ни за ци ји срп ске по љо при вре де, о 
(не)кон ку рент но сти на ших по љо
при вред ни ка у од но су на европ ске. 
Увек су у пи та њу ве ли ке ци фре и 
ве ли ки по сло ви, али шта ма ли срп
ски по љо при вред ник мо же оче ки ва
ти од ми ни стар ства по љо при вре де 
у на ред ном пе ри о ду? Ма лих га здин
ста ва је мно го ви ше не го оних ве ли
ких.

Про сеч на ве ли чи на по се да у це лој 
Ср би ји је из ме ђу три и три и по хек та
ра. На под руч ју Вој во ди не је то ма ло 
ви ше. Про се чан број кра ва ко је има 
јед но по љо при вред но га здин ство је од 
јед не до че ти ри. 90 од сто је та квих 
га здин ста ва. Ми у ства ри има мо ве ли
ки број љу ди ко ји ма је по љо при вре да 
или до пун ска де лат ност или су то у 
пи та њу не ко мер ци јал на га здин ства. 
Др жа ва има оба ве зу да то очу ва, јер 
ако се пре ма њи ма не бу де мо од но си
ли на пра ви на чин, мо же мо да их уни
шти мо. Мо же мо да уни шти мо ком пле
тан сточ ни фонд, а то је ја ко осе тљи ва 
ствар. На рав но, они сви оче ку ју од 
ми ни стар ства под сти ца је. У про те клих 
1015 го ди на од ме ра аграр не по ли ти
ке у Ср би ји смо ви де ли са мо суб вен
ци је по хек та ру. То је би ла кла сич на 
по тро шач ка ме ра. Ка да су ММФ и 
Свет ска бан ка ура ди ле ана ли зу аграр

них ме ра, утвр ђе но је да не по сто је 
ефек ти та кве аграр не по ли ти ке. 
Су шти на це ле при че је да ми мо ра мо, 
да би смо се при ла го ди ли ЕУ, обез бе
ди ти да на ши по љо при вред ни ци бу ду 
кон ку рент ни.

Ка ко ће те то обез бе ди ти? Ка ко ће 
се по сти ћи да срп ски се љак бу де 
кон ку ре нат ре ци мо ма ђар ском?

Има ту не ко ли ко ства ри. Јед но су 
ме ре аграр не по ли ти ке на по ве ћа њу 
кон ку рент но сти. Ту пре све га ми слим 
на на бав ку но ве опре ме, ме ха ни за ци је 
ка ко би се сни жа ва ли тро шко ви про из
вод ње. Да ље, тре ба да ва ти под сти ца
је за оне вр сте по љо при вред них 
де лат но сти ко је на сред њи и ду жи рок 
има ју пер спек ти ву, ту ми слим на по вр
тар ство, во ћар ство, сто чар ство, 
ри бар ство. И тре ћа ствар је раз вој 
пре ра ђи вач ке ин ду стри је као гра не 
ко ја ће ап сор бо ва ти ви шко ве. То су 
три кључ не ства ри са ко ји ма из ла зи мо 
пред по љо при вред ни ке. Ма ло то сад 
де лу је не по пу лар но. На ду жи рок је то 
одр жи ви је не го да ва ње 12 хи ља да 
ди на ра по хек та ру. По себ но што мно га 
га здин ства још увек во де суд ске спо
ро ве са др жа вом због не ис пла ће них 
суб вен ци ја. Ле по се при ча ло, ле по се 
сли ка ло, али ка да је до шло до ре а ли
за ци је, ни су сви до би ли.

Ко ли ке ће би ти суб вен ци је по хек
та ру ове го ди не?

Би ће 4.000 ди на ра по хек та ру. Две 
хи ља де у нов цу, а две хи ља де кроз 
ре гре си ра ње ве штач ког ђу бри ва. 
Ме ђу тим, са да има мо мно го ви ше нов
ца за на бав ку трак то ра, ме ха ни за ци је, 
опре ме, из град њу скла ди шта. И све је 
при ла го ђе но ма лим по љо при вред ни
ци ма, про це ду ре ни су ком пли ко ва не. 
Ни је то при ча да ће са мо ве ли ки, они 
ко ји об ра ђу ју сто ти не хек та ра мо ћи да 
до ђу до ових сред ста ва. Упра во 

Бра ни слав Не ди мо вић је и члан 
пред сед ни штва Срп ске на пред не 
стран ке. У ве зи пред сто је ћих пред
сед нич ких из бо ра, ка же да ни ка квих 
ди ле ма око кан ди да та не ма. 

– Кан ди дат вла да ју ће ко а ли ци је, 
чи ји сто жер је СНС, на пред сто је ћим 
пред сед нич ким из бо ри ма би ће Алек
сан дар Ву чић. Глав ни од бор и свих 
185 оп штин ских и град ских од бо ра су 
се из ја сни ли о то ме. Оста ли кан ди да
ти ће би ти кан ди да ти не ких дру гих 
стра на ка или гру па гра ђа на. То је 
го то во, ту ви ше не ма ни ка кве при че.

Ван ред них пар ла мен тар них из бо
ри, ка ко са да ства ри сто је (су бо та, 18. 
фе бру ар) не ће би ти. Да ли ће се 
не што про ме ни ти у на ред них 78 
да на, ви де ће мо. Пред сед нич ки из бо

ри мо ра ју да се рас пи шу до 2. мар та. 
Од та да по чи њу да те ку из бор не рад
ње и ве ро ват но ће пр ви круг би ти у 
пр вој не де љи апри ла. 

Да ли ће до ћи до тур бу лен ци ја у 
СНС с об зи ром на на ја ве То ми сла
ва Ни ко ли ћа да ће се кан ди до ва ти 
за пред сед ни ка?

О том не ма ни го во ра. Не по сто је 
ни ка кви „То ми ни љу ди“, ни ле ви ни 
де сни. Ко ли ко ја знам. Ако их има, 
сре тан им пут, и на ма оста нак. Ја сам 
ова кве „Осме сед ни це“ ви део не ко ли
ко пу та, и на свом лич ном при ме ру, 
та ко да не оче ку јем ни шта дра стич но, 
ни ка ква це па ња стран ке и слич не 
ства ри. Уоста лом, ко је луд да иде за 
гу бит ни ком?

Алек сан дар Ву чић
је ди ни кан ди дат СНС

Је ди но је Ср би ја
пре у зе ла на се бе
оба ве зу да
ли бе ра ли зу је тр жи ште 
по љо при вред ног 
зе мљи шта пре уласка 
у Европску унију.
То се де си ло 2008. 
го ди не у вре ме
пот пи си ва ња
Спо ра зу ма
о ста би ли за ци ји
и при дру жи ва њу.
Дру ге зе мље су тај 
услов ис пу ња ва ле
тек кад уђу у ЕУ
и има ле су рок за то 
три, че ти ри или де сет 
го ди на. Не ка је на
част они ма ко ји су
то та ко ура ди ли
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су прот но, ма ла га здин ства ће до би ја ти 
ова сред ства ка ко би пре шла на ви ши 
ни во, у ка те го ри ју сред њих, да та ко 
ка жем. 

На ко ји на чин ће по љо при вред ни
ци до ла зи ти до сред ста ва за об но ву 
ме ха ни за ци је?

Но ва прак са ће би ти бо ља од про
шло го ди шње, ка да смо има ли си ту а
ци ју да по љо при вред ни ци стал но кон
ку ри шу и ни кад не зна ју да ли ће сред
ства до би ти или не. Ове го ди не ће 
по љо при вред ни ци под но си ти про фак
ту ру за на бав ку ме ха ни за ци је. Ка да 
ме ха ни за ци ју ку пе, до би је ни ра чун 
до ста вља ју ми ни стар ству, и сред ства 
ће се у од ре ђе ном про цен ту, у скла ду 
са пра вил ни ком, ре фун ди ра ти.

Да ли ће се др жа ва по бри ну ти да 
наш по љо при вред ник до ђе до 
но вих зна ња и ве шти на, ка ко да 
на пра ви би знис план, ка ко да се 
сна ђе у мо ру по ре ских про пи са, 
ка ко да оства ри пра ва и под сти ца је 
из фон до ва ЕУ. Шта ће се у тој обла
сти про ме ни ти?

Тран сфор ма ци ја са ве то дав не слу
жбе пла ни ра на је за 2017. го ди ну. 
На ма са ве то дав на слу жба функ ци о ни
ше она ко ка ко је функ ци о ни са ла и пре 
два де сет го ди на. Ре ци мо са ве то дав на 
слу жба у Срем ској Ми тро ви ци има 
се дам ра та ра, јед ног во ћа ра, јед ног 
сто ча ра... Ме ђу тим, струк ту ра про из
вод ње се ме ња и то дра стич но у 
ко рист по вр тар ства и во ћар ства. Ми 
не ма мо ни са ве то дав це ко ји су спо
соб ни да под у ча ва ју по љо при вред ни
ке у сфе ри по ре ске по ли ти ке и прав не 
ре гу ла ти ве, а то је ве о ма бит но и би ће 
све ва жни је. На ма тре ба пот пу но дру
га чи ја кон фи гу ра ци ја са ве то дав не слу
жбе не го што је то она са да. С дру ге 
стра не, по сто ји мно го ве ћа ко ли чи на 
сред ста ва ко ја сто ји по љо при вред ни
ци ма на рас по ла га њу, сред ства ЕУ, 
али они ни су у ста њу да их при ву ку. 
Ми сад хо ће мо да раз ви је мо ту вр сту 
услу га ко је ће пру жа ти не са мо са ве то
дав не слу жбе, не го и књи го вод стве не 
аген ци је, по ре ски савет ни ци. Они ће 
мо ра ти да има ју ли цен це и по љо при
вред ни ци ће зна ти да им они мо гу пру
жи ти пра ву услу гу ко ја ће им не што 
зна чи ти. А др жа ва има на ме ру да тај 
тро шак по љо при вред ни ци ма ре гре си
ра. На тај на чин они ће ући у си стем и 
то ће би ти од ко ри сти и њи ма и др жа
ви.

Ка да је у пи та њу за кон ска ре гу ла
ти ва, на ко ји на чин ће се ре ши ти дуг 
ко ји по љо при вред ни ци има ју пре ма 
ПИО фон ду и фон ду здрав стве ног 
оси гу ра ња? У пи та њу су огром не 
ци фре. 

У са да шњем за кон ском ре ше њу 
де ша ва се јед на пот пу но не ве ро ват на 
ствар. Имао ти хек тар, имао сто хек та
ра пла ћаш исти до при нос за пен зиј ско 
оси гу ра ње. Дру ги ап сурд је у том што 

по љо при вред ник ко ји упла ћу је до при
нос 15 го ди на има исту пен зи ју као и 
онај ко ји је упла ћи вао до при нос 40 
го ди на. То су не ло гич но сти ко је мо ра ју 
да се от кло не. И ми ће мо ме ња ти 
за кон. Али пр во мо ра мо да ре гу ли ше
мо по сто је ће ду го ве ко ји су на ни воу 

од 185 ми ли јар ди ди на ра. Од то га је 
155 ми ли јар ди по осно ву пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, а 30 ми ли јар
ди по осно ву здрав стве ног оси гу ра ња. 
Ми хо ће мо да ре ши мо све ду го ве и да 
до не се мо но ва пра ви ла. Пред лог је да 
се ду го ва ња за здрав стве но оси гу ра
ње од мах от пи шу, за јед но са ка ма та
ма. Што се ти че ста жа, ко бу де же лео 
да га по ве же има ће мо гућ ност да у 
ду гом вре мен ском пе ри о ду тај дуг 
ис пла ти. Ко не бу де хтео, не ће има ти 
стаж и го то во. Јед ном мо ра да се под
ву че цр та и да се кре не ис по чет ка. 
Пољ ска је ту на пра ви ла од ли чан 
мо дел и ми ће мо у бу ду ће ра ди ти по 
њи хо вом мо де лу. Но ва пра ви ла би 
зна чи ла да би се спрам еко ном ске 
сна ге га здин ста ва на пра ви ла ска ла по 
ко јој би се до при но си пла ћа ли. С дру ге 
стра не, не ће мо по љо при вред ни ке 
те ра ти да пла ћа ју пен зи о ни до при нос 
ако то не же ле. Пен зи о но оси гу ра ње 
ће би ти на прин ци пу до бро вољ но сти. 
Мо ра ће се ме ња ти за кон о оба ве зном 
пен зи о ном и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
по што је оси гу ра ње са да оба ве зно за 
све. То ће за и ста би ти ре во лу ци о нар
на ствар.

А те при че да се узи ма зе мља због 
ду га за пен зи о но оси гу ра ње, то не ма 
ве зе са жи во том. То се ниг де ни је 
де си ло. Би ло је не ко ли ко слу ча је ва 
због не пла ће ног ПДВ, али то је пот пу
но дру ги слу чај и у пи та њу су углав ном 
мал вер за ци је. Не тре ба ме ша ти ба бе 
и жа бе. 

По љо при вред ни ке не му чи са мо 
за ста ре ла ме ха ни за ци ја, по ре ска 
по ли ти ка и ра зни дру ги на ме ти. 
Њих му чи и не ло јал на кон ку рен ци
ја, уце њи ва ње пре ра ђи ва ча, це нов
ни шо ко ви, не мо гућ ност пла ни ра ња 
ни на кра тки рок, а ка мо ли на ду жи. 
Уоп ште јед на не у ре ђе ност тр жи шта. 

Сла жем се. Ту има не ко ли ко ства ри. 
Ми ни кад ни смо ус по ста ви ли ре фе
рент ну ла бо ра то ри ју. На ја вљи ва на је 
го ди на ма и ко нач но ће про ра ди ти у 
апри лу, и то по сле из бо ра, да нам не 
би спо чи та ва ли ка ко то ко ри сти мо у 
по ли тич ке свр хе. Тре ба да про ра ди 
ла бо ра то ри ја за кон тро лу мле ка и 
ме са. То су две основ не ла бо ра то ри је 
за на мир ни це ко је су нај че шће у про
ме ту ко је ће до ве сти до си гур ни јег 
по ло жа ја по љо при вред ног про из во ђа
ча у од но су на пре ра ђи ва ча, у сми слу 
да пре ра ђи ва чи не ће мо ћи да уце њу ју 
по љо при вред ни ке при ли ком об ра чу на 
ква ли те та и ис пла те за пре у зе те про
из во де. За тим, до не ће мо за кон о ре гу
ли са њу тр жи шта по љо при вред них 
про из во да. Та кав за кон ми за са да 
не ма мо. Тај за кон ће се при ме њи ва ти 
у си ту а ци ја ма ка да на сту пе по ре ме ћа
ји на тр жи шту би ло да је у пи та њу сма
ње ње ро да или ње го во енорм но по ве
ћа ње. И он ће ре гу ли са ти усло ве под 
ко јим др жа ва има пра во да ин тер ве ни
ше на тр жи шту. Код нас су то ра ди ле 
роб не ре зер ве, али то је би ло не до
вољ но, не а де кват но и за ста ре ло. 

Ка кве но ви не се оче ку ју у при
мар ној про из вод њи мле ка?

Др жа ва да нас ис пла ћу је 7 ди на ра 
суб вен ци ја по ли три мле ка. И уоп ште 
ни је ва жно ка квог је ква ли те та от ку
пље но мле ко. Не фор си ра се ква ли
тет. Од 1. ја ну ара 2018. го ди не пре
ми ја би се пла ћа ла по ква ли те ту 
мле ка. За то је пред у слов отва ра ње 
ре фе рент не ла бо ра то ри је. Ла бо ра
то ри ја ће би ти у Ба тај ни ци, Но вом 
Са ду и Кра гу јев цу или Кра ље ву, та ко 
да ће би ти до ступ на про из во ђа чи ма 
и они не ће ви ше би ти оста вље ни на 
ми лост и не ми лост ре зул та ти ма из 
ла бо ра то ри ја от ку пљи ва ча.

Суб вен ци ја по
ква ли те ту мле ка

Про сеч на ве ли чи на 
по се да у це лој Ср би ји 
је из ме ђу три и три
и по хек та ра.
На под руч ју Вој во ди не 
је то ма ло ви ше.
Про се чан број кра ва 
ко је има јед но
по љо при вред но 
га здин ство је од јед не 
до че ти ри. 90 од сто је 
та квих га здин ста ва. 
Др жа ва има оба ве зу 
да то очу ва, јер ако се 
пре ма њи ма не бу де мо 
од но си ли на пра ви 
на чин, мо же мо да их 
уни шти мо. Мо же мо да 
уни шти мо ком пле тан 
сточ ни фонд, а то је 
ја ко осе тљи ва ствар
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Др жа ва мо ра да има уло гу ко рек тив
ног фак то ра кад се по ја вљу ју ви шко ви 
или мањ ко ви ро бе. То сва ка мо дер на 
др жа ва да нас ра ди. Она от ку пљу је 
ви шко ве, ин тер ве ни ше на тр жи шту и 
на тај на чин спа ша ва по љо при вред ну 
про из во дњу ко ја не мо же би ти пре пу
ште на сти хи ји тр жи шта. Ни је то си стем 
га ран то ва них це на, као што смо има ли 
пре 2030 го ди на, али је сва ка ко је дан 
ме ха ни зам ко ји ће за шти ти ти по љо
при вред не про из во ђа че. Та кви за ко ни 
у су сед ним зе мља ма по сто је, и то ни је 
ни шта но во. Као што ни је но во да се 
куп ци по љо при вред них про из во да 
оба ве зу ју да у од ре ђе ном ро ку мо ра ју 
ис пла ти ти про из во ђа чу за ис по ру че ну 
ро бу. Ко то пре кр ши ис па да из си сте ма 
и сно си ће по сле ди це. Има на чи на ка ко 
то мо же да се ре ши.

Ових да на пред став ни ци Ми тро са 
оби ла зе срем ска се ла и уго ва ра ју 
про из вод њу. Ми трос се по ка зао као 
до бар при мер. 

