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o~ekuje
stabilan 
ekonomski 
razvojЦен тар за со ци јал ни рад „Са ва“ из 

Срем ске Ми тро ви це уз по моћ до
на то ра и по др шке Град ске упра ве 

за здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту про
шлог че твр тка, 2. мар та уру чио је па ке
те по мо ћи нај у гро же ни јим ка те го ри ја ма 
ста нов ни штва, у ко је се свр ста ва ју ста
ра ли ца и по ро ди це са де цом ко ја има
ју здрав стве не про бле ме. По моћ у ви ду 
хра не и средстава за хи ги је ну до би ло је 
150 ко ри сни ка, док су за де цу обез бе ђе
ни и па ке ти са слат ки ши ма и школ ским 
при бо ром. За ове до на ци је обез бе ђе но 
је 300.000 ди на ра од стра не Ми тров ча
на, вер ни ка Адвен ти стич ке цр кве. 

По моћ је при сти гла и се дам де сет че
тво ро го ди шњој ба ка Љу би ци Илић из 
Но ћа ја, о ко јој бри не ге рон то до ма ћи ца 
Љи ља на Бу гар ски.  

 Ро дом сам из Ду бља, а у Но ћа ју 
жи вим од 1962. го ди не, од ка ко сам се 
уда ла.  Ра ди ли смо муж и ја, ни смо има
ли де це, бо ри ла сам се за жи вот, био је 
те жак. Жи ве ла сам бед но. Док сам би
ла здра ви ја, ра ди ла сам, ишла сам и у 
ком ши лук да по мог нем, пре жи вља ва ла 
сам. Би ла сам бо рац за жи вот. Сад сам 
обо ле ла, не мо гу више да радим. Др жим 
ко ко шке, па од не сем ја ја на цен тар да 
про дам, узмем не ки ди нар. Љи ља ми је 
де сна ру ка, три пу та она ме не оби ла зи. 
За хвал на сам на по мо ћи ко ју сам до би
ла, ве о ма ми зна чи – ис при ча ла је Љу
би ца Илић. 

Па ке ти по мо ћи, из ме ђу оста лих, уру
че ни су Ми лан ки Га шпар и ње ном бо ле
сном дво го ди шњем уну ку Деја ну. 

 При вре ме ни сам ста ра тељ бо ле
сном уну че ту, по што је ње го ва ма ма 

већ го ди ну да на у бол ни ци. Де јан има 
две го ди не и три ме се ца. Ро дио се пре 
вре ме на и од та да има про бле ма. Ср це 
му је на де сној стра ни, има две сле зи
не, имао је из лив кр ви на мо зак ка да је 
имао шест ме се ци, тако ђе се бори са 
та хи кар ди јом и епи леп си јом, ко ју је про
у зро ко ва ла ци ста на мо згу. Сад тре ба да 
се опе ри ше, че ка мо да ле ка ри раз мо тре 
ка ко ће то од ра ди ти, по што је ци ста на 
не згод ном ме сту. У све му ово ме, Цен тар 
за со ци јал ни рад ми је из ла зио у су срет 
у ви ду ра зних по мо ћи, ма да ми нај ви ше 
зна чи нов ча на по моћ, јер је све ве о ма 
ску по. Ње га на све пре гле де мо рам да 
во зим так си јем, због епи леп си је, так си 
за Бе о град и Но ви Сад ни је ни ма ло јеф
тин. Тре ба ми и но вац да би ћер ки могла 
да пла тим пре воз из Вршца, да дође да 
види сина – искре но при ча Ми лан ка, 
чија је пен зи ју 10.300 ди на ра. 

По ред то га, ње на ћер ка при ма со ци
јал ну по моћ у из но су од 12.200 и 3.300 
ди на ра де чи јег до дат ка, што је не до вољ
но, јер ка ко она ка же, пре гле ди и кон тро
ле су ве о ма ску пи. На кон обра ћа ња ме
ди ји ма ко ји су већ пи са ли о овом слу ча ју, 
Ми лан ка ка же да се си ту а ци ја про ме ни
ла и да јој је при сти за ла по моћ, ме ђу тим, 
још увек су јој по треб на зна чај на сред
ства ка ко би из ле чи ла свог уну ка. 

Врши лац дужно сти на чел ни ка Град
ске упра ве за здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту Во ји слав Мир нић ис та као је 
овом при ли ком да је по треб но по ди ћи 
свест ста нов ни штва да без за јед нич ког 
ра да и за јед нич ког де ло ва ња не мо же мо 
да ре ши мо про бле ме со ци јал но угро же
них. 

Да ни ло Пу шкаш, про по вед ник, све
ште но ли це хри шћан ске Адвен ти стич ке 
цр кве ка же да је ова цр ква стал но укљу
че на у до бро твор не ак ци је, а да је ову 
омо гу ћио је вер ник ко ји је ина че Ми тров
ча нин. 

 Хри шћан ска Адвен ти стич ка цр ква у 
Ср би ји и ино стран ству је стал но укљу
че на у раз ли чи те до бро твор не ак ци је. 
Већ го ди на ма има мо до бру са рад њу са 
Цен тром за со ци јал ни рад и сва ке го ди
не по моћ уру чу је мо угро же ним ста нов
ни ци ма. Ове го ди не смо има ли сре ћу да 
је је дан наш вер ник по кре нуо ини ци ја ти
ву да се по мог не угро же ни ма и омо гу ћио 
300.000 ди на ра, ко је смо ис ко ри сти ли 
ка ко би смо на пра ви ли 150 па ке та хра
не и хи ги је не. Три пу та го ди шње дели
мо јед но крат не по мо ћи, око Но ве го ди не 
смо по де ли ли 40 па ке та – ре као је Пу
шкаш. 