Пред став ни ци Ми тро са оби ла зе сва 
се ла. Иде ја Ми тро са је оно што смо 
при ча ли пре го ди ну и по да на, да се 
иде са го ди шњим уго во ри ма и да се 
га ран ту је це на. Дру га оп ци ја је да се 
пла ћа по тр жи шним це на ма у мо мен ту 
ис по ру ке. У овом тре нут ку они има ју 
432 стал на до ба вља ча и не ких укуп но 
око 700 до ба вља ча ко ји су пе ри о дич
ни. И ту има до ба вља ча ко ји но се три 
 че ти ри брав ца и оних ко ји ис по ру чу ју 
сто ти не. Они хо ће да се уве де си стем 
ко ји је не кад ов де био по знат, ме ре ње 
сви ња на ли ни ји кла ња. За то је по треб
но да се до не се пра вил ник ко ји ре гу ли
ше ту ма те ри ју. А ми има мо и про блем 
са ге не ти ком. Ми не ма мо до вољ но 
пра са ди и мо ра мо не што хит но пред у
зе ти по том пи та њу. Пр во што ће мо 
ра ди ти је уки да ње ца ри не на увоз пра
са ди. Ми трос нам је по слу жио као 
сред ство за ап сор бо ва ње ви шка сви
ња на тр жи шту. Од 2010. це на сви ња у 

ја ну а ру и фе бру а ру је увек би ла про
бле ма тич на, увек ис под евра. Пр ви пут 
ове го ди не це на је 1,20 до 1,30 евра по 
ки ло гра му. То на ма тре ба не са мо за 
сви њар ство, не го и за го ве дар ство и за 
во ћар ство и по вр тар ство.

И на кра ју, чи ни се да на шу по љо
при вред у оче ку је пе ри од тран зи ци
је.

Ми смо на ви кли да ра ди мо она ко 
ка ко су ра ди ле на ше де де. Ме ђу тим, 
то вре ме је про шло. Ако по љо при вред
ник има ма ње по вр ши не зе мље, он да 
мо ра да се ба ви оним кул ту ра ма ко је 
мо гу да пра ве ве ћу до дат ну вред ност. 
Не мо же те се да нас ба ви ти ра тар
ством на по вр ши на ма ма њим од 5060 
хек та ра. И то сви зна ју. Ме ђу тим, то су 
про це си и ту је ми ни стар ство да ак тив
ним ме ра ма омо гу ћи ти да се по ред 
ра тар ства раз ви ја и сто чар ство, као 
не ка вр ста пре ра ђи вач ке ин ду стри је за 
ра тар ство. Да ћу вам је дан сли ко вит 
при мер ко ји се ти че Вој во ди не. Мно ги 
се се ћа ју, али ови мла ђи си гур но ни су 
чу ли за Ни ко лу Кме зи ћа. Ни ко ла Кме
зић је био пред сед ник Из вр шног ве ћа 
Вој во ди не од 1974. го ди не до 1982. 
го ди не. Ка да је до шао на то ме сто 
за те као је бру то дру штве ни про из вод 
Вој во ди не ко ји је био у рав ни нај не ра
зви је ни јих ре пу бли ка Ма ке до ни је и 
БиХ. По ста вио је циљ да Вој во ди на 
до стиг не бру то дру штве ни про из вод 
Сло ве ни је, ко ја је та да би ла нај ра зви
је ни ја ре пу бли ка СФРЈ. Он је у то ме 
ус пео та ко што је раз ви јао пре ра ђи вач
ку ин ду стри ју. По љо при вре да са ма од 
се бе не мо же да да не ку огром ну но ву 
вред ност. По љо при вре ди су по треб ни 
ка на ли ко ји ма се та ро ба да ље тран
спор ту је. Ни ко ла Кме зић је свој кон
цепт раз во ја вој во ђан ске по љо при вре
де за сно вао на пре ра ђи вач кој ин ду
стри ји, на лу ка ма и тран спор ту ре ком. 
И то је да ло ре зул та те. 

Све тла на Цу ца нић

До не ће мо за кон о 
ре гу ли са њу тр жи шта 
по љо при вред них
про из во да који ће се 
при ме њи ва ти у
си ту а ци ја ма ка да 
на сту пе по ре ме ћа ји на 
тр жи шту би ло да је у 
пи та њу сма ње ње ро да 
или ње го во енорм но 
по ве ћа ње. Др жа ва 
мо ра да има уло гу 
ко рек тив ног фак то ра 
кад се по ја вљу ју 
ви шко ви или
мањ ко ви ро бе.
То сва ка мо дер на 
др жа ва да нас ра ди. 
Она от ку пљу је
ви шко ве,
ин тер ве ни ше на
тр жи шту и на тај
на чин спа ша ва
по љо при вред ну
про из во дњу ко ја
не мо же би ти
пре пу ште на
сама себи
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На гра да „Лу ча“ ко ју Срп ска чи та
о ни ца из Ири га до де љу је по је
дин ци ма и ор га ни за ци ја ма за 

до при нос раз во ју кул ту ре и кул тур ног 
ства ра ла штва на под руч ју оп шти не 
Ириг ове го ди не при па ла је Ава ку
му Ква су, про фе со ру књи жев но сти из 
Ири га. На гра ду су уру чи ли ди рек то ри
ца Чи та о ни це Ве ра Нов ко вић и То дор 
Бјел кић, пред сед ник жи ри ја. Ава кум 
Квас се нај то пли јим ре чи ма за хва лио 
Срп ској чи та о ни ци на до де ли овог при
зна ња. 

Квас је де сет го ди на ра дио као но
ви нар, уред ник и до пи сник Срп ских 
на род них но ви на из Бу дим пе ште. У 
Ма ђар ској је 2002. са Ми ла ном Сте па
но вим и Дра га ном Ја ко вље ви ћем об ја
вио књи гу са ти ре „Три пра се та“.

 По стру ци сам про фе сор књи жев
но сти, али сам тре нут но не за по слен. 
Не ко вре ме сам ра дио у шко ли у ме
сту у ком сам од ра стао  Ла за рев цу, 
а жи вео сам и у Бу дим пе шти, где сам 
по чео да се ба вим но ви нар ством. Пре 
де се так го ди на до се лио сам се у Хо
по во код Ири га и по чео да се за ни мам 
за исто ри ју Ири га. У јед ном тре нут ку 
2013. го ди не су ме за мо ли ли да во дим 
удру же ње „Еуста хи ја“ ко је функ ци о ни
ше под окри љем Чи та о ни це. Удру же њу 
смо да ли име по Еуста хи ји Ар сић, то је 
пр ва Срп ки ња ко ја је об ја ви ла књи гу 
у 19. ве ку. Циљ удру же ња је очу ва ње 
кул тур ног на сле ђа. По сто ји мно го за ни

мљи вих љу ди у исто ри ји Ири га и при ча 
ко је тре ба са чу ва ти од за бо ра ва и по
ка за ти дру гим љу ди ма – ка же Квас.

Ава кум Квас је у Срп ској чи та о ни ци 
ор га ни зо вао Кре а тив ну ра ди о ни цу за 
де цу, ко ја је 2015. на Ме ђу на род ном 
фе сти ва лу ху мо ра за де цу у Ла за рев цу 
осво ји ла пр во ме сто за ко лек тив ни рад. 
Уче сни ци Ра ди о ни це су та ко ђе осво
ји ли вред не на гра де на ли те рар ном 
кон кур су „Ср би ја и Ру си ја – шта нас 
спа ја“, у ор га ни за ци ји Ру ске же ле зни
це и Пра во слав ног ча со пи са за де цу 
„Све то сав ско звон це“. Про шле, 2016. 
го ди не је био члан жи ри ја за Нај леп шу 
пе сму о ви ну, пе снич ког кон кур са ко ји 
за јед но рас пи су ју Срп ска чи та о ни ца у 
Ири гу и Ви на ри ја Мач ков по друм. За
па же на је и ње го ва ак тив ност на про
шло го ди шњој ор га ни за ци ји ФЕ ДАСа, 
смо тре драм ских ама те ра Сре ма ко ја 
се одр жа ва у Ири гу. Про шле го ди не је 
по кре нуо про је кат ко ји је при ву као ве
ли ку па жњу јав но сти. Ње гов про је кат 
„Вре ме плов кроз Ириг“ иза бран је на 
кон кур су Фон да за отво ре но дру штво 
Ср би је и Бе о град ске отво ре не шко ле 
ме ђу два на ест нај бо љих од пре ко 500 
при ја вље них про је ка та из це ле зе мље. 
Про је кат је ра ђен у са рад њи са Срп
ском чи та о ни цом, Срп ским на род ним 
по зо ри штем из Но вог Са да и Сред
њом струч ном шко лом „Бо ри слав Ми
хај ло вић Ми хиз“ из Ири га. Из ра ђе но је 
10 исто риј ских ко сти ма из 18.  ве ка, а 

АВА КУМ КВАС, ДО БИТ НИК НА ГРА ДЕ „ЛУ ЧА“ СРП СКЕ ЧИ ТА О НИ ЦЕ У ИРИ ГУ 

Вре ме плов кроз Ириг

ВРЕ МЕ ПЛОВ КРОЗ ИРИГ: Са уручивања признања у Српској читаоници

ЛУЧА ЗА ДОЂОША: Авакум Квас
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Ове го ди не удру же ње „Еуста хи ја“ обе
ле же ва го ди шњи цу Бит ке на шан че ви ма. 

 У пла ну је рас пи си ва ње кон кур са за 
стрип. Ми не ма мо па ра за филм, али мо
же мо да на пра ви мо стрип. Иде ја је да се 
до де ли на гра да и на пра ви из ло жба нај бо
љих ра до ва, а по бед ни ку да се штам па 
ми ни стрип. Та ко ђе, ра ди ће мо на то ме да 
на пра ви мо спо мен об леж је – ка же пред
сед ник овог удру же ња Ава кум Квас. 

Бит ка на
шан че ви ма

уче ни ци ко ји су их но си ли об у че ни су 
за уло гу ани ма то ра и ло кал ног во ди
ча. Ко сти ми ко ји су са да у вла сни штву 
Срп ске чи та о ни це обо га ћу ју ту ри стич
ку по ну ду оп шти не Ириг и део су ве ћи
не ма ни фе ста ци ја ко је се одр жа ва ју на 
овом под руч ју.

 Иде ја је би ла да се по ка же ка ко је 
ов де би ла Евро па дав них да на. Же лео 
сам да се на овај на чин по ве же мо са 
уче ни ци ма из сред ње шко ле у Ири
гу, ко ји се шко лу ју у обла сти ту ри зма, 
да по ве же мо кул ту ру и ту ри зам, да се 
мла ди об у че за уло ге ло кал них во ди
ча и ани ма то ра и да при ву ку па жњу 
ту ри ста. Њи ма је то би ло за ни мљи во, 
а про је кат је тра јао пет ме се ци. Упра
во за овај про је кат сам до био на гра ду 
„Лу ча“. „Лу ча“ је при зна ње, то зна чи да 
не ко при зна је да си не што ура дио ка
ко тре ба, на нај бо љи на чин, да си се 
из дво јио од дру гих. Ме ни то по себ но 
зна чи за то што ни сам из Ири га, ја сам 
до ђош и ово при зна ње ме чи ни де лом 
Ири га и ње го ве исто ри је. Осе ћам да 
сад при па дам ов де – ис ти че Квас. 

Ка ко сто ји у обра зло же њу за до де лу 
на гра де „Лу ча“, Ква со ве  ак тив но сти 
то ком про шле го ди не до при но се по
ве ћа њу  за ин те ре со ва но сти мла дих за 
кул тур ним ства ра ла штвом ко је је, на
жа лост, про те клих го ди на за мр ло.

Срп ска чи та о ни ца 14. фебруара обе
ле жи ла је кр сну сла ву и 175 го ди на по
сто ја ња и ра да.  Сања Ста не тић 

Ме ни „Лу ча“
по себ но зна чи
за то што ни сам
из Ири га, ја сам
до ђош и ово
при зна ње ме
чи ни де лом Ири га
и ње го ве исто ри је. 
Осе ћам да сад
при па дам ов де,
ис ти че Авакум Квас

У уто рак 14. фе бру а ра, Оп шти на 
Ириг про сла ви ла је сла ву Све
тог Три фу на. На кон це ре мо ни је 

и ло мље ња слав ског ко ла ча, го сте је 
по здра вио до ма ћин сла ве пред сед ник 
Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић. 

 Же лим да вас по здра вим и за хва
лим што се до шли. По себ но бих се за
хва лио по бра ти ми ма из Оп шти не Др
вар и Оп шти не Ре ко вац. За хва лио бих 
се још и пен зи о не ри ма, бив шим пред
сед ни ци ма оп шти на што су до шли ка

ко би смо за јед но про сла ви ли овај дан 
– ре као је пред сед ник Оп шти не Ириг 
Сте ван Ка зи ми ро вић. 

Све ча но сти су при су ство ва ли пред
став ни ци, по ред брат ских оп шти на 
Др вар и Ре ко вац, и пред став ни ци 
Вла де АП Вој во ди не, све штен ство, 
пред став ни ци Вој ске Ср би је, као и 
пред став ни ци ин сти ту ци ја, уста но ва 
и удру же ња са те ри то ри је Oпш тине 
Ириг. 

С. С. 

ОП ШТИ НА ИРИГ ПРО СЛА ВИ ЛА СЛА ВУ

У част за штит ни ка 
ви но гра да ра
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ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ РУ МА

До бра ре а ли за ци ја бу џе та
Про јек то ван бу џет за про те клу 

го ди ну ре а ли зо ван је, ка да је 
реч о укуп ним при хо ди ма и при

ма њи ма са 80,40 про це на та  или у 
број ка ма у оп штин ски бу џет се сли ло 
1,577.392.321 ди нар.

Без пре не тих не у тро ше них сред ста
ва тај про це нат је не што пре ко 83 од
сто, док су укуп ни рас хо ди и из да ци до
сти гли 75,85 про це на та про јек то ва них 
у од лу ци о бу џе ту за рум ску оп шти ну. 
Ово су не ки од основ них по ка за те ља 
ко је је чла но ви ма Оп штин ског ве ћа 
на сед ни ци одр жа ној 14. фе бру а ра, у 
окви ру из ве шта ја о остварeњу бу џе та 
за 2016. го ди ну, пре зен то ва ла Би ља на 
Да мља но вић, ше фи ца Оде ље ња за 
фи нан си је, при вре ду и по љо при вре ду. 

По ре зи на имо ви ну
на дру гом ме сту

 У струк ту ри оства ре них сред ста ва 
нај ве ће уче шће има ју при хо ди од 
по ре за на до хо дак, до бит и ка пи тал не 
до бит ке са го то во 41,6 од сто, по том 
при хо ди од по ре за на имо ви ну са 17,8 
про це на та и тран сфер на сред ства са 
дру гих ни воа вла сти са 17,47 од сто  
ре кла је Би ља на Да мља но вић.

За ни мљи во је ука за ти на по да так да 
је до са да, по сте пе ну оства ре ња, при
ход од на пла те по ре за на имо ви ну 
увек био тре ћи иза тран сфер них сред
ста ва, а са да су та два из во ра за ме ни
ла ме сто.

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић је ука зао да је ова кво из вр ше
ње бу џе та до бро, али да би би ло још 

бо ље да се ре а ли зо ва ла и пла ни ра на 
упла та од стра не Вла де Ср би је у из но
су од 100 ми ли о на ди на ра за из град њу 
пре чи ста ча.

 Овај уго вор уско ро пот пи су је мо, 
та ко да ће нам та сред ства до ћи у овој 
го ди ни. Дру ги раз лог су ма ња сред
ства од пла ни ра них код про да је 
не крет ни на. Да се то ура ди ло има ли 
би око 160 ми ли о на ди на ра ви ше у 
бу џе ту и још ве ћи про це нат ре а ли за
ци је  ка же Ман чић. Он је до дао да и 
да ље увек има до ста сред ста ва на 
оп штин ском ра чу ну.

С об зи ром на то да су не дав но пот
пи са ни уго во ри за сту дент ске сти пен
ди је, на овој сед ни ци су при хва ће не и 
две из ме не ве за не за од лу ку о до де ли 
сти пен ди ја нај у спе шни јим спор ти сти
ма. 

По пр вој из ме ни ви си на се ускла ђу је 
са сту дент ским, да кле реч је о 8.400 
ди на ра ко је сти пен ди ста до би ја де вет 
ме се ци, а дру га из ме на се од но си на 
мо гућ ност да сти пен ди ју до би је спор
ти ста из рум ске оп шти не, али ко ји тре
ни ра у дру гој сре ди ни, ако та квог клу
ба не ма у рум ској оп шти ни. Реч је о 
де сет сти пен ди ја, а из у зет но, пред сед
ник Оп шти не, на обра зло жен пред лог 
Ко ми си је мо же до де ли ти до дат них пет 
сти пен ди ја успе шним спор ти сти ма из 
ка те го ри је олим пиј ског екип ног спор та.

На овој сед ни ци су пре не се на пра ва 
сво ји не на ста ри јем ком би во зи лу ЈП 
„Ко му на лац“, али и за но во пут нич ко 
во зи ло „Шко да Ра пид“ у вред но сти око 
1,4 ми ли о на ди на ра и на пет ра чу на ра, 
се дам штам па ча, пет мо ни то ра, два 
ске не ра и шест чи та ча кар ти ца на 

Про јек то ван бу џет
за про те клу го ди ну
ре а ли зо ван је, ка да

је реч о укуп ним
при хо ди ма и

при ма њи ма са
80,40 про це на та

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа Ру ма

Ше фи ца за бу џет
Би ља на Да мља но вић 
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По ли циј ску ста ни цу Ру ма. 
Во зи ло и ком пју тер ска опре ма су 

ку пље на од на мен ских сред ста ва од 
на пла ће них нов ча них ка зни из ре че них 
у са о бра ћа ју.

Та ко ђе, да та је са гла сност на од лу ку 
Над зор ног од бо ра ЈП „Ко му на лац“ за 
ку по ви ну на ли зинг ка ми о на ауто сме
ћа ра чи ја је за пре ми на 24 куб на ме тра, 
а вред ност 24 ми ли о на ди на ра. 

По обра зло же њу Жељ ка До ше на, 
по моћ ни ка ди рек то ра за тех нич ка 
пи та ња, по сто је ћи ауто сме ћар од 16 
куб них ме та ра ни је до во љан.

 Ка ко ми од во зи мо сме ће и из се о
ских МЗ, па се са да из но ше ње сме ћа 
мо ра оба вља ти у ви ше ту ра, та кав 
по сту пак из и ску је ве ће тро шко ве тран
спор та. Та ко ђе, и про ду жа ва про цес 
ра да, та ко да ће нам се но ви ауто сме
ћар бр зо ис пла ти ти  по ја снио је 
До шен.

Већ ни ци су да ли са гла сност и на 
из ме не Ста ту та Кул тур ног цен тра у 
ко јем се јед на од ред ба ти че и но вог 
на зи ва. По усва ја њу на СО Ру ма пун 
на зив ове уста но ве кул ту ре би ће Кул
тур ни цен тар Бра на Црн че вић.

Сред ства за рад удру же ња 
и про јек те из кул ту ре

На овој сед ни ци до не та је и од лу ка о 
до де ли сред ста ва из оп штин ског бу џе
та за про јек те у обла сти спор та  али 
се ова ти че ко ри шће ња са ле, од но сно 
пла ћа ња тер ми на за тре ни ра ње. Под
се ти мо, на про шлој сед ни ци за фи нан
си ра ње про је ка та клу бо ва у обла сти 
спор та је из дво је но 23,5 ми ли о на 
ди на ра, а за ко ри шће ње са ле на овој 
сед ни ци до дат них 6,2 ми ли о на ди на
ра.

За рад удру же ња за те ку ћу го ди ну 
пла ни ра но је 8,5 ми ли о на ди на ра, а 
Ко ми си ја за до де лу сред ста ва је рас
по де ли ла 8,2 ми ли о на ди на ра. 

По ре чи ма Сан дре По по вић, пред
сед ни це ове Ко ми си је, на кон курс се 
ја ви ло 68 удру же ња, а сред ства је 
до би ло 56 удру же ња . Услов је, из ме ђу 
оста лог, би ло да је удру же ње ре ги
стро ва но нај ма ње две го ди не у АПР  
у, на те ри то ри ји рум ске оп шти не.

За сред ства, реч је о 7,5 ми ли о на 
ди на ра, ко ји ма се фи нан си ра ју про јек
ти од зна ча ја за рум ску оп шти ну у кул
ту ри при ја ви ло се 38 апли ка на та, а за 
28 су сред ства одо бре на. По обра зло
же њу Сте ва на Ко ва че ви ћа, пред сед
ни ка Ко ми си је, рас по де ље но је 
7.245.600 ди на ра, док је оста так у 
ре зер ви, за по тре бе ко је се ис ка жу 
то ком ове го ди не. 

 За про јек те у ове две обла сти 
ло кал на са мо у пра ва је обез бе ди ла 16 
ми ли о на ди на ра. Из нос сред ста ва за 
кул ту ру је за око де сет од сто ви ши у 
од но су на прет ход ну го ди ну. Сред ства 
ко ја смо одо бри ли по кри ва ју раз ли чи
те кул тур не де лат но сти. За сту пље не 
су мно ге умет но сти по пут сли кар ства, 
књи жев но сти, по зо ри шта и филм ског 
ства ра ла штва. Обез бе ди ли смо сред
ства за оне тра ди ци о нал не ма ни фе
ста ци је ко је се одр жа ва ју у на шој 
оп шти ни, али и за функ ци о ни са ње 
кул тур но умет нич ких дру шта ва  обра
зло жио је Сте ван Ко ва че вић.

Усво јен ЛАП
за по шља ва ња

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су усво ји
ли и Ло кал ни ак ци о ни план за по шља
ва ња у рум ској оп шти ни за те ку ћу 
го ди ну. Основ ни ци ље ви ак тив не 
по ли ти ке за по шља ва ња су по бољ ша
ње усло ва на тр жи шту ра да и ускла ђи
ва ње по ну де и тра жње, ула га ње у 
људ ски ка пи тал и уна пре ђе ње ква ли
те та рад не сна ге, под сти ца ње за по
шља ва ња и со ци јал не ин клу зи је те же 
за по шљи вих ли ца.

Ло кал на са мо у пра ва ће у овој го ди
ни фи нан си ра ти јав не ра до ве и струч
ну прак су, а за ту на ме ну из бу џе та је 
из дво је но укуп но 15 ми ли о на ди на ра  
по 7,5 ми ли о на за сва ку од ме ра.

 Бе ле жи мо зна тан пад сто пе не за
по сле но сти. У про те кле две го ди не 
број не за по сле них са еви ден ци је ума
њен је за ско ро 2.000 ли ца. Тре нут но 
је око 5.000 љу ди на еви ден ци ји, а с 
об зи ром на то да се ове го ди не отва ра 
не пал ска фа бри ка ну дли и да „Ха чин
сон“ отва ра дру ги про из вод ни по гон, 
оче ку је мо но во сма ње ње бро ја не за
по сле них. У окви ру ЛАПЗа спро ве
шће мо две ме ре са ко ји ма ће мо по мо
ћи мла дим љу ди ма да стек ну ис ку ства 
(струч на прак са) и ли ци ма из ка те го
ри ја ко је се те же за по шља ва ју омо гу
ћи ти да до по сла до ђу кроз ре а ли за ци
ју про гра ма јав них ра до ва  ка же Сла
ђан Ман чић.

Обра зла жу ћи овај план, Би ља на 
Да мља но вић је ука за ла да је ме ђу 
не за по сле ни ма ви ше же на, да је мла
дих до 29 го ди на 21,2 од сто у бро ју 
не за по сле них. На еви ден ци ји је и 150 
осо ба са ин ва ли ди те том, ме ђу њи ма 
66 су спо соб ни и спрем ни да ра де. У 
те же за по шљи ве, по ред осо ба са 
ин ва ли ди те том је и 218 Ро ма, а по се
бан про блем је што је чак њих 197 са 
пр вим сте пе ном струч не спре ме.

Сми ља Џа ку ла

ГЦ „СРЕМ“ РУ МА

Фе бру ар ски
пра зни ци

У Ге рон то ло шком цен тру „Срем“ 
би ло је ве о ма ве се ло по во дом обе ле
жа ва ња фе бру ар ских пра зни ка и 
ро ђен да на  вер ски об ред за дан Све
тог Три фу на и бе се ду о овом све ти те
љу је одр жао про то је реј у пен зи ји, 
Јо ван ха џи Јо ви чић. Уз му зич ку прат
њу Дар ка Ђо ки ћа на хар мо ни ци хор 
Ге рон то ло шког цен тра је от пе вао 
пе сме о ви ну и љу ба ви, ре ци та то ри су 
го во ри ли нај леп ше љу бав не сти хо ве, 
а чла но ви ли те рар не сек ци је су про
чи та ли сво је пе сме по све ће не љу ба
ви.

Из ве ден је и но ви игро каз ко ри сни
це Ве сиљ ке Ни ко лић под на зи вом „На 
ки биц фен сте ру се дим ја, на лак ће на“.

Ово је би ла при ли ка и да се про сла
ве ро ђен да ни ко ри сни ка ро ђе них у 
ја ну а ру и фе бру а ру  њих 42. Сла вље
ни ци су до би ли по кло не, а сви при сут
ни су би ли по слу же ни тор та ма ко је су 
при пре ми ли за по сле ни у ку хи њи ГЦ 
„Срем“ али и по ро ди це сла вље ни ка.

НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ

Ли тур ги ја
на Сре те ње 

Ње го во пре о све штен ство епи скоп 
срем ски Ва си ли је слу жио је све ту 
ар хи је реј ску ли тур ги ју у хра му Сре те
ња Го спод њег у Но вим Кар лов ци ма 
на ве ли ки пра зник Сре те ња Го спод
њег. 

На кон ли тур ги је, епи скоп је Ор де
ном Све те Мај ке Ан ге ли не, на пред
лог но во кар ло вач ке па ро хи је, од ли ко
вао осам мај ки са ви ше де це. 

Епи скоп срем ски Ва си ли је бе се дио 
је о пра зни ку Сре те ња Го спод њег, као 
и о бла го да ти ра ђа ња, ко ја по чи ва на 
свим љу ди ма од ства ра ња све та, ка ко 
је сто ји у књи зи По ста ња. 

Основ ни ци ље ви ак тив не по ли ти ке за по шља
ва ња су по бољ ша ње усло ва на тр жи шту ра да и 
ускла ђи ва ње по ну де и тра жње, под сти ца ње 
за по шља ва ња и со ци јал не ин клу зи је те же за по
шљи вих ли ца
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СЕДНИЦA ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Општина фи нан си ра 
ван те ле сну оплод њу 

Оп штин ско ве ће оп шти не Ин ђи ја 
усво ји ло је пред лог од лу ке о 
оства ри ва њу пра ва на фи нан

си ра ње тро шко ва ван те ле сне оплод
ње на сед ни ци одр жа ној 13. фе бру а
ра. Пред лог под ра зу ме ва фи нан си ра
ње тре ћег или че твр тог по ку ша ја ван
те ле сне оплод ње код брач них или 
ван брач них па ро ва. Оп шти на Ин ђи ја, 
по пр ви пут у бу џе ту опре де ли ла је 
сред ства у из но су од укуп но 3,5 ми ли
о на ди на ра за те на ме не, а све у ци љу 
по ве ћа ња на та ли те та у тој срем ској 
оп шти ни.

 Ре пу бли ка фи нан си ра пр ви, дру ги 
и тре ћи по ку шај ван те ле сне оплод ње, 
али ми смо хте ли да оде мо ко рак 
да ље. Од лу чи ли смо да фи нан си ра мо 
тре ћи и че твр ти по ку шај ван те ле сне 
оплод ње, с тим што смо по ме ри ли и 
ста ро сну гра ни цу, са 40 на 44 го ди не 
ста ро сти при пад ни ца леп шег по ла 
ко је же ле да до би ју де те. То смо ура
ди ли, јер нам је по пу ла ци о на по ли ти ка 
ве о ма ва жна. У при лог то ме иде и јед
на од пр вих од лу ка ко је смо до не ли 
од мах по пре у зи ма њу од го вор но сти за 
на ше су гра ђа не, на кна ду за пр во ро ђе
но де те смо по ве ћа ли на 30.000, а од 
ове го ди не са 30 на 40 хи ља да ди на ра 

 ка же Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја. 

Пра во на сред ства за тре ћи или 
че твр ти по ку шај ван те ле сне оплод ње 
у овој бу џет ској го ди ни има ће сви 
па ро ви са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја, 
ко ји во де за јед нич ки жи вот у скла ду са 
За ко ном о по ро дич ним од но си ма или 
ван брач ни су пру жни ци, ко ји су има ли 

Оп шти на Ин ђи ја ове го ди не по мо ћи ће 
при вред ни ци ма, о че му је би ло ре чи на 
по след њој сед ни ци Оп штин ског ве ћа. 
По ред јед но крат не по мо ћи за 100 мла дих 
при вред ни ка у из но су од по 50 хи ља да 
ди на ра за на бав ку опре ме, ло кал на 
са мо у пра ва опре де ли ла је сред ства из 

бу џе та за суб вен ци о ни са ње 70 од сто 
ка ма те за та ко зва на „обрт на сред ства“ у 
при вре ди. Ка ко је пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак ис та као, то је са мо 
је дан од по те за ло кал не са мо у пра ве, ко ји 
ће оста ви ти зна ча јан траг на ин ђиј ску 
при вре ду.

По моћ при вред ни ци ма

Од лу чи ли смо
да фи нан си ра мо
тре ћи и че твр ти

по ку шај ван те ле сне 
оплод ње, с тим

што смо по ме ри ли и 
ста ро сну гра ни цу,
са 40 на 44 го ди не

ста ро сти при пад ни ца 
леп шег по ла ко је

же ле да до би ју де те. 
То смо ура ди ли, јер 
нам је по пу ла ци о на 

по ли ти ка ве о ма ва жна, 
ка же пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја

Вла ди мир Гак 

Вла ди мир Гак, пред сед ник
Оп шти не Ин ђи ја

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа у Ин ђи ји
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Као што је на ја вље но по чет ком ове 
го ди не, у Ин ђи ју сти жу но ви ин ве сти то ри. 

 Ових да на оче ку је мо зва нич но пот пи
си ва ње про то ко ла о град њи фа бри ке без
ал ко хол них пи ћа и ква са, ко ја ће би ти 
из гра ђе на на пар це ли од два хек та ра на 
ло ка ци ји из ме ђу „Ин до фу да“ и „Грунд фо
са“. У фа бри ци ће би ти за по сле но 35 
љу ди, и без об зи ра што се тај број не 
ме ри са не ко ли ко сто ти на, мо рам да 
ка жем да је сва ко но во рад но ме сто зла та 
вред но  ис ти че пред сед ник Гак и ка же да 
се јед на ко оп хо де пре ма сва ком ин ве сти
то ру ко ји до ђе у Ин ђи ју. 

Та ко ђе, на ја вљу је и све ча но отва ра ње 
Ци гла не ко ја је не дав но по че ла са проб
ним ра дом. 

 По ло ви ном мар та ће мо има ти отва ра
ње, а ов де ће по сао про на ћи из ме ђу 50 и 
60 рад ни ка – ре као је Гак.

Сти жу но ви 
ин ве сти то ри

два по ку ша ја ван те ле сне оплод ње без 
жи во ро ђе ног де те та, у здрав стве ној 
уста но ви у ко јој је тро шко ве сно сио 
Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси
гу ра ње. То се од но си на оне па ро ве 
ко ји ни су у те ку ћој бу џет ској го ди ни 
оства ри ли пра во на тре ћи по ку шај 
ван те ле сне оплод ње у здрав стве ној 
уста но ви у ко јој је тро шко ве сно сио 
РФ ЗО, об ја шња ва Сне жа на Ива ниш, 
на чел ни ца Оде ље ња за дру штве не 
де лат но сти и до да је: 

 Оп шти на Ин ђи ја про ши ру је ово 
пра во и у сми слу из бо ра здрав стве них 
ор га ни за ци ја, што зна чи да ће пра во 
на ван те ле сну оплод њу мо ћи да се 
оства ри, не са мо у др жав ним здрав
стве ним уста но ва ма већ и у при ват
ним са ко ји ма је РФ ЗО скло пио уго вор. 
Тро шко ви ван те ле сне оплод ње у сми
слу ове од лу ке, мо гу се одо бри ти у 
нај ви шем по је ди нач ном из но су од 250 
хи ља да ди на ра.

Ка ко об ја шња ва Ива ниш, све ин фор
ма ци је би ће бла го вре ме но пла си ра не 
пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, 
а по усва ја њу пред ло га од лу ке на сед
ни ци СО Ин ђи ја.

 Обра зац ко ји ће па ро ви пре у зи ма
ти на шал те ру Оде ље ња за дру штве
не де лат но сти под но си се, не по сред
но, над ле жном ор га ну уз до ку мен та ци
ју нео п ход ну за ис пу ња ва ње усло ва, 
да би Ко ми си ја ко ју од ре ди пред сед
ник Оп шти не да ље од лу чи ва ла о рас
по де ли сред ста ва  ка же на чел ни ца 
Оде ље ња за дру штве не де лат но сти. 

По сле спро ве де не про це ду ре скла
па ће се уго во ри из ме ђу па ро ва ко ји ма 
су одо бре на сред ства за ван те ле сну 
оплод њу и ло кал не са мо у пра ве. Та 
сред ства, ка ко ка же Ива ниш, уз при ло
жен пред ра чун, би ће упла ће на ди рект
но здрав стве ној уста но ви у ко јој ће 
би ти из вр ше на ван те ле сна оплод ња, 
на кон че га ће па ро ви уз при ло же не 
фак ту ре и ра чу не мо ра ти да оправ да ју 
утро ше на сред ства над ле жном ор га ну.

М. Ђ.

„ША КА ЛИ ЈА ДА“ У ИН ЂИ ЈИ

Раз вој лов ства као
део ту ри стич ке по ну де

Ин ђиј ски лов ци оку пље ни у дру
штво „Фа зан“ ор га ни зо ва ли су 
хај ку на ша ка ла 12. фе бру а ра. 

На осно ву про шло го ди шњег успе ха, 
ен ту зи ја зам ни је из о стао ни ове го ди
не. Се кре тар дру штва, за ду жен за ор
га ни за ци ју и по пу ла ри за ци ју лов ства 
Да ни ло Пе тро вић, про те клу го ди ну 
оце њу је као успе шну. 

– Сви пла ни ра ни ра до ви на одр жа
ва њу лов но  тех нич ких обје ка та су 
из вр ше ни у пла ни ра ном оби му и ро ку. 
По себ но је охра бру ју ћи од зив стра них 
ло ва ца, ко ји су обе ћа ли да ће се у ин
ђиј ска ло ви шта вра ти ти са сво јим при
ја те љи ма  ка же Пе тро вић.

План Ло вач ког дру штва „Фа зан“ је 
да се из соп стве не ин ку ба тор ске ста
ни це и мо ли је ре за ко мер ци јал ни лов 
то ком це ле го ди не обез бе ди око 2.500 
фа зан ске ди вља чи. По др шку за то, 

има ће и од Оп шти не Ин ђи ја. По др шка 
се од но си на раз вој лов ства у прав цу 
про фи та бил не, ту ри стич ке де лат но сти 
што по твр ђу је и пред сед ник Оп шти не 
Вла ди мир Гак.

 Уче ству ју ћи на овој ма ни фе ста ци ји 
као ви ше де це ниј ски ло вац по моћ ло
кал не са мо у пра ве би ће усме ре на ка 
раз во ју лов ства, као де лу ту ри стич ке 
по ну де. Пр ве циљ не адре се су стра ни 
ин ве сти то ри у ин ђиј ској оп шти ни, а ко
ји ма је лов „ви ше од ра зо но де“ – ка же 
Гак.

Ин ђиј ско ло ви ште за у зи ма по вр ши
ну од 4.000 хек та ра. Нај ве ћи део је 
рав ни чар ски, а не знат не су по вр ши не 
под шу мом, што са еко ло зи ма мо же 
би ти иза зов у но вим ак ци ја ма по шу
мља ва ња. У лов ној се зо ни до бро се 
ло ве фа зан, зец, пре пе ли ца, ја ре би ца, 
гр ли ца и сит ни ји пре да то ри. М. Ђ.

Ша ка ли ја да у Ин ђи ји

Дру га фа за про јек та из град ње бр зе 
пру ге Бе о градСу бо ти ца од но си се на 
ра до ве на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја 
и у скла ду са тим, Оде ље ње за ур ба
ни зам оп шти не Ин ђи ја ре ша ва имо
вин ско прав не од но се са вла сни ци
ма пар це ла у де лу у ко јем про ла зи 
по ме ну та бр за пру га. До са да, пре ма 
ин фор ма ци ја ма из ре сор ног Оде ље

ња, под не то је 590 зах те ва гра ђа на.
Пре ма ре чи ма Ти ја не До шен, 

на чел ни це Оде ље ња за ур ба ни зам, у 
на ред ном пе ри о ду оче ку је се још 
ве ћи број зах те ва гра ђа на. 

Но ви на је и да ће же ле знич ка ста
ни ца у Бе шки би ти уга ше на, а из гра
ђе на но ва, за јед нич ка за то на се ље и 
Чор та нов це.

ИЗ ГРАД ЊА БР ЗЕ ПРУ ГЕ БЕ О ГРАД – СУ БО ТИ ЦА

Ра до ви у ин ђиј ској оп шти ни

Ин ђиј ско ло ви ште за у зи ма по вр ши ну од 4.000 хек та
ра. Нај ве ћи део је рав ни чар ски, а не знат не су по вр ши не 
под шу мом, што са еко ло зи ма мо же би ти иза зов у но вим 
ак ци ја ма по шу мља ва ња
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Свет ски дан де це обо ле ле од ра ка 
15. фе бру ар На ци о нал но удру
же ње ро ди те ља де це обо ле ле 

од ра ка НУР ДОР обе ле жи ло је ове го
ди не и у цен тру Срем ске Ми тро ви це 
све ча ним пу шта њем ба ло на по др шке 
за све ма ли ша не ко ји се ле че и у знак 
се ћа ња на оне ко ји на жа лост ви ше ни
су са на ма. 

По др шку кам па њи „И ја се бо рим“ 
дао је и Град Срем ска Ми тро ви ца. 

 Да нас је дан по др шке де ци обо ле
лој од ра ка. Њи хо вим ро ди те љи ма је 
за и ста те шко да се но се са том бо ле
сти. Ми слим да ми сви ко ји не ма мо тај 
про блем ипак мо ра мо би ти за јед но са 
њи ма у тој бор би. Јер нај го ре је ка да 
чо век оста не сам у све му то ме. За то 
ће Град Срем ска Ми тро ви ца до кле год 
бу де мо гао по мо ћи у бор би де ци обо
ле ле од ра ка да пре жи ве и да на ста ве 
нор мал но да жи ве и ра де у овом гра
ду. Сма трам да да нас со ли дар ност и 
ху ма ност тре ба да се по диг ну на мно
го ви ши ни во, јер без то га не мо же мо 
ићи на да ље  ре као је гра до на чел ник 

Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на
дер.

Кам па ња „И ја се бо рим“, ко ју је удру
же ње за по че ло по чет ком 2016. го ди не, 
има за циљ по ди за ње све сти јав но сти о 
ма лиг ним обо ље њи ма код де це и по зив 
на по др шку ве ли ком про јек ту од на ци о
нал ног зна ча ја – из град њи но вог деч јег 
хе ма тоон ко ло шког оде ље ња при Кли
ни ци за деч је ин тер не бо ле сти у Ни шу. 
Кра јем про шле го ди не за вр ше на је пр
ва фа за про јек та, а тре нут но се ра ди на 
при ку пља њу сред ста ва за дру гу фа зу 
про јек та ко ја под ра зу ме ва уну тра шње 
гра ђе вин ске ра до ве, по ста вља ње ин
ста ла ци ја, за вр шне и за нат ске ра до ве. 

Иако су ма лиг не бо ле сти у деч јој до
би рет ке, оне, по сле са о бра ћај них не
сре ћа, пред ста вља ју дру ги узрок смрт
но сти де це. У Ср би ји сва ког да на јед но 
де те обо ли од ра ка, а сва ке не де ље 
јед но де те умре од опа ке бо ле сти.

Mалигне бо ле сти код де це има ју по
себ ну со ци јал но  ме ди цин ску ди мен зи
ју, јер осим де те та, по га ђа ју и по ро ди цу.

Б. С.

СВЕТ СКИ ДАН ДЕ ЦЕ ОБО ЛЕ ЛЕ ОД РА КА

Ба ло ни по др шке

У  По зо ри шту „До бри ца Ми лу ти но вић“ у Срем ској Ми тро
ви ци 25. фе бру а ра са почетком у 17 часова премијерно 
ће бити од и гра на пред ста ве за де цу „Мар ко Кра ље вић и 

злат на там бу ра“. Аутор и ре ди тељ пред ста ве је Сте фан Тајбл. 
 Пред ста ва „Мар ко Кра ље вић и злат на там бу ра“ ра ђе на је 

по еп ској пе сми из Ци клу са о Мар ку Кра ље ви ћу. Три глум ца 
игра ју осам ли ко ва у пред ста ви, од ко јих шест игра Мар ко 
Ву ки ће вић. Ни ко ла Стан ко вић игра Мар ка Кра ље ви ћа, Го ран 
Ву ча но вић ње го вог вер ног Шар ца. То је ве ли ки за да так, тру
ди мо се да пред ста ву учи ни мо што бај ко ви ти јом – ис та као 
је Тајбл. 

Је ле на Јан ко вић, ди рек то ри ца По зо ри шта „До бри ца Ми лу
ти но вић“ на гла си ла је да ће се до краја фе бру а ра на сцени 
митровачког позоришта одиграти неколико интересантних 
представа како а одрасле, тако и за деци. Она је најавила 
за 28. фебруар извођење представе „Магбет“, позоришта 
„Промена“, студената Академије уметности у Новом Саду. 

 С. С. 

МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Пре ми је ра деч је пред ста ве

Са пробе нове дечје пред ста ве  

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пре да ва ње за 
по љо при вред ни ке 

У срем ско ми тро вач кој Град ској 
ку ћи, у по не де љак, 20. фе бру а ра, 
Град ска упра ва за по љо при вре ду, у 
са рад њи са Аген ци јом за ру рал ни 
раз вој, ор га ни зо ва ла је еду ка ци ју за 
по љо при вред ни ке о мо гућ но сти ко ри
шће ња сред ста ва из ИПАРД про гра
ма. Еду ка ци ју и пре зен та ци ју спро ве
ла је Ру жи ца Ге ло, струч њак за 
ИПАРД про грам и по љо при вред ну 
по ли ти ку. 

 Иде ја је би ла да ма ло по раз го ва
ра мо са по љо при вред ни ци ма са те ри
то ри је Гра да Срем ска Ми тро ви ца  око 
то га шта ће се де си ти са по љо при
вред ним  сек то ром ула ском у Европ
ску уни ју. Јед но став но, по де ли ла сам 
ис ку ства Хр ват ске око ИПАРД про гра
ма. Основ по љо при вре де је по љо при
вред но зе мљи ште, тре ба про на ћи нај
бо љи на чин да се оно ис ко ри сти а  
са свим је си гур но да су ре сур си ту – 
ре кла је Ге ло. 

Пе тар Са мар џић, ди рек тор Аген ци
је за ру рал ни раз вој Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца ис та као је да је циљ еду
ка ци је  омо гу ћа ва ње ми тро вач ким 
по љо при вред ни ци ма да до би ју од го
во ре на сва пи та ња из до ме на ИПАРД 
про гра ма, од но сно пред при ступ не 
по мо ћи за ру рал ни раз вој у пе ри о ду 
од 2014. до 2020. го ди не. 

С. С. 
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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ: СТИ ПЕН ДИ РА ЊЕ СТУ ДЕ НА ТА

По др шка и ове школ ске го ди не
Оп шти на Пе ћин ци ће и за школ ску 

2016/2017. го ди ну из дво ји ти сред ства 
из бу џе та за сти пен ди ра ње сту де на
та и ре гре си ра ње тро шко ва сту дент
ског пре во за. Пред сед ни ца Оп шти не 
Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо
тич ки је на осно ву рас пи са них кон
кур са до не ла од лу ке, на осно ву ко јих 
ће ло кал на са мо у пра ва сти пен ди ра

ти 22 сту ден та по осно ву успе ха 
то ком де сет ме се ци у из но су од 9.000 
ди на ра ме сеч но, као и 14 сту де на та 
сла би јег ма те ри јал ног ста ња, та ко ђе 
то ком де сет ме се ци, са по 5.000 
ди на ра ме сеч но.

Та ко ђе, до не те су и од лу ке о до де
ли сред ста ва за ре гре си ра ње тро
шко ва пре во за сту де на та у ме ђу ме

сном са о бра ћа ју, на осно ву ко јих ће 
пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва 
то ком де вет ме се ци ре гре си ра ти тро
шко ве пре во за 114 сту де на та ко ји су 
ис пу ни ли усло ве Кон кур са, као и 
се дам сту де на та сла би јег ма те ри јал
ног ста ња. Тро шко ви пре во за ће би ти 
ре гре си ра ни у из но су од 3.000 ди на
ра ме сеч но.

СА ЈАМ ТУ РИ ЗМА У БЕ О ГРА ДУ ОД 23. ДО 26. ФЕ БРУ А РА

Оп шти на Пе ћин ци на штан ду 
„Ди ван је ки ће ни Срем“
И ове го ди не на Сај му ту ри зма у 

Бе о гра ду, од 23. до 26. фе бру а
ра, срем ске оп шти не ће се пред

ста ви ти у ха ли че ти ри на за јед нич
ком штан ду „Ди ван је ки ће ни Срем“, 
на ко јем ће ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Срем ске Ми тро ви це, Ру ме, Пе ћи на ца, 
Ста ре Па зо ве, Ин ђи је, Ши да, Ири га и 
Срем ских Кар ло ва ца кроз бо гат про
грам на јед ном ме сту пред ста ви ти це
ло куп ну ту ри стич ку по ну ду Сре ма као 
де сти на ци је.

Ту ри стич ка по ну да пе ћи нач ке оп
шти не ће би ти пред ста вље на пре све
га кроз јед но днев ну ту ри стич ку ру ту 
за хва љу ју ћи ко јој је, по ре чи ма в.д. 
ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
оп шти не Пе ћин ци Љу би це Бо шко вић, 
оп шти ну Пе ћин ци то ком 2016. го ди не 
по се ти ло пре ко 5.000 ту ри ста.

 Овај јед но днев ни из лет, ко ји по
ве зу је нај се вер ни ји и нај ју жни ји део 
оп шти не, кон ци пи ран је та ко да се 
то ком јед ног да на оби ђу све зна чај
ни је ту ри стич ке де сти на ци је у на шој 
оп шти ни – од Му зе ја хле ба у Пе ћин
ци ма, пре ко сјај них при ме ра на род ног 
гра ди тељ ства оли че них у Сви њар ској 
ко ле би у До њем То вар ни ку, Ак сен ти је
вом ку ћер ку у Ога ру и ку ћи по ро ди це 
Пут ник у Ку пи но ву, до не из о став не по
се те Спе ци јал ном ре зер ва ту при ро де 
Обед ска ба ра, нај ста ри јем пра во слав
ном хра му у Вој во ди ни цр кви Све тог 
Лу ке и по след њој пре сто ни ци срп ских 
де спо та сред њо ве ков ној твр ђа ви Ку
пи ник. Јед но днев на ру та ну ди пи так 
еду ка тив ни са др жај прот кан до бром 
за ба вом и бо рав ком на чи стом ва зду
ху, па сто га не чу ди што је по себ но ин
те ре сант на ђач ким екс кур зи ја ма, али 
зна ча јан број по се та смо има ли и од 
стра не удру же ња пен зи о не ра и дру гих 
ор га ни зо ва них гру па – ка же Бо шко вић.

Јед на од око сни ца ту ри стич ке про
мо ци је оп шти не Пе ћин ци и ово га пу та 
би ће не из о став на при ча о срп ској де

спот ској по ро ди ци Бран ко вић ко ја је 
сто ло ва ла у Ку пи ни ку кра јем пет на е
стог и по чет ком ше сна е стог ве ка.

 О де спот ској по ро ди ци Бран ко вић, 
ко ја је из у зет но зна чај на не са мо за 
исто ри ју овог кра ја већ и за исто ри ју 
це ле Ср би је, не зна се до вољ но и сто
га се већ го ди на ма тру ди мо да кроз 
при чу о Све тој мај ци Ан ге ли ни и ње
ним си но ви ма Ђор ђу и Јо ва ну вра ти
мо ову вла дар ску по ро ди цу на ме сто 
ко је за слу жу је у срп ској исто ри ји – ре
кла нам је Љу би ца Бо шко вић.

То ком че ти ри да на Сај ма ту ри стич ки 
по сле ни ци Сре ма упо зна ће по се ти о це 
и са огром ним га стро ном ским бо гат
ством овог кра ја. Пе ћи нач ка Ту ри стич
ка ор га ни за ци ја ће на штан ду „Ди ван 

је ки ће ни Срем“ пред ста ви ти две ви
на ри је – ви на ри ју „Пет ко вић Ла тин“ и 
ви на ри ју „Ма ли по друм Ста мен ко вић“ 
ко ја је на не дав но за вр ше ној Срем ској 
ви ни ја ди у Бер ка со ву осво ји ла злат ну 
пла ке ту у ка те го ри ји ро зе ви на. На да
ле ко чу ве не ве шти не срем ских же на 
у из ра ди руч них ра до ва и спре ма њу 
слат ких и сла них ђа ко ни ја де мон стри
ра ће два удру же ња же на из пе ћи нач ке 
оп шти не „Сре ми ца“ и „Ши ма нов чан ке“, 
а па ле том сво јих нај бо љих про из во да 
пред ста ви ће се и мле ка ра „Му за“.

По све му су де ћи, по се ти о ци штан да 
„Ди ван је ки ће ни Срем“ има ће сјај ну 
при ли ку да са зна ју за што је оп шти
на Пе ћин ци ме сто „Где при ро да гр ли 
исто ри ју“.
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По сма тра ју ћи ар хи тек тон ски, цр
кве но вер ски објек ти су не рас
ки див део кул ту ре и иден ти те та 

сва ког ме ста. Без об зи ра да ли ре дов
но од ла зе у црв ку или не, су гра ђа ни се 
сла жу да цр ква као је дан од нај у пе ча
тљи ви јих обје ка та ло кал не сре ди не, 
тре ба да бу де уре ђе на.

Вер ски објек ти у Оп шти ни Ста ра Па
зо ва укљу чу ју хри шћан ске, пра во слав
не, ка то лич ке и про те стант ске хра мо
ве и цр кве. Ми ле Јо кић, ар хи је реј ски 

на ме сник ста ро па зо вач ки ис ти че да се 
у прет ход них не ко ли ко го ди на до ста 
ула га ло у хра мо ве ко ји су на те ри то ри
ји ста ро па зо вач ке оп шти не  ове де ни у 
од лич но ста ње.

 Оли че ње не ког ме ста су хра мо
ви, ка ко за стран це, та ко и за ме шта
не. Стра нац ка да до ђе у јед но ме сто, 
да би са знао не што о ње му и бо ље га 
упо знао, он од ла зи у храм и гле да ју
ћи цр кву и спо ља и из ну тра, до но си 
за кљу чак и ка кви су жи те љи тог ме ста 
 ре као је Ми ле Јо кић, ар хи је реј ски на

ме сник ста ро па зо вач ки.
Тре нут но је у то ку и из град ња хра ма 

Пре но са мо шти ју Пре по доб не мај ке 
Ан ге ли не у На се љу Ба нов ци  Ду нав.

Ло кал на са мо у пра ва је пре по зна ла 
оба ве зу ула га ња у објек те, ко ји су зна
чај ни за вер ни ке, али има ју зна чај и 
као кул тур но – исто риј ски спо ме ни ци. 

 Ми слим да је цр ква увек би ла ту и 
да је да срп ској др жа ви и на ро ду са чу
ва ла све оно што је вред но и ко ри сно. 
Гле да но тра ди ци о нал но, исто риј ски и 

кул тур но, у сва ком сми слу, ти објек ти 
су ја ко ва жни. Ми то ви ди мо на тај на
чин и уоп ште не ула зи мо у то ко ли ко је 
не ко вер ник или не. По ред шко ла и ам
бу лан ти хра мо ви су нај ва жни ји објек ти 
 на гла сио је Ђор ђе Ра ди но вић, пред
сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва.

Оп шти на Ста ра Па зо ва ће и у бу
ду ће на ста ви ти да ула же у цр кве но 
– вер ске објек те, ка ко не би би ли за
пу ште ни, та ко да су и ове го ди не бу џе
том опре де ље на зна чај на сред ства за 
цр кве и вер ске за јед ни це.

СТА РА ПА ЗО ВА

Ула га ња у
вер ске објек те

СВЕТ СКИ ДАН РА ДИ ЈА

Ју би леј РТВ
Ста ра Па зо ва

Три на е сти фе бру ар ши ром пла не те 
се обе ле жа ва као Свет ски дан ра ди ја. 
Уне ско је про гла сио овај пра зник да 
би про мо ви сао ра дио као ме ди ји и 
све мо гућ но сти ко је пру жа. Иако се с 
по ја вом дру гих ме ди ја, пред ви ђао 
крај ра ди ју, он је ипак оп стао све до 
да нас. Ни те ле ви зи ја, ни ин тер нет 
ни су ус пе ли да га по ти сну, и он и 
да ље има свој пут до слу ша ла ца. 
Ра дио Ста ра Па зо ва, ко ји се нај пре 
звао ра дио Вој ка, је 1967. го ди не био 
јед на од пр вих ло кал них ра дио ста ни
ца у бив шој Ју го сла ви ја. Ово је го ди
на ње го вог ју би ле ја и без об зи ра што 
је пре шест го ди на до био мла ђу 
се стру, те ле ви зи ју, он ни је из гу био на 
зна ча ју. Ра дио је ме диј ко ји до пи ре до 
нај ши рих сло је ва ста нов ни штва и 
ко ји мо же учи ни ти мно го за обра зо ва
ње, кул тур ни и по ли тич ки ди ја лог и 
по мо ћи љу ди ма у нај ра зли чи ти јим 
жи вот ним си ту а ци ја ма. Нај ва жни ја 
ка рак те ри сти ка ра ди ја ко ја га из два ја 
од оста лих ме ди ја и ко ја га чи ни не у
ни шти вим је та, да је ди но док слу ша
те ра дио мо же те да ра ди те и дру ге 
по сло ве, ис та као је ди рек тор РТВ 
Ста ра Па зо ва Ми лош Ла зић. Свет ски 
дан ра ди ја је Уне ско утвр дио 2011. 
го ди не и то баш за то што је 13. 
фе бру а ра 1946. го ди не пр ви пут еми
то ван про грам Ра ди ја УН. 

 К. Л.

ВОЈ КА

Радо ви у цен тру 
Након засто ја до кога је дошло због 

вели ке хлад но ће, радо ви на рекон
струк ци ји цен тра Вој ке су у пуном 
јеку. Меха ни за ци ја и рад ни ци Срем 
пута су на гра ди ли шту, а видљи ве су 
кон ту ре кру жног тока. Гра ђа ни са 
који ма смо у петак, 17. фебру а ра раз
го ва ра ли у цен тру села, поздра вља ју 
радо ве и оче ку ју да ће нова рас кр сни
ца допри не ти одви ја њу сао бра ћа ја. 
Мешта ни спо ред них ули ца које су као 
оби ла зни це пре тр пе ле оште ће ња на 
коло во зу и бан ки на ма, оче ку ју да оне 
буду дове де не у прво бит но ста ње. У 
раз го во ру са Алек сан дром Опа чи ћем, 
глав ним и одго вор ним уред ни ком РТВ 
Ста ра Пазо ва, пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић је 
рекао да ће у тим ули ца ма бити 
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поста вљен нови асфалт чим се окон
ча ју радо ви у цен тру. Пред сед ник 
Oпш тине је тако ђе наја вио да ће бити 
сани ра не ули це и у дру гим мести ма 
које су асфал ти ра не пре неко ли ко 
годи на, и које су дели мич но оште ће не. 
Тако ђе је рекао да ће ових дана бити 
рас пи са ни тен де ри за рекон струк ци ју 
цен та ра Крње ше ва ца и Сур ду ка и да 
су про јек ти спрем ни.

М. М.

ДОМ ЗДРА ВЉА СТА РА ПА ЗО ВА

Па ли ја тив но
збри ња ва ње

Па ли ја тив но збри ња ва ње је при ступ 
ко јим се по бољ ша ва ква ли тет жи во та 
па ци је на та су о че них са не из ле чи вом 
бо ле шћу, као и њи хо вих по ро ди ца, 
кроз пре вен ци ју и олак ша ва ње пат њи 
пу тем ра ног от кри ва ња и не по гре ши ве 
про це не и ле че ња бо ла и дру гих про
бле ма – фи зич ких, пси хо со ци јал них и 
ду хов них. Па ли ја тив но збри ња ва ње у 
До му здра вља „Др Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ У Ста рој Па зо ви зва нич но по сто
ји од пре три го ди не, а за чет ник па ли
ја тив ног ле че ња у овој здрав стве ној 
уста но ви је др Ми ша Фи лип. Је ди ни ца 
за па ли ја тив но збри ња ва ње при Слу
жби за кућ но ле че ње рас по ла же са 
три ле кар ска ти ма чи ме се по кри ве ни 
па ци јен ти са чи та ве те ри то ри је оп шти
не ко ји 24 са та се дам да на у не де љи 
мо гу ра чу на ти на њи хо ву по моћ. Је ди
ни це за па ли ја тив но збри ња ва ње 
по сто је у Ста рој и Но вој Па зо ви, као и 
у По ду на вљу. У Ср би ји још увек не 
по сто је Хо спи си као нај ви ши ни во 
па ли ја тив ног збри ња ва ња у ко јем би 
па ци јен ти бо ра ви ли. Ми ни стар ство 
здра вља 2009. го ди не усво ји ло је 
Стра те ги ју за па ли ја тив но збри ња ва
ње у ко јој је пред ло же на из град ња 
ка па ци те та у обла сти па ли ја тив ног 
збри ња ва ња пу тем све о бу хват ног 
обра зов ног про гра ма, фор му ли са њем 
бо љих про пи са, по бољ ша њем до ступ

но сти ле ко ва и осни ва њем ти мо ва за 
па ли ја тив но збри ња ва ње у си сте му 
здрав стве не за шти те. С. С.

УПИС У ПР ВИ РАЗ РЕД

Си сте мат ски
пре гле ди

Упис у пр ви раз ред основ не шко ле 
по чи ње 1. апри ла и тра ја ће до 31. 
ма ја, те су здрав стве ни пре гле ди бу ду
ћих шко ла ра ца већ по че ли, а да би се 
до би ла по твр да ле ка ра да је де те 
здра во и спрем но за по че так школ ске 
го ди не по треб но је оба ви ти низ спе ци
ја ли стич ких пре гле да. Ка ко би олак ша
ли ро ди те љи ма, ве ћи на пре гле да оба
вља се у вр ти ћу. У пред школ ским 
уста но ва ма ор га ни зо ва ни су спе ци ја
ли стич ки пре гле ди сто ма то ло га, ло го
пе да, фи зи ја тра и оф тал мо ло га, а 
ро ди те љи код иза бра ног ле ка ра тре ба 
да до ве ду де те на си сте мат ски пре
глед и вак ци на ци ју. Слу жба за здрав
стве ну за шти ту де це и омла ди не До ма 
здра вља „Др Јо ван Јо ва но вић Змај“ у 
Ста рој Па зо ви, апе лу је на ро ди те ље 
чи ја де ца по ла зе у пр ви раз ред да 
за ка жу код иза бра ног ле ка ра си сте
мат ски пре глед, да би се из бе гле 
гу жве, али и због еко ном ске стра не, 
јер су вак ци не ви ше до зне, од но сно у 
јед ном па ко ва њу је 10 вак ци на, ко је 
мо ра ју да се упо тре бе исти дан ка да 
се отво ре. 

Ј. К.

ХОЛ ПОЗО РИ ШНЕ САЛЕ 

Изло жба Зори це 
Јови чић

Зори ца Јови чић, умет ни ца из Зему
на, позна та је ста ро па зо вач кој публи
ци, јер је јед но вре ме живе ла и ради ла 
упра во у овом месту, где је има ла и 
сво ју гале ри ју. Њене су сли ке весе ле, 
кори сти све тех ни ке, а нај ви ше ради 
пеј са же, који су у петак, 17. фебру а ра 
изло же ни у холу позо ри шта у Ста рој 

Пазо ви. Изло жбу је отво ри ла њена 
кћер ка Јова на Сто ја но вић, мастер 
исто ри чар, нагла сив ши да поглед, који 
се усу ђу је да про дре иза сли кар ског 
огле да ла у коме се кри је инспи ра ци ја 
за њен разно лик и оби ман ства ра лач
ки опус, виде ће да је у њеном фоку су 
човек и да је ини ци јал на искра њеног 
дело ва ња јасна и дубо ко хума ни стич
ка и да ука зу је на искон ско једин ство 
Бога, чове ка и при ро де. Зори ца Јови
чић је и ико но пи сац и кера ми чар, тако 
да је о део овог њеног ства ра лач ког 
опу са при ка зан на изло жби у холу 
позо ри шне сале у Ста рој Пазо ви, која 
ће бити отво ре на до кра ја месе ца.

 Ј. К.

ХУ МА НИ ТАР НЕ АК ЦИ ЈЕ

За Сто ја на Ра де ку

На ху ма ни тар ној утак ми ци у ма лом 
фуд ба лу, ко ју су у уто рак 14. фе бру а ра 
игра ли уче ни ци три сред ње шко ле у 
Ста рој Па зо ви, као и од при ло га од 
прет ход них да на, при ку пље но је 
96.000 ди на ра и сва сред ства су упла
ће на за ле че ње Сто ја на Ра де ке из 
Ста ре Па зо ве. Иде ју је по кре ну ло оде
ље ње II 3 Еко ном ско  тр го вин ске шко
ле, а при кљу чи ли су се и уче ни ци 
Гим на зи је и Тех нич ке шко ле. 

Резул тат хума ни тар ног тур ни ра у 
малом фуд ба лу за Сто ја на Раде ку, 
који је оди гран про шле неде ље је 
208.630 дина ра. Фуд бал ски клуб „Рад
нич ки“ из Нове Пазо ве у сарад њи са 
Фуд бал ским клу бом Аре на оку пио је 
на овом тур ни ру 20так мла ђих селек
ци ја клу бо ва и шко ла фуд ба ла из ста
ро па зо вач ке општи не, Батај ни це, 
Зему на и Бео гра да и сви су поне ли 
титу лу побед ни ка. Сва ки гол био је за 
Сто ја на и нај мла ђи фуд ба ле ри пока
за ли су спорт ски дух и хума ност. 

Ј. К. и З. К.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ДЕ ЦЕ 
ОБО ЛЕ ЛЕ ОД РА КА

Тур нир и жур ка
Ме ђу на род ни дан де це обо ле ле од 

ра ка обе ле жен је 15. фе бру а ра. Ср би ја 
је пр ва у Евро пи по бро ју де це обо ле ле 
баш од ове бо ле сти. Де чи ји рак је је дан 
од нај че шћих узро ка смрт но сти де це, а 
по ис тра жи ва њи ма из 2015. де чи ји рак 
је по ра сту. Од ма лиг них бо ле сти у 
Ср би ји је обо ле ло 334 де це до 19 го ди
на, са оп штио је Ин сти тут за јав но здра
вље. У уз ра сту до 19 го ди на, у Ср би ји 
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је умр ло 49 де це, а ско ро две тре ћи не 
пре ми ну ле де це би ло је уз ра ста до 15 
го ди на. Три гру пе обо ље ња  ле у ке ми
је, ту мо ри мо зга и лим фо ми чи не нај
че шће за сту пље не ма лиг не бо ле сти у 
деч јем уз ра сту. Јав ност је не дав но 
са зна ла за још је дан слу чај. Ова ти ха 
бо лест, на па ла је и пе то го ди шњег Сто
ја на Ра де ку из Ста ре Па зо ве. От кри ве
на му је ми је ло бла стич на ле у ке ми ја и 
по треб на му је по треб на тран сплан та
ци ја ко шта не ср жи, ко ја ко шта чак 300 
хи ља да евра. Ка ко би му то би ло и 
омо гу ће но, по ма жу сви. 15. и 16. 
фе бру а ра за Сто ја на је одр жан и ху ма
ни тар ни тур нир у ма лом фуд ба лу. Тур

нир је ор га ни зо вао Фуд бал ски клуб 
„Рад нич ки“ из Но ве Па зо ве у са рад њи 
са Фуд бал ским клу бом „Аре на“ и играо 
се у Спорт ском цен тру Аре на у Но вој 
Па зо ви. Уче шће су узе ле ки пе из ста
ро па зо вач ке оп шти не, фуд бал ски клу
бо ви и шко ле из Ба тај ни це, Зе му на и 
Бе о гра да. Пр вог да на тур ни ра, ма ле 
игра че је по се тио и Сто јан са ро ди те
љи ма. Та ко ђе, у сре ду 15. фе бру а ра у 
ка фа ни „Са лаш“ у Ста рим Ба нов ци ма 
на ху ма ни тар ној свир ци за Сто ја на 
Ра де ку са ку пље но је око 182 хи ља де 
ди на ра, из ја вио је за РТВ Ста ра Па зо
ва Сло бо дан Три ва но вић, ор га ни за тор. 
Ху ма ни тар ној ве че ри Омла дин ске 
ор га ни за ци је Го лу би на ца у ка фе клу бу 
„Фе никс“, при су ство ва ло је око 500 
љу ди, а са ку пље но је око 435 хи ља да 
ди на ра, ре као је ор га ни за тор Ни ко ла 
Ко ва че вић. Ј. К.

МЗ СТА РА ПА ЗО ВА

Помоћ за 
болесног дечака 

Из вр шни од бор и Са вет Ме сне 
за јед ни це Ста ра Па зо ва у уто рак 14. 
фе бру а ра су од лу чи ли да за ле че ње 
Сто ја на Ра де ке упла те 30 хи ља да 
ди на ра, а за по моћ ху ма ни тар не 
ли ков не ко ло ни је Удру же ња ли ков
них умет ни ка Ста ра Па зо ва, из дво је
но је 15 хи ља да ди на ра. Усво јен је и 
Из ве штај о ра ду и фи нан сиј ском 
по сло ва њу за про шлу го ди ну, до не та 
је од лу ка да ди стри бу тер при род ног 
га са у Ста рој Па зо ви у на ред них пет 
го ди на бу де и да ље Гас фе ро монт, а 
за са на ци ју гре ја ња у Со кол ском 

до му из дво је но је 10 хи ља да ди на ра.
Ту ђе не сре ће по га ђа ју љу де и 

те шке жи вот не при че у сви ма иза зо ву 
ону нај леп шу људ ску осо би ну – ху ма
ност. Упра во ту стра ну по ка зу ју 
по след њих да на сви ста нов ни ци 
оп шти не Ста ра Па зо ва. Сва ко да је 
ко ли ко мо же, са мо да пе то го ди шњи 

Сто јан Ра де ка не би био ус кра ћен за 
срећ но де тињ ство и од ра ста ње. 
Па зо вач ки сли ка ри, оку пље ни у Удру
же њу ли ков них умет ни ка Ста ра Па зо
ва ура ди ли су оно што нај бо ље зна ју, 
ор га ни зо ва ли су у че твр так, 16. 
фе бру а ра, ху ма ни тар ну ли ков ну 
ко ло ни ју, чи јој ор га ни за ци ји је фи нан
сиј ски по мо гла је МЗ Ста ра Па зо ва. 
Иако је нај ни жа це на сли ке би ла 600 
ди на ра, али су по се ти о ци, це нив ши 
рад умет ни ка  и зна ју ћи да ће на овај 
на чин по мо ћи јед ном ма лом де ча ку 
да оздра ви, пла ћа ли и ви ше. Око 15 
хи ља да ди на ра при ку пље но је на 
са мом ко ло ни ји, а с  об зи ром да је 
на ста ло до ста ра до ва, Удру же ње 
пла ни ра да у на ред ном пе ри о ду ор га
ни зу је про дај ну из ло жбу, са ко је ће 
при ход та ко ђе по кло ни ти ма лом Сто
ја ну. 

Ј. К. и М. М.

СРП СКИ ВОЈ ВО ЂАН СКИ ПО КРЕТ 

Сла ва Све ти Три фун

При ли ком обе ле жа ва ња сла ве Све
тог Три фу на у Ста рој Па зо ви, ко ју је 
но во фор ми ра ни Срп ски вој во ђан ски 
по крет иза брао за сво ју, при ступ ни це 
овом по кре ту пот пи са ли су но ви чла
но ва, ка ко не ка да шње при ста ли це 
Но ве Ср би је та ко и дру ги гра ђа ни . 
Ви ше од 90 по сто бив ших чла но ва 
Но ве Ср би је у оп шти ни Ста ра Па зо ва 
пре шло је у овај по крет, ис та као је 
Ми ро слав Јо ва но вић, пред сед ник 
СВП. Устро ја ва ње СВП иде по пла ну, 
тре нут но бро ји  25 град ских од бо ра и 
21 ме сни од бор у окви ру Но вог Са да, 
ре као је овом при ли ком Ми ло рад 

Са ва но вић, пред сед ник ИО СВП. Сво
јим при су ством сла ву је уве ли ча ла и 
Да ни је ла Сре мац, кан ди дат ки ња за 
пред сед ни ка Ср би је, ина че др жа
вљан ка САД, у чи јој ви зи ји раз во ја 
Ср би је кључ ну уло гу има ди ја спо ра. 
Осни вач ка Скуп шти на СВП би ла је 28. 
ја ну а ра и ово је би ло пр во обе ле жа ва
ње сла ве за ко је се на да ју да ће по ста
ти тра ди ци о нал но.  К. Л.

БЕ ЛЕ ГИШ

Лов ци обе ле жи ли 
Сре те ње

У сре ду, 15. фе бру а ра, чла но ви 
Ло вач ког дру штва „Фа зан“ из Бе ле ги ша, 
су у при су ству ве ли ког бро ја го сти ју из 
чи та ве Ср би је обе ле жи ли сво ју сла ву 
Сре те ње. Чин се че ња слав ског ко ла ча 
оба вио је са ку мо ви ма све ште ник Ђор
ђе Ко вљен, а за тим Ми ро слав Ста ни са
вље вић, пред сед ник ло вач ке ор га ни за
ци је Бе ле ги ша уру чио је за хвал ни це 
лов ци ма До ло ва за 40 го ди на бра ти
мље ња, лов ци ма Че ла ре ва за де сет 
го ди на бра ти мље ња, и лов ци ма из 
Со та за две го ди не брат ске са рад ње. 
Пот пи са на је и По ве ља о бра ти мље њу 
са лов ци ма Ада ше ва ца. За хвал ни це су 
уру че не и мно гим дру гим ло вач ким 
удру же њи ма из Ср би је, пред став ни ци
ма Оп шти не Ста ра Па зо ва и јав них 
пред у зе ћа, као и Дра га ну Шор ма зу, 
пред сед ни ку Ло вач ког са ве за Ср би је и 
Алек сан дру Ми ло ван че ву, пред сед ни ку 
Ло вач ке ор га ни за ци је Вој во ди не.  М. М.

ЦЕН ТАР СТА РЕ ПА ЗО ВЕ 

Са о бра ћај на не зго да 
У сре ду 15. фе бру а ра, око 13 ча со ва 

у цен тру Ста ре Па зо ве у Ули ци Кра ља 
Пе тра, код Со кол ског до ма, до го ди ла 
се са о бра ћај на не зго да ка да је же на за 
во ла ном ауто мо би ла „Шко да фа биа“, 
бе о град ских ре ги стар ских та бли ца, 
кре ћу ћи се из прав ца Ин ђи је уда ри ла 
на пе шач ком пре ла зу ста ри ју же ну на 
би ци клу. На сре ћу, ни ко ни је те же 
по вре ђен, а же на је у све сном ста њу 
од ве зе на на пре глед у Дом здра вља. 
Иако је овај пе шач ки пре лаз вид но 
обе ле жен, де ша ва се да во за чи не 
по шту ју са о бра ћај на пра ви ла и не за у
ста вља ју се ка да пе ша ци пре ла зе 
ко ло воз. Над ле жни апе лу ју на опре
зност у са о бра ћа ју и по што ва ње са о
бра ћај не сиг на ли за ци је.  М. Л.
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ХОБИ ХЕЛЕ НЕ ЧАЊИ УРАМ ИЗ ШИДА

Руч ни рад прот кан
модер ним дета љи ма

Одев ни пред ме ти попут хаљи на, сук
њи, прслу ка, блу за, шало ва, капа, 
су пред мет инте ре со ва ња Хеле не 

Чањи Урам из Шида, барем када је пле те
ње у пита њу. Про стим речи ма рече но, све 
што зами сли те Хеле на може да испле те, 
а често пута довољ но је само да погле
да шему или фото гра фи ју, и за неко ли
ко дана сми шље но буде и завр ше но. А 
љубав пре ма руч ном раду, поче ла је када 
је Хеле на има ла само шест годи на. Тада 
је уз мај ку поче ла да хекла. С обзи ром на 
то да је још била врло мала да изра ђу је 
хекла не стол ња ке, мај ка је Хеле ну нау чи
ла да везе. Од тада до данас она са вели
ком љуба вљу изра ђу је све руч не радо ве, 
а одев ни пред ме ти јој пред ста вља ју пра ви 
иза зов:

 Када сам још као мала поче ла да 
везем, били су то само јасту чи ћи које и 
данас чувам. Када сам мало пора сла, 
ради ла сам хекла не стол ња ке све до 
пери о да док нисам доби ла децу, тада 
сам напра ви ла малу пау зу. Али не заду
го. Поче ла сам да радим и по поврат ку с 
посла сва ко днев но сам се по завр шет
ку посло ва по кући, посве ћи ва ла руч ном 
раду. Увек сам се оду ше вља ва ла оним 
што можеш да ура диш сво јим рука ма. 
Јед но став но ме фасци ни ра про из вод мог 
рада, посеб но кад видим да се то што сам 
ура ди ла, сви ђа и дру ги ма  каже Хеле на.

У послед ње две годи не на ред су дошли 
одев ни пред ме ти. Као инспи ра ци ја послу
жи ле су јој сли ке на интер не ту.

 Довољ но ми је само да погле дам 
фото гра фи ју и да поч нем да радим, мада 
волим и пома ло да екс пе ри мен ти шем. 
Неки детаљ реци мо про ме ним, додам 
неки нови и тако изра дим нешто ново, пот
пу ни је по свом уку су. Нажа лост данас је 
мали број мла дих жена који се баве овим 
послом. Неко ли ко њих нашла сам пре ко 
интер не та, па се често с њима кон сул ту
јем када ми нешто није довољ но јасно. 

Први моји одев ни пред ме ти су се јако 
сви де ли мојој деци, што ме је додат но 
моти ви са ло да још више радим. Касни је 
сам схва ти ла да се све већи број мла дих 
оду ше вља ва мојим одев ним пред ме ти ма, 
које сам до сад ура ди ла. Тако да ми је сва
ки даљи рад био само још један више иза
зов  исти че Хеле на.

Сви Хеле ни ни доса да шњи посло ви, с 
обзи ром да је води те љи ца мла ђе фол
клор не гру пе, има ју додир них тача ка са 
очу ва њем народ не тра ди ци је. Па тако и 
овај њен додат ни хоби.

 Често пута жалим што нисам живе ла 
у вре ме ну када су се по сели ма одр жа ва
ле игран ке и пре ла. Увек сам се као дете 
оду ше вља ва ла при ча ма мојих роди те
ља, о игран ка ма у Гибар цу. Али и оста
лим при ча ма о вре ме ну када се није гле
дао теле ви зор, него су људи сво је вре ме 
више вре ме на посве ћи ва ли јед ни дру ги ма 
и оку пља ли се на пре ли ма где су жене 
изра ђи ва ле руч не радо ве. Поне кад ми је 
баш жао што нисам живе ла у том вре ме ну 
 каже Хеле на.

А о томе коли ко се данас цени руч ни 
рад, она каже:

 Посто је људи који заи ста цене руч ни 
рад и који би га радо купи ли. Нажа лост 
данас је јеф ти ни ја роба тра же ни ја из раз
ло га којег сви добро зна мо. Али испла ти
вост не може да се мери са мојим задо
вољ ством након завр шет ка неког мог 
рада. Људи се оду ше вља ва ју када гле да ју 
моје одев не пред ме те, али нажа лост мно
гу од њих нису у могућ но сти да га купе. 
Али нађу се и они који могу да издво је 
новац и не пита ју за цену. Они који има ју 
могућ но сти, а све сни су ква ли те та и вред
но сти руч ног рада, купу ју га. Међу тим, 
мени у целој овој при чи није важан мате
ри јал ни моме нат. Веће ми је задо вољ ство 
због постиг ну тог успе ха и ништа није вред
ни је него кад нешто ура диш сво јим рука
ма. Зато бих руч ни рад пре по ру чи ла сви
ма. Јер поред тога што опу шта и сми ру је, 
вели ко је задо вољ ство када руч ни рад 
завр ши те и када види те да се то и дру
ги ма допа да. Нема бољег задо вољ ства и 
веће сре ће од тога. 

Мај ка је Хеле ну
нау чи ла да везе.

Од тада до данас
она са вели ком

љуба вљу изра ђу је
све руч не радо ве,

а одев ни пред ме ти
јој пред ста вља ју

пра ви иза зов
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Од 12. до 14. фебру а ра у Бер ка со
ву је по 22. пут заре дом одр жа на 
тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја 

Срем ска вини ја да. Ова мани фе ста
ци ја посве ће на је љуби те љи ма, про
из во ђа чи ма и дегу ста то ри ма вина и 
так ми чар ског је типа. У окви ру про гра
ма Срем ске вини ја де, 14. фебру а ра 
у току пре по дне ва, извр ше но је осве
ште ње вино гра да у Бер ка со ву код ово
го ди шњег кума Џона Фај фри ћа, у част 
заштит ни ка вино гра да и вино гра да ра 
Све тог Три фу на. Про гла ше ње побед
ни ка одр жа но је у вечер њи ма сати
ма током све ча не вече ре у ресто ра ну 
„Далас“ у Бер ка со ву. Мани фе ста ци
ју је отво рио пред сед ник Скуп шти не 
општи не Шид Вели мир Рани са вље вић 
поже лев ши свим вина ри ма пуно успе
ха у даљој про из вод њи, изра зив ши 
задо вољ ство што ова мани фе ста ци ја 
из годи не у годи ну поста је све посе ће
ни ја. Дуг пери од одр жа ва ња ове мани
фе ста ци је сва ка ко ука зу је на важност 
и зна чај њеног одр жа ва ња, ука зу ју из 
Тури стич ке орга ни за ци је Шид.

 Ова мани фе ста ци ја можда није 
толи ко попу лар на међу тури сти ма и 
није толи ко атрак тив на, али је сва
ка ко за локал но ста нов ни штво вео
ма важна. Оно на чега смо ми вео ма 
поно сни то је да зсе а ове 22 годи не 
коли ко се ова мани фе ста ци ја одр жа
ва, она про ши ри ла на цео реги он. Тако 
да у так ми че њу у оце њи ва њу мла дог 
вина, све више има мо уче сни ка из 
ино стран ства. Сама та чиње ни ца је 
изу зет но зна чај на и потвр ђу је ква ли тет 
мани фе ста ци је, а на то је сигур но ути
ца ла добра про мо ци ја и изу зет но стру
чан жири који сва ке годи не оце њу је 
вина  иста кла је дирек тор ка Тури стич
ке орга ни за ци је Шид Кри сти на Радо са
вље вић.

У одно су на про шле годи не, узо ра ка 

вина је ове годи не било знат но више. 
Струч ни жири оце њи вао је 34 узор ка у 
кате го ри ји белих и 35 узо ра ка у кате го
ри ји црве них вина. Поред про из во ђа ча 
из Срби је, так ми чи ли су се и вино гра
да ри из Репу бли ке Хрват ске и Босне и 
Хер це го ви не.

 Ова мани фе ста ци ја пред ста вља 
добар начин да се вина ри из зема ља 
реги је умре же. У томе и видим вели
ки зна чај ове мани фе ста ци је, што смо 
успе ли да је подиг не мо на међу на род
ни ниво. Ми не тежи мо вели ком бро ју 
при ме ра ка, него жели мо да очу ва мо 

ква ли тет вина. Вео ма сам задо во љан 
ово го ди шњом мани фе ста ци јом, има
мо вели ки број нових изла га ча али и 
нових заин те ре со ва них вина ра који су 
нам наја ви ли дола зак иду ће годи не. 
Поред тога, ова мани фе ста ци ја је при
ли ка да вина ри изме ђу себе раз ме њу ју 
иску ства, да нам дођу и они посе ти о
ци који се не так ми че а који има ју било 
какве везе са вино гра ди ма, јер сва ка 
сарад ња нам је увек добро дошла како 
би мани фе ста ци ја била још ква ли тет
ни ја и боља  иста као је члан орга ни
за ци о ног одбо ра Срем ске вини ја де у 
Бер ка со ву Митар Сабол.

И ове годи не струч на коми си ја на 
челу са еми нент ним струч ња ком 
про фе со ром Сло бо да ном Јови

ћем, има ла је тежак посао, ода бра ти 
нај бо ље про из во ђа че вина. Награ де 
су доде љи ва не у три кате го ри је, белих 
и црних вина и розеа у две кате го ри је 
так ми ча ра из Бер ка со ва, и так ми ча ра 
из дру гих гра до ва и из зема ља реги
је. Прво место у кате го ри ји так ми ча ра 
из Бер ка со ва у кате го ри ји белих вина, 
осво јио је Нико ла Савић. У кате го ри ји 
црних вина злат на пла ке та уру че на је 
Мио дра гу Митро ви ћу тако ђе из Бер ка
со ва. За уче сни ке из оста лих гра до ва 
у Срби ји и из зема ља у реги ји у кате
го ри ји белих вина, прво место осво
ји ла је Вина ри ја „Кома зец“ из Инђи је, 
дру го место Вина ри ја „Коса но вић“ из 
Ста ре Пазо ве, а тре ће место Вина ри
ја „Пајић“ из Брч ког. У кате го ри ји црних 
вина, злат на пла ке та за осво је но прво 
место уру че на је Вла ди Пана јо то ви ћу 
из Бео гра да, сре бр на пла ке та доде
ље на је Сла ви ци Чолић из Товар ни ка, 
док је тре ће место осво ји ла Вина ри ја 
„КВС1Ц“ из Сур чи на. Злат на пла ке ту у 
кате го ри ји розеа, уру че на је Дра го ми
ру Ста мен ко ви ћу из Пећи на ца.

М. Н.

Већ десе ти пут заре дом редо ван гост и 
так ми чар на Срем ској вини ја ди у Бер ка
со ву је Анђел ко Про ко пец из Бап ске. 
Сарад њу са срем ским вино гра да ри ма 
оце њу је као вео ма успе шну, али тако ђе 
исти че да је јед но од реше ња побољ ша
ња поло жа ја срем ских вино гра да ра са 
обе стра не гра ни це, зајед нич ки наступ за 
про јек те Европ ске уни је.

 Оно што Срби ја данас про ла зи, ми у 
Хрват ској смо кроз то про шли пре 10 и 15 
годи на. Нама су тада били узор Мађа ри и 
Сло вен ци, који су дола зи ли код нас и под
у ча ва ли нас на који начин може мо доби ти 
сред ства из европ ских фон до ва. Сада је 
то на Срби ји и људи ма одав де да се 
потру де да дођу код нас или у Сло ве ни ју 
и Мађар ску, како би сазна ли на који начин 
могу доби ти сред ства из Европ ске уни је и 
тако опста ти и побољ ша ти свој посао у 
вино гра дар ству. Гото во сам сигу ран кад 
Срби ја уђе у ЕУ да ћемо има ти зајед нич ки 
наступ пред европ ским фон до ви ма јер 
има мо доста тога зајед нич ког, а и деле 
нас само чети ри метра пута, јед них од 
дру гих  наво ди Анђел ко Про ко пец из 
Бап ске.

Добар пут
за ЕУ про јек те

БЕР КА СО ВО

Срем ска вини ја да
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ОВАН: По треб на вам 
је огром на енер ги ја и 
не чи ја по др шка ка ко 
би сте на вре ме за вр

ши ли све пла ни ра не оба ве зе. 
На ла зи те се у до број при ли ци да 
по вла чи те не ке па ра лел не по те зе, 
сто га бу ди те про ми шље ни при 
из бо ру но вих по слов них те ма или 
ци ље ва. По ста вља те су ви шна 
пи та ња во ље ној осо би и на тај 
на чин ин ди рект но под сти че те но ву 
сум њу.  

БИК: Не ко по твр ђу је 
ва ша оче ки ва ња у 
по слов ној са рад њи. 
Ипак не бу ди те су ви ше 

ла ко ми сле ни пред раз ли чи тим 
са рад ни ци ма јер не чи је ре чи не 
пред ста вља ју до вољ ну га ран ци ју 
за ду жи пе ри од. Ва жно је да са чу
ва те при себ ност ду ха у од лу чу ју
ћем мо мен ту. Де лу је те за во дљи во 
и при влач но за сво ју око ли ну. Сре
ћа је на ва шој стра ни. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ста ло 
вам је да раз ре ши те 
но ве не спо ра зу ме, али 
не ма те до вољ но по ве

ре ња у од ре ђе не са рад ни ке. По не
кад исти на и прав да сти жу са из ве
сним за ка шње њем, не ма раз ло га 
да гу би те ве ру у лич ни успех. Упо
тре би те сво је за вод нич ке ма ни ре 
и не мој те до зво ли ти да вас не ко 
ин ди рект но др жи у сво јој сен ци. 
По ка жи те да има те ја ку во љу. 

РАК: По ку ша ва те да 
на мет не те свој ути цај 
у дру штву са рад ни ка. 
Ме ђу тим по сто је не ке 

си ту а ци је ко је као да пре ва зи ла зе 
ва ше про фе си о нал но ис ку ство. 
Уко ли ко до би је те лош сиг нал 
ва жно је да се по ву че те у стра ну и 
да са че ка те на бо љу при ли ку. 
Ра ду је вас не чи је по на ша ње и 
ис кре ни гест па жње ко ји вам се 
упу ћу је. 

ЛАВ: До па да ју вам се 
не чи је по слов не иде је, 
али још увек ни сте 
си гур ни у ко на чан 

ис ход. Сми шље но од ла же те тре
ну так за зва нич но из ја шња ва ње 
пред са рад ни ци ма и оста вља те 
отво ре ну мо гућ ност за до дат ну 
про ве ру. Не ма раз ло га да сум ња те 
у не чи је емо тив не на ме ре за то 
што вам не до ста ју све ин фор ма
ци је.  Не мој те по ти ски ва ти сво ја 
осе ћа.

ДЕ ВИ ЦА: Има те 
до бре иде је и ре ал ну 
про це ну, али не до би
ја те до вољ но оче ки ва

ну по др шку у кру гу са рад ни ка. 
Не ко по ста вља по гре шна пи та ња 
или има дру га чи је по слов не ин те
ре се. Не мој те до зво ли ти да у 
ва ма пре вла да же ља за до ми на
ци јом. Ста ло вам је да схва ти те 
не чи је емо тив не на ме ре, али 
по сто је раз ли чи ти сиг на ли ко ји 
вас збу њу ју и оста вља ју нео би чан 
ути сак. 

ВА ГА: Око ли на по зи
тив но ре а гу је на ва ше 
иде је и не ко вас под
сти че на ак тив ну уло гу 

или на до дат но ства ра ла штво. 
Ва жно је да не ис ти че те сво је 
по слов не иде је, без до брог по во
да. Са чу вај те по слов не ин те ре се и 
до бар са рад нич ки од нос. По не кад 
у љу бав ном од но су при жељ ку је те 
ви ше не го што је мо гу ће до би ти, 
али не ма раз ло га жа ли те на во ље
ну осо бу. 

ШКОР ПИ ЈА: За пе тља
ли сте се у раз ли чи те 
си ту а ци је ко је пре ва
зи ла зе ва ше зна ње 

или прак тич но ис ку ство. Нај бо ље 
је да се дис тан ци ра те од све га што 
мо же да вам про у зро ку је но ву 
не при јат ност. По треб но је да при
хва ти те исти ну или дру гу стра ну 
ме да ље ко ја вам се ма ње до па да. 
Не ма раз ло га да од ла же те су срет 
са јед ном осо бом или оно што је 
не из бе жно. 

СТРЕ ЛАЦ: Раз о ча ра ни 
сте не чи јим по на ша
њем и то вам да је за 
пра во да пре и спи та те 

за јед нич ки до го вор или сво ју уло гу 
у по слов ној са рад њи. Не ма раз ло
га да до но си те ис хи тре не од лу ке, 
са чу вај те при себ ност ду ха и сво ју 
по слов ну по зи ци ју. По сто ји до бар 
по вод да при хва ти те не чи ји по зив 
за су срет или из ла зак ко ји ће вам 
при ја ти. 

ЈА РАЦ: Не ко вас ин ди
рект но опо ми ње да 
про ме ни те сво је по на
ша ње али ви не при да

је те по се бан зна чај осо би за ко ју 
вас не ве зу ју за јед нич ки по слов ни 
ин те ре си. Има те по гре шан став о 
не ким са рад ни ци ма и де ли кат ним 
те ма ма. Па жљи во раз ми сли те о 
не чи јим ре чи ма ко је де лу ју вр ло 
до бро на мер но. Не ма по тре бе да 
би ра те по гре шну уло гу или да про
во ци ра те свог парт не ра. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Ве ли ка 
упор ност у овом тре
нут ку не до но си у пот
пу но сти по зи ти ван 

ефе кат у су сре ту са са рад ни ци ма, 
сто га про ме ни те сво ју пр во бит ну 
так ти ку. По треб но је да до ка же те 
сво је на ме ре али и да са чу ва те 
до бар по слов ни од нос. По гре шно 
про це њу је те не чи је по на ша ње и 
уло гу. Не мо же те ла ко да убе ди те 
во ље ну осо бу да про ме ни сво је 
ми шље ње.

РИ БЕ: Са рад ни ци 
де лу ју по зи тив но на 
ва ше рас по ло же ње, 
има те до вољ но енер

ги је да се ан га жу је те на раз ли чи
тим стра на ма. Осе ћај по слов не 
афир ма ци је и успе ха тре ба до дат
но да вас мо ти ви ше на ак ци ју и 
по зи тив не про ме не у при ват ном 
жи во ту. Уко ли ко сте сло бод ни пла
ни рај те љу бав ни су срет или не ки 
из ла зак у дру штво.

VREMEPLOV
22. фе бру ар

1826. Ро ђен је срп ски адво кат, 
но ви нар и пи сац Све то зар 
Ми ле тић, во ђа Ср ба у Вој во
ди ни у бор би за на ци о нал на 
пра ва у Аустро у гар ској, бо рац 
за ли бе рал не ре фор ме и 
не по мир љи ви про тив ник кле
ри ка ли зма. 

23. фе бру ар
1999. У Рам бу јеу су по сле 17 
да на за вр ше ни пре го во ри 
из ме ђу Ср ба и Ал ба на ца, 
на ја вом ал бан ских пред став
ни ка да у на че лу при хва та ју 
по ну ђе ни спо ра зум, док су 
срп ски пред став ни ци из ри чи
то од ба ци ли стра но вој но при
су ство на Ко со ву и Ме то хи ји, 
а стра ни по сред ни ци од ре ди
ли две сед ми це као рок за 
пот пи си ва ње спо ра зу ма.

24. фе бру ар
1786. Ро ђен је Вил хелм Грим, 
не мач ки књи жев ник, гер ма
нист. С бра том Ја ко бом из дао 
је збир ку „Деч је и до ма ће бај
ке бра ће Грим“.

25. фе бру ар
1815. Уби јен је срп ски вој во да 
Ста но је Ста ма то вић, по знат 
као Ста но је Гла ваш, је дан од 
чел ни ка Пр вог срп ског устан
ка, хај дук и бо рац про тив 
Ту ра ка. Уби ство је по сле про
па сти Ха џиПро да но ве бу не 
на ре дио Су леј манпа ша. 
1932. Ими грант Адолф 
Хи тлер до био је не мач ко 
др жа вљан ство. 

26. фе бру ар
1917. У оку пи ра ној Ср би ји у 
Пр вом свет ском ра ту по чео је 
То плич ки уста нак про тив 
бу гар ских и аустро у гар ских 
тру па, иза зван ма сов ним 
те ро ром, пљач ком и па ље ви
ном се ла и при сил ном ре гру
та ци јом. Оку па то ри су уз вра
ти ли су ро вим ре пре са ли ја ма 
 по би је но је око 20.000 љу ди, 
а у То пли ци је уни ште но 55 
се ла. 
1930. По ста вље ни су пр ви 
цр ве нозе ле ни се ма фо ри, на 
Мен хет ну.

27. фе бру ар
1883. Оскар Ха мер стајн 
па тен ти рао је пр ву ма ши ну за 
уви ја ње ду ва на.
1905. Ве ли ка шко ла је ре ор га
ни зо ва на и пре ра сла је у Бе о
град ски уни вер зи тет, ко јем је 
Скуп шти на Ср би је оси гу ра ла 
ви сок сте пен ауто но ми је. 

28. фе бру ар
1842. Ро ђен је срп ски фи ло
зоф и пи сац Ми лан Ку јун џић 
Абер дар, је дан од пр вих про
фе со ра фи ло зо фи је на бе о
град ској Ве ли кој шко ли, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
пред сед ник Скуп шти не и 
ми ни стар про све те. 
1916. У Пр вом свет ском ра ту 
за вр ше но је пре ба ци ва ње на 
Крф глав ни не од око 140.000 
срп ских вој ни ка.

HOROSKOP

Сре да, 22. (9) фе бру ар 
Св. муч. Ни ки фор (Ода ни је 
Сре те ња)

Че твр так, 23. (10) фе бру ар 
Све ти све ште но му че ник Ха ра
лам пи је

Пе так, 24. (11) фе бру ар 
Св. све ште но муч. Вла си је; Св. 
му че ник Ђор ђе Кра то вац

Су бо та, 25. (12) фе бру ар 
Све ти Ме ле ти је Ан ти о хиј ски

Не де ља, 26. (13) фе бру ар 
Пре по доб ни Си ме он Ми ро то
чи ви  (Бе ле по кла де)

По не де љак, 27. (14) фе бру ар 
Преп. Ав ксен ти је; Св. Ки ри ло 
Сло вен ски (По че так по ста)

Уто рак, 28. (15) фе бру ар 
Све ти апо стол Они сим; Пре по
доб ни Јев се ви је Пу сти њак 

Crkveni
kalendar

• Да ме ни је на пра ви ла 
бу да лом, ни кад не би 
на шла чо ве ка слич ног 
се би.
• Да би се на род на ци о нал
но осве стио, мо ра ли су да 
га ша ма ра ју до бе све сти.
• Сти ћи ће их ру ка прав де. 
Мо ра ће да јој уде ле.

Брускете
Састојци: 2 везе босиљка, чен 

белог лука, 20 г пињола, 30 г 
пармезана, 6 кашика маслиновог 
уља, со, бибер, 1 лепиња, 250 г 
коктел парадајза, 125 моцареле. 

Припрема: Босиљак, бели 
лук, пињоле, пармезан и уље 
помешати и уситнити у миксеру. 
Посолити и побиберити по укусу. 
Хлеб исећи и парчиће премазати 
пастом. Исећи парадајз и 
моцарелу на кругове и поређати 
преко.
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ЛА ЋАР ЦИ ПРО СЛА ВИ ЛИ СВЕ ТОГ ТРИ ФУ НА 

Ве се ло уз там бу ра ше
и ку ва но ви но
Пра во слав ни вер ни ци про сла ви

ли су Све тог Три фу на, за штит
ни ка ви но гра да ра и пољ ских 

ра до ва. Ве се ло је би ло и у Ла ћар ку, у 
ви но гра ду по ро ди це Ду раћ. 

Гој ко Ду раћ из Ла ћар ка тра ди ци о
нал но сва ког 14. фе бру а ра од ла зи у 
свој ви но град, где оре же у сва ком ре ду 
по је дан чо кот ви но ве ло зе и за ли је га 
ви ном. 

 Љу бав пре ма ви но гра ду сам на сле
дио од оца, ко ји је та ко ђе имао свој 
ви но град. Пре два де се так го ди на смо 
по ва ди ли ста ри и за са ди ли нов. Ја 
са да имам ско ро 60 го ди на, али и 
да ље ми ни је те шко да до ђем ов де и 
да ра дим. Ви но град тра жи слу гу, не ће 
го спо да ра, тре ба под мет ну ти ле ђа. 
Син и ја гро жђе и ви но про из во ди мо за 
соп стве не по тре бе, ле по ка да го сте 
мо же мо да по ча сти мо на шим ви ном. 
Ова зи ма је би ла баш хлад на, за то 
има до ста ло зе ко ја је из мр зла, та ко 
да не тре ба жу ри ти са ре зид бом. Про
шла го ди на је за ви но би ла ло ша, јер 
су тем пе ра ту ре би ле ви со ке, а би ло је 
и до ста ки ше, што ви но град не во ли. 
Да би гро жђе би ло здра во, тре ба ви но
град за шти ти од пе пел ни це и од па у ка 
ко ји се по ја вљу је у по след ње вре ме. 
Због то га се ви но град тре ба тре ти ра ти 
од осам до де сет пу та го ди шње. Ста ри 
су ра ди ли са пла вим ка ме ном и кре

чом, са да има мо но ве пре па ра те, 
ма да ми слим да је пла ви ка мен нај бо
љи за за шти ту, али га је те шко на ћи – 
ка же до ма ћин Гој ко Ду раћ.

Ове го ди не на Све тог Три фу на у 
ње го вом ви но гра ду, у по те су Бр до, 
оку пи ло се пе де се так го сти ју, ко ји су 
ужи ва ли у сун ча ном да ну и му зи ци 
там бу ра ша. 

Ор га ни за тор овог до га ђа ја би ла је 
Ме сна за јед ни ца Ла ћа рак, уз по др шку 
не ко ли ко се о ских удру же ња. 

 Че твр ти пут ор га ни зу је мо ма ни фе
ста ци ју за Све тог Три фу на. Оку пи мо 
се у цр кви, а на кон ло мље ња ко ла ча 
од ла зи мо у ви но град, где та ко ђе све
ште ник осве шта ви но град. Ле по је да 
се оку пи мо, опу сти мо уз ко ју ча шу ква
ли тет ног ви на и там бу ра ше. У се лу 
има пе де се так ви но гра да, али се ни ко 
озбиљ но не ба ви ви но гра дар ством – 
ка же пред сед ник МЗ Ла ћа рак Де јан 
Уме тић. 

И док су они не што ста ри ји 14. 

Све ти Три фун жи вео је у тре ћем ве ку, а 
ро ђен је у Камп са ди, у Фри ги ји. Ро ди те љи 
су му би ли по бо жни и сво ју по бо жност су и 
на свог си на пре не ли. Ба вио се до ма ћом 
еко но ми јом и чу ва њем гу са ка, али по што 
је био одан Хри сто вој ве ри, Бог га је об да
рио да ром чу до твор ства па је мно ге бо ле
сни ке од ра зних бо ле сти мо ли тва ма 
ле чио.

При ча се да је, из ме ђу оста лих, ис це лио 
и Гор ду, кћер рим ског ца ра Гор ди ја на, ко ја 
је па ти ла од не ке ду шев не бо ле сти од ко је 
је ни је дан ле кар ни је мо гао из ле чи ти. За то 
га је цар бо га то на гра дио, али он је све 
да ро ве по де лио си ро ма си ма.

Ка да је на рим ски пре сто до шао цар 
Де ки је, Све ти Три фун је мно го по стра дао, 
али је сва та му че ња ра до под но сио го во

ре ћи: „О кад бих се мо гао удо сто ји ти, да 
ог њем и му ка ма скон чам у име Ису са Хри
ста Го спо да и Бо га мо га!“. Му чи те љи су га 
осу ди ли и 250. го ди не уби ли.

Све тог Три фу на сла ве мно го број ни 
есна фи, ви но гра да ри, ме хан џи је, а на 
ли тур ги ја ма се по ми ње стра да ње све ти те
ља Три фу на.

Срп ски на род у око ли ни За је ча ра по све
ћу је му чак три да на сла вља, на да ју ћи се 
ње го вој за шти ти у зим ско вре ме, ка да 
ву ко ви на но се огром не ште те у тим кра је
ви ма, где је ов чар ство ва жна при вред на 
де лат ност.

Пре ма ве ро ва њи ма, ако на Три фун дан 
па да снег или ки ша, би ће ки шна и род на 
го ди на, ако је ве дро, го ди на ће би ти су шна 
и не род на. 

Све ти Три фун ис це ли тељ
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фе бру а ра сла ви ли Све тог Три фу на, 
мла ди су про сла ви ли Све тог Ва лен ти
на, од но сно Дан за љу бље них. У сва
ком слу ча ју, Обо ји ца све та ца, иако 
свет ко ва ни у раз ли чи тим цр ква ма, 
за штит ни ци су ис кре не љу ба ви свих 
хри шћа на. 

Оби чај да се по ло ви ном фе бру а ра 
сла ви пра зник за љу бље них по ти че из 
вре ме на ан тич ке Грч ке и Ри ма, ка да 
су сла вље на бо жан ства плод но сти и 
за штит ни ци све то сти бра ка.

На Дан за љу бље них, или Ва лен ти
но во, оби ча ји су раз ли чи ти и све ви ше 
се ве зу ју за по тро шач ко дру штво, док 
се у пра во слав ним хра мо ви ма и у пра
во слав ним до мо ви ма на Три фун дан 
по шту је пре те жно ве ков на тра ди ци ја 
цр кве. Б. Се ла ко вић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Под сти ца ји за ви но гра да ре
По во дом Све тог Три

фу на, за штит ни ка ви но
гра да ра, гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це 
Вла ди мир Са на дер и 
Ве ли мир Ста но је вић, 
др жав ни се кре тар у 
Ми ни стар ству по љо при
вре де и за шти те жи вот
не сре ди не 14. фе бру а
ра об и шли су ви но гра де 
на Шу ља мач кој гла ви ци, 
на ме сту где је рим ски 
им пе ра тор Проб пре 17 
ве ко ва за са дио пр ву 
ло зу. 

Гра до на чел ник је 
из ра зио је за до вољ ство 
што се ви но ва ло за вра
ћа на Фру шку го ру и 
на ја вио по моћ ло кал не са мо у пра ве во ћа
ри ма, ви но гра да ри ма и по вр та ри ма. Ка ко 
се мо гло чу ти, Ми ни стар ство по љо при
вре де и за шти те жи вот не сре ди не, под
сти че по себ ним ме ра ма раз вој ви но гра
дар ства. 

 У Ср би ји има мо око 22.000 хек та ра 
под ви но гра ди ма, на 77 ло ка ли те та где се 
га ји ви но ва ло за. На жа лост, те по вр ши не 

још ни су до вољ не, јер Ср би ја ду пло ви ше 
уво зи, не го што из во зи ви на. Али сва ка ко 
по тен ци ја ли по сто је и на ше ми ни стар ство 
ће по себ ним ме ра ма убу ду ће ра ди ти на 
под сти ца ју но вих ви но гра да и ви на ри ја – 
на гла сио је Ве ли мир Ста но је вић, др жав
ни се кре тар у Ми ни стар ству по љо при вре
де и за шти те жи вот не сре ди не. 

М. Н.

ЛИ КОВ НА РА ДИ О НИ ЦА
ЗА НАЈ МЛА ЂЕ БЕШ ЧА НЕ

Ожи ве ти се ло и
до да ти му ма ло бо је

Све се мо же, кад се хо ће, ре че не ко јед
ном дав но. На рав но, ка да за то има те во ље 
и же ље. 

Све тли при мер го ре на ве де ног је Ма ја Ву
че тић, ди пло ми ра ни сли кар из Бе шке ко ја 
је по кре ну ла ли ков ну ра ди о ни цу за нај мла
ђе ме шта не се ла у ко јем жи ви и ко је но си у 
ср цу, ка ко и са ма ка же. Иде ја за по кре та ње 
јед ног ова квог про гра ма ти ња ла је ду же вре
ме, јер је не рет ко окру же на де цом и ве ру је у 
њи хо ве кре а тив не под ви ге што јој је, ујед но, 
и иде ја во ди ља. Ма ја је по др шку до би ла и 
од су гра ђан ке На та ше Ра кић ко ја им је, ка
ко ка же, не се бич но усту пи ла про стор ко ји 
ко ри сти за ре а ли за ци ју сво јих про гра ма, са 
ви зи јом да по сто ји још ви ше са др жа ја ко ји 
оку пља ју мла ду и кре а тив ну енер ги ју.

 На пр вој ра ди о ни ци смо се упо зна ва ли 
са ма те ри ја ли ма, за ми шља ли и опро ба ли 
се у илу стра ци ји пе сме. Без об зи ра на ста
ро сну ра зно ли кост, раз ли ка у из ра зу је оно 
нај бо ље у Ма ју со вој тру пи. Под сти чем их да 
гле да ју дру ге ра до ве, да их ту ма че и ин тер
ве ни шу на сво јим по узо ру на са гле да не. Су
шти на је да де ли мо иде је и раз го ва ра мо о 
њи ма, да раз ви ја мо кри тич ко ми шље ње  ка
же Ма јус, ка ко Ма ја се бе на зи ва и до да је да 
је ли ков ни из раз је дин ствен је зик ко јим мо гу 
да ко му ни ци ра ју сви уз ма ло кре а тив но сти, 
зна ти же ље и ве жбом. 

За ми шље ни ток ра ди о ни це, по ред раз во ја 
мо то ри ке и усме ра ва ња па жње, упра во то и 
омо гу ћу је.

 Кон цепт ра ди о ни це је за ми шљен да бу де 
еду ка ти ван, али не и ба зи ран на су во пар ним 
чи ње ни ца ма и до сад ним пре да ва њи ма, не го 
уче њем на при ме ри ма, са скре та њем па жње 
на про блем ко јим се ба ви мо. Ка ко је цр теж 
основ у ли ков ном из ра зу, увек ће би ти при
су тан, али ће мо му се по све ти ти на на ред
ним ра ди о ни ца ма, док не за ме ша мо бо је. 
На јед ној од ра ди о ни ца ба ви ће мо се про
бле мом пер спек ти ве, а мо тив ће би ти мр тва 
при ро да. Ка да пре ђе мо на је ди ни цу бо је, ту 
по чи ње прав ца та аван ту ра. За ми сао ми је 
да де ца, ис пр ва, ра до ве из ра ђу ју у јед ној ко
ло рит ској га ми, ка ко би уса вр ши ли ме ша ње 
бо је и из сва ке ус пе ли да из ву ку нај ра зли
чи ти је ни јан се, ко је ће мо по сле ко ри сти ти у 
сли ка ма – об ја шња ва Ма јус.

Ма јус ра ди о ни ца сли ка ња на ме ње на је 
де ци школ ског уз ра ста. Пр ва, ко јој је при су
ство ва ло 11 ма ли ша на, би ла је бес плат на, 
пре зен та тив на, док ће ме сеч на чла на ри на 
за све оне ко ји же ле да на у че осно ве сли ка
ња из но си ти 2000 ди на ра. За по ла зни ке из 
исте по ро ди це пред ви ђен је по пуст, и за њих 
је чла на ри на 1.500 ди на ра. 

Ка ко ка же Ма ја Ву че тић, ди пло ми ра ни 
сли кар, за ви сник од умет но сти и за љу бље
ник у жи вот, до дат не ин фор ма ци је до ступ не 
су на феј сбук стра ни ци „Li kov na ra di o ni ca by 
Ma jus“. М. Ђ.

Гојко Дураћ
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АТЛЕТИКА 

Копљаш Ведран Самац
но ви члан АК „Срем“

Ве дран Са мац, тро феј ни ми тро вач
ки атле ти чар, члан атлет ске ре
пре зен та ци је Ср би је, ро ђен је 22. 

ја ну а ра 1990. го ди не. Спе ци ја ли ста је 
за ба ца ње ко пља. Не дав но је и зва нич
но по стао члан Атлет ског клу ба „Срем“ 
из Срем ске Ми тро ви це, а ове го ди не га 
по сле при пре ма у Ју жно а фрич кој ре пу
бли ци че ка Пр вен ство све та у Лон до ну.

Мно го је успе шних так ми че ња иза овог 
мла ди ћа. Та ко је 2009. го ди не био два
на е сти на Европ ском ју ни ор ском пр вен
ству, али на Уни вер зи ја ду ни је ус пео да 
се ква ли фи ку је у фи на ле. Исте го ди не, 
9. ма ја, ба цио је ко пље 70,38 ме та ра и 
по ста вио ју ни ор ски ре корд Ср би је. Тај 
ре зул тат 1. ју ла по пра вља на 71,52 ме
тра.

Го ди не 2014. по пра вља лич ни ре корд 
на 79,22 ме тра, чи ме је ис пу нио нор му 
за Европ ско пр вен ство у Ци ри ху. То му 
је био пр ви на ступ у се ни ор ској кон ку
рен ци ји. 

У ле то 2015. го ди не ба цио је ко пље 
80,90 ме та ра и био 5. на Уни вер зи ја ди 
ко ја је одр жа на у Ју жној Ко ре ји. Исте го
ди не био је пр вак Бал ка на у Ру му ни ји 
где су у ја кој кон ку рен ци ји сна ге од ме
ри ли атле ти ча ри из 15 зе ма ља. Ве дран 
је те го ди не осво јио пр во ме сто на Ку пу 
Евро пе и био је пр вак др жа ве и Ку па Ср
би је. 

Био си члан АК „Сир ми јум“, за тим 
си јед но вре ме био у АК „Вој во ди на“, 
а не дав но си се вра тио у свој град и 
са да си члан АК „Срем“.  Шта то за те
бе зна чи?

Атле ти ком се ба вим од 2008. го ди

не, а пре то га сам се ба вио фуд ба лом. 
У по чет ку сам се так ми чио за Атлет ски 
клуб „Сир ми јум“, по том сам не ко вре
ме про вео у Атлет ском клу бу „Вој во ди
на“ из Но вог Са да, али не што ме је ву
кло ка Срем ској Ми тро ви ци, ту се бо ље 
осе ћам и свој сам на сво ме. Во лим овај 
град и Атлет ски ста ди он и од лу чио сам 
да се вра тим. Мој из бор је Атлет ски клуб 
„Срем“ чи ји сам од не дав но члан јер су у 
ње му до бри љу ди и од лич ни струч ња ци. 

У Ср би ји, го ди на ма уна зад, не маш 
пра ву кон ку рен ци ју. Ко ли ко је то оте
жа ва ју ћа окол ност у твом атлет ском 
раз во ју?

Ба ца ње ко пља је ве о ма зах тев на 
атлет ска ди сци пли на, мо жда за то не
мамо ве ли ки број ба ца ча. Као ју ни ор 
био сам ме ђу три нај бо ља ко пља ша, 
али сам бр зо од ско чио од кон ку рен ци је 
и ба цио свој лич ни и ју ни ор ски др жав ни 
ре корд 71,52 ме тра. За и ста, у по след
њих пет, шест го ди на не ма пра ве кон
ку рен ци је у Ср би ји, али ми слим да ми 
то не пред ста вља не ки про блем. Ве ћи 
је про блем био не до ста так струч ног ка
дра и тре не ра и по сле свих „лу та ња“ са
да са ра ђу јем и тре ни рам са јед ним од 
нај бо љих атлет ских тре не ра у зе мљи, 
Дра ги шом Ђор ђи ћем, по зна ти јем под 
на дим ком Би зон. Ми слим да ће то би ти 
од лич на ком би на ци ја за на пре дак и бо
ље ре зул та те.

Сле де при пре ме у Ју жно а фрич кој 
ре пу бли ци и Европ ско пр вен ство у 
Лон до ну ово га ле та…

Са мо јом ста ром ко ле ги ни цом Та тја

ном Је ла чом и мо јим но вим тре не ром 
да ћу све од се бе на при пре ма ма. Ка да 
се по след њи пут при пре ма ла, Та тја
на Је ла ча је са на шим тре не ром би ла 
дру га у Евро пи па се на дам да ће мо и 
ово га пу та обо је би ти успе шни. Та мо ће 
би ти сви нај бо љи ба ца чи ко пља све та 
и на дам се до брим при пре ма ма јер се 
спре мам да ба цим нор му за Пр вен ство 
све та у Лон до ну ко је ће би ти одр жа но 
овог ле та. По ве ћан је стан дард у свим 
атлет ским ди сци пли на ма и он је са да 
за ба ца че ко пља 83 ме тра. При ме ра ра
ди, нор ма за Пе кинг 2008. је би ла 77, за 
Лон дон 2012. би ла је 79, за Рио 2016. 
го ди не 83 ме тра. Свет ска атлет ска фе
де ра ци ја же ли топ 30 нај бо љих и у ту 
ели ту мо же те да уђе те ако ис пу ни те ову 
нор му, а ја се на дам да хо ћу. 

Имаш ли не ког идо ла у овом спор
ту?

Ве ћи ном се ко пља ши угле да ју на Ја
на Же ле зног, свет ског ре кор де ра ко ји је 
ко пље ба цио 98 ме та ра и та ко по ста вио 
свет ски ре корд. Ја у то вре ме ни сам 
знао ни шта је атле ти ка, али и да нас 
има мо до брих ко пља ша у све ту. По ја вио 
се Ју ли јус Је го из Ке ни је са ве о ма нео
бич ном жи вот ном при чом. Он је пу тем 
ин тер нет гле дао ка ко атле ти ча ри ба ца ју 
ко пље, а пре две го ди не је по стао пр вак 
све та са ре зул та том 92,70 ме та ра. Има
мо и не ко ли ко од лич них не мач ких ко
пља ша. Ипак, ре зул тат Ја на Же ле зног 
од 98 ме та ра ми је ин спи ра ци ја и узор 
јер сва ко те жи ка то ме да га до стиг не и 
пре стиг не, па и ја.

Дра го Ма ри чић

Ба ца ње
ко пља је

ве о ма
зах тев на
атлет ска

ди сци пли на,
мо жда за то

не мамо ве ли ки 
број ба ца ча
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На кон не пу них осам го ди на 
Алек сан дар Уме тић под нео је 
остав ку на ме сту пред сед ни

ка Фуд бал ског са ве за Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. Но ви пред сед ник ми тро
вач ког Фуд бал ског са ве за је ду го го
ди шњи спорт ски рад ник Дра ган Ко
вић, ко ји је на ту функ ци ју иза бран на 
Скуп шти ни ФС 12. фе бру а ра. Ње го ву 
кан ди да ту ру по др жа ло је 28 клу бо ва, 
са оп ште но је на кон фе рен ци ји за но
ви на ре 17. фе бру а ра у срем ско ми тро
вач кој Град ској ку ћи.  

 Го спо дин Ко вић је ду го го ди шњи 
ис так ну ти спорт ски рад ник. Оче ку јем 
да у на ред ном пе ри о ду сво јим зна њем 
уло жи све на по ре ка ко би се ауто ри

тет Фуд бал ског са ве за гра да по ди гао 
на ви ши ни во и ка ко би смо има ли 
што бо љу са рад њу са ре ле вант ним 
ин сти ту ци ја ма, нај пре са под руч ним 
Фуд бал ским са ве зом, Фуд бал ским са
ве зом Вој во ди не и Ср би је – ре као је 
на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић и ис та
као да ће Ко вић, као но ви пред сед ник 
ФС Гра да Срем ска Ми тро ви ца има ти 
пу ну по др шку ре сор не упра ве. 

На те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми
тро ви ца по сто ји 27 клу бо ва, су диј ска 
и тре нер ска ор га ни за ци ја, што укуп но 
чи ни 29 чла ни ца Скуп шти не ФС Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. 

 С. С. 

ПРО МЕ НЕ У ФС ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Дра ган Ко вић но ви пред сед ник

Дра ган Ко вић, пред сед ник Фуд бал ског са ве за
Гра да и на чел ник ГУ за спорт Или ја Не дић 

ЖОК „ЈЕДИН СТВО“ ПОБЕД НИК КУПА СРБИ ЈЕ

Титу ла за исто ри ју!
Одбој ка ши це „Једин

ства“ из Ста ре Пазо ве 
побед ни це су 51. Купа 

Срби је. Оне су у фина лу 19. 
фебруара побе ди ле у Ста рој 
Пазо ви у хали „Парк“ „Дина мо“ 
из Пан че ва са 3:0 у сето ви ма 
(25:11, 25:21, 25:23) и оства ри
ле исто риј ски успех, пошто су 
први пут осво ји ле вре дан тро
феј. Побед нич ки пехар капи те
ну „Једин ства“ Сари Сакра џи ји 
пре дао је Зоран Гајић, пред сед
ник Одбој ка шког саве за Срби је 
(ОСС), а пре тога су игра чи ца
ма поде ље не злат не меда ље, 
а то су учи ни ли Ђор ђе Ради но
вић, пред сед ник Општи не Ста
ра Пазо ва и Бог дан Маму зић, 
пред сед ник Удру же ња клу бо ва 
Супер и Прве лиге и први човек 
клу ба из Ста ре Пазо ве. 

За нај бо љу игра чи цу финал
ног тур ни ра про гла ше на је Нина 
Јакић, бло кер у „Једин ству“, 
којој је при зна ње уру чио Ђула 
Мештер, пот пред сед ник ОСС. 
Одбој ка ши це „Дина ма“ које су 
пора же не у фина лу доби ле 
су сре бр не меда ље које су им 
уру чи ли Саша Павлов, гра до
на чел ник Пан че ва и Веро љуб 
Дуга лић, пот пред сед ник ОСС, а 
пехар капи те ну Дра га ни Мар ко
вић за уче шће у фина лу је уру
чио Иван Кне же вић, гене рал ни 
секре тар ОСС. 

Овај вели ки успех за „Једин
ство“ оства ри ле су капи тен 
Сара Сакра џи ја, Мари ја Вуј но
вић, Нина Јакић, Мили ца Ради
шић, Ива на Мрдак, Еми ли ја 
Анта на си је вић, Јеле на Петров, 
Јеле на Олу јић, Јеле на Вулин, 
Сања Кали ча нин, Мари ја Шко
рић и Јова на Ђука но вић, које 
је успе шно са клу пе пред во дио 
тре нер Јово Цако вић. 

Утак ми цу фина ла у Ста рој 
Пазо ви испра ти ло је више од 

1.000 гле да ла ца који су све 
вре ме дава ли вели ку подр шку 
игра чи ца ма „Једин ства“, а на 
кра ју нису кри ли усхи ће ње због 
вели ког успе ха. 

„Једин ство“ је до побе де 
дошло бољом игром у сва три 
сета, наро чи то су доми нан
ту игру пока за ле у првом сету, 
када су после вођ ства „Дина ма“ 
од 8:6 напра ви ле сери ју 10:1 и 
пре шле у убе дљи во вођ ство и 
реши ле тај сет у сво ју корист. У 
дру гом и тре ћем сету „Дина мо“ 
је пру жи ло мно го јачи отпо ре, 
али им то није било довољ но 
да се угро зи побе да „Једин
ства“. По завр шет ку утак ми це 
усле ди ло је вели ко сла вље, а 

тре нер Јово Цако вић није крио 
задо вољ ство због вели ког успе
ха и иста као је да је кру на дугог 
и стр пљи вог рада. 

Одбој ка ши ца ма „Једин ства“ 
на вели ком успе ху чести тао је и 
Ђор ђе Ради но вић пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва који је 
још јед ном иста као да смо сви 
зајед но поно сни због игра чи ца 
из Ста ре Пазо ве које су поно
во пока за ле да су без прем ца 
у Срби ји, уз жељу да се уско ро 
про сла ви и шам пи он ска титу
ла. Он је тако ђе иста као да ће 
Општи на наста ви ти да ула же у 
спорт, како би резул та ти били 
још бољи. 

Зоран Гајић први човек 

Одбој ка шког саве за Срби је је 
похва лио орга ни за ци ју финал
ног тур ни ра, чести тао „Једин
ству“ на осво је ном тро фе ју 
и иста као да је ово још један 
доказ коли ко је одбој ка у Ста
рој Пазо ви зна ча јан и попу ла
ран спорт уз дугу и све тлу тра
ди ци ју. 

Алек сан дар Вла ди са вљев, 
тре нер „Дина ма“ је чести тао 
„Једин ству“ осво јен куп иста
кав ши да је њего ва еки па пру
жи ла коли ко је могла у овом 
тре нут ку, а посеб но је похва
лио публи ку и сја јан амби јент у 
хали „Парк“ у вре ме док је тур
нир тра јао.

 Д. Б.

Одбој ка ши це „Једин ст ва“ (ФОТО: ОСС)
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На Дан за љу бље них, пред рум ском пу бли ком 
је на сту пи ла Ја дран ка Јо ва но вић, пр ва ки ња 
Опе ре бе о град ског На род ног по зо ри шта.

Сход но пра зни ку за љу бље них, за кон церт 
„Пе сме љу ба ви“ на ша опер ска ди ва при пре ми
ла је по зна те шпан ске и ита ли јан ске пе сме, 
ста ро град ске и ру ске ро ман се, као и му зич ке 
те ме из по зна тих фил мо ва. 

Њу је за кла ви ром пра тио, та ко ђе по зна ти 
пи ја ни ста и про фе сор Ни ко ла Рац ков.

Ја дран ка Јо ва но вић је сво јим из во ђе њем 
ових пе са ма оду ше ви ла рум ску пу бли ку и по ка
за ла да за пра ве умет ни ке не ма ве ли ких и 
ма лих сце на.

С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУ МА

Кон церт
Ја дран ке
Јо ва но вић

Ужи ва ло се у спре ма њу и кон зу
ми ра њу „бом бо на од сви ње“ 19. 
фебру а ра у Крче ди ну. На ово го

ди шњој „Чвар ки ја ди“ уче ство ва ло је 19 
еки па, иако се при ја ви ло пре ко 40.

 Вла да ло је још веће инте ре со ва ње 
за уче шће на „Чвар ки ја ди“ него прет
ход них годи на. Међу тим, није било 
места за све, те смо се одлу чи ли да 
на так ми че њу уче ству је 19 еки па. Так
ми ча ри су дошли из Бео гра да, Инђи је, 
Мара ди ка, Чор та но ва ца и Нових Кар
ло ва ца. За нај бо ље смо при пре ми ли 
награ де у виду ора ни је, а као и сва ке 
годи не у жири ју су наши дра ги при ја
те љи, међу њима и ком по зи тор Милу
тин Попо вић Захар  обја шња ва Бобан 
Сто ја ди но вић, орга ни за тор мани фе
ста ци је.

Међу вели ким бро јем еки па које су 
чини ли при пад ни ци јачег пола, нашла 
се и јед на саста вље на од Сасан
ки. Даме из Нових Кар ло ва ца  Саса, 
откри ле су да су се по први пут оку
ша ле у так ми че њу за нај бо ље чва р ке, 
али да су редов не уче сни це „Злат них 
котли ћа“, који се одр жа ва ју широм 
општи не Инђи ја, као и да се нерет ко 
кући вра те са пеха ри ма и дипло ма ма.

 Дошле смо, пре све га, да се дру жи
мо јер смо ама тер ке у овом послу. Има 
нас осам у еки пи коју смо сим бо лич
но назва ле „Весе ле Сре ми це“ – каже 
Дани ца Про да но вић, так ми чар ка из 
Нових Кар ло ва ца и обја шња ва како се 
пра ве срем ски чвар ци:

 Исе че се сла ни на, затим се ста ви у 
ора ни ју, посо ли, и ја додам воде уме
сто мле ка. Бит но је да се стал но меша, 
и после два сата, чвар ци су гото ви.

Иако је при о ри тет било дру же ње, 
као и сва ко так ми че ње тако и ово је 
има ло свог побед ни ка. Ове годи не та 
титу ла при па ла је еки пи „Фабри ка тен
ко ва“ из Крче ди на.

М. Ђ.

ОДР ЖА НА ПЕТА ПО РЕДУ „ЧВАР КИ ЈА ДА“ У КРЧЕ ДИ НУ

„Бом бо не“ од сви ње
крче дин ски бренд

РЕПОРТАЖА
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Не го ва ње прин ци па 
род не рав но прав но
сти, раз вој и очу ва

ње на ци о нал ног иден ти те
та и на ци о нал них ма њи на, 
очу ва ње тра ди ци о нал не 
ку хи ње и раз вој ру рал ног 
под руч ја фру шко гор ског 
под не бља са мо су не ки од 
ци ље ва због ко јих по сто ји 
Удру же ње „Ви лин са лаш“ 
из Ма ра ди ка. Осно ва но 
2015. го ди не, да нас бро ји 
пре ко 10 чла но ва укљу че
них у за јед нич кој бор би за 
бо ље су тра. По по тре би, 
ка ко ка же Бран ка Пе шељ 
Ли хвар чек, пред сед ни ца, 
при кљу чу ју им се и чла ни
це дру гих удру же ња са ко
ји ма уско са ра ђу ју.

 Удру же ње „Ви лин са
лаш“ на зив је до би ло по 
до брим ви ла ма. Све смо 
ми же не  ви ле ко је по ма
жу где и ка да за тре ба, и у 
до бру и у злу  ка же Пе
шељ Ли хвар чек и до да је 
да чла ни це не пре ста но 
по ха ђа ју раз ли чи те вр сте 
еду ка ци ја.

 По ха ђа ле смо се ми на
ре о мен тор ству на „Мај ки
ном са ла шу“, о ор ган ској 
про из вод њи у По љо при
вред ној шко ли у Фу то гу, 
про из вод њи са пу на код 
Ми ре „Бан стол ке“, као и о 
енер гет ској ефи ка сно сти. 
Иде мо и у ко рак са но вим 

тех но ло ги ја ма, те су све 
чла ни це про шле обу ку зе 
ком пју те ре у ор га ни за ци ји 
Оп шти не Ин ђи ја.

С об зи ром на то да је је
дан од ци ље ва Удру же ња 
„Ви лин са лаш“ из Ма ра
ди ка и про мо ци ја здра вих 
сти ло ва жи во та као и Фру
шко гор ја, ре а ли зо ва ле су 
мно штво про је ка та. Је дан 
од њих је у са рад њи са 
По кра јин ским се кре та ри ја
том за при вре ду и ту ри зам 
 „Би ци клом на Фру шку го
ру“.

 Та ко ђе смо уче ство
ва ле и на кон кур си ма Оп
шти не Ин ђи ја, а је дан од 

њих од но сио се на обу ку 
же на за ши ве ње  „Ви ли ни 
еко ја сту чи ћи“ и не го ва ње 
ста рих за на та по пут тка ња 
и мо де ло ва ња гли не. По
себ но бих ис та кла од лич
ну са рад њу са Основ ном 
шко лом „Бран ко Ра ди че
вић“ из Ма ра ди ка, чи ји су 
уче ни ци уче ство ва ли у 
јед ном бро ју ре а ли зо ва
них про је ка та  ка же пред
сед ни ца Удру же ња „Ви лин 
са лаш“.

Ка ко ис ти че Пе шељ 
Ли хвар чек пла но ви 
иду у прав цу раз во ја 

се о ског ту ри зма и по врат
ку при ро ди. Ове го ди не, 

чла ни це Удру же ња при
пре ма ће еко ло шке слат ке 
и сла не зим ни це, а исте ће 
пла си ра ти и на тр жи ште. 
Та ко ђе, на ста вља ју са ре
а ли за ци јом про јек та ко ји 
про мо ви ше би ци кли зам 
као спорт и као здрав стил 
жи во та. У окви ру про јек та 
пла ни ра ни су од ла сци до 
са ла ша ко ји је уда љен че
ти ри ки ло ме тра од цен тра 
Ма ра ди ка и од са ла ша до 
ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та, 
све га два ки ло ме тра. У ту 
ру ту би ће укљу чен и од ла
зак до Ири шког вен ца, ко ји 
се на ла зи у бли зи ни ма на
сти ра. 

– По ред тог про јек та, 
пла ни ра мо са рад њу и са 
дру гим шко ла ма из окру
же ња, ка ко би што ве ћи 
број уче ни ка укљу чи ли у 
ра ди о ни це у окви ру ко јих 
ће мо при ку пља ти ле ко
ви то би ље, су ши ти га и 
да ље ко ри сти ти у раз ли
чи те свр хе – ка же на кра ју 
Бран ка Пе шељ Ли хвар чек, 
пред сед ни ца Удру же ња 
„Ви лин са лаш“ из Ма ра
ди ка и до да је да је план 
да се све ак тив но сти, као 
и до са да, од ви ја ју на 200 
го ди на ста ром са ла шу по 
ко јем је Удру же ње и до би
ло име, а ко ји се на ла зи у 
ма ра дич ком ви кенд на се
љу. М.Ђ.

ДобревилеизМарадика