Ди рек тор ка Цен тра за Со ци јал ни 
рад „Са ва“ Сне жа на Ста ни са вље
вић ре кла је да Цен тар има до бру 

са рад њу са до на то ри ма а да су се овом 
при ли ком од лу чи ли да по моћ до би ју два 
нај у гро же ни ја ти па ко ри сни ка Цен тра за 
со ци јал ни рад – ста ра, со ци јал но угро
же на ли ца и по ро ди це са де цом ко ја 
има ју здрав стве не про бле ме. 

Ка ко за кон на ла же, вер ски објек ти ко
ји слу же за мо ли тве не свр хе осло бо ђе
ни су пла ћа ња по ре за, па би би ло ле по 
ка да би се и Срп ска пра во слав на цр ква 
укљу чи ла у ова кве ак ци је. Нов цем ко јим 
би ина че пла ти ла по рез, ко јег је осло
бо ђе на, мо гла би по мо ћи угро же ним 
верницима, ко јих је из да на у дан све 
ви ше.  С.Станетић

Како закон налаже, верски објекти који служе замолитвене сврхе ослобође-
нисуплаћањапореза,пабибилолепокадабисеиСрпскаправославнацрква
укључилауоваквеакције.Новцемкојимбииначеплатилапорез,којегјеосло-
бођена,моглабипомоћиугроженимверницима,којихјеизданаудансвевише
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Посетародномкрају
МајкапремијераХесенарођенајеуНовојПазови

У посе ти Општи ни Ста ра Пазо
ва 27. фебру а ра бора ви ла је 
вишеч ла на деле га ци ја саве

зне немач ке покра ји не Хесен, коју су 
пред во ди ли пре ми јер Фол кер Буфи је 
и пред сед ник Пар ла мен та ове покра
ји не Нор берт Карт ман. 

У Новој Пазо ви деле га ци ју, у којој 
је био и амба са дор Немач ке у Срби
ји Аксел Дит ман, доче ка ли су пред
сед ник Општи не Ста ра Пазо ва Ђор
ђе Ради но вић, заме ник пред сед ни ка 
Милан Беа ра и пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Нова Пазо ва Жељ
ко Маџа ре вић са сарад ни ци ма. 

Зајед но са дома ћи ни ма, пре ми јер 
Буфи је је оби шао Нову Пазо ву и ули
цу у којој су пре Дру гог свет ског рата 
живе ли њего ви пре ци. У срдач ном 
раз го во ру са пред сед ни ком Општи
не Ђор ђем Ради но ви ћем, Буфи је 
је иста као вели ки зна чај очу ва ња 
тра ди ци је и кул тур но – исто риј ског 
насле ђа свих наро да који су живе ли 
на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо
ва, те похва лио труд локал ног руко
вод ства на том пољу. 

Први човек ста ро па зо вач ке Општи
не се захва лио гости ма на посе ти и 

нагла сио да је изу зет на част што је 
ста ро па зо вач ку општи ну посе тио 
пре ми јер јед не од нај ра зви је ни јих 
покра ји на у Немач кој. 

 Очу ва ње кул тур но – исто риј
ског насле ђа тра ди ци ја је коју наша 
локал на само у пра ва неће пре ки да

ти. Бога та исто ри ја овог под не бља 
пока зу је да су у нашој општи ни расли 
и ста са ва ли вели ки људи, што дока
зу је и посе та пре ми је ра, јед не од 
нај ра зви је ни јих немач ких покра ји на, 
госпо ди на Фол ке ра Буфи јеа. Надам 

се да ће нам поно во доћи у посе ту и 
то на више дана, како би им пока за ли 
све лепо те, али и при вред не потен
ци ја ле наше општи не. Мислим да је 
ово поче так још јед не у низу сарад ње 
са гра до ви ма и покра ји на ма из Евро
пе  иста као је пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић. 

Након оби ла ска Ули це Нико ле Гру
ло ви ћа, у којој је рође на мај ка пре
ми је ра Буфи јеа, деле га ци је су посе
ти ле и Оде ље ње дечи је библи о те ке, 
где су гости могли да се упо зна ју са 
исто риј ским раз во јем Нове Пазо
ве. Нада ју ћи се понов ном ско ром 
сусре ту, пред сед ник Ради но вић је 
госпо ди ну Буфи јеу уру чио при го дан 
поклон, урба ни стич ку кар ту насе ља 
Нова Пазо ва, као и књи гу о исто риј
ском раз во ју овог насе ља, у којем 
је пре Дру гог свет ског рата живео 
вели ки број Нема ца. Општи на Ста
ра Пазо ва већ има добру сарад њу 
са још јед ном, вео ма раз ви је ном, 
немач ком покра ји ном Баден – Вир
тем берг, са којом ради на реа ли за
ци ји про је ка та из обла сти зашти те 
живот не сре ди не. 

НемањаСтикић

Заједноса
домаћинима,

премијерБуфије
јеобишаоНову
Пазовуиулицу
укојојсупре

Другогсветског
ратаживели
његовипреци
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УВОДНИК

8. март
SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Нас су у школи учили да мамама за Дан жена 
треба нешто да поклонимо. Кроз тај 
осмомартовски поклон требало је да 

изразимо љубав према нашим мамама. Њима у 
част рецитовали смо и певали на  приредбама, 
цртали којешта, правили лутке од варјача и све у 
свему занимали се на часовима ликовног, музичког 
и општетехничког. Тако је било кад сам ја ишла у 
школу. Нисмо се ми много замајавали око суштине 
празника. Нити смо могли да га разумемо, нити је 
то било важно. Било је лепо и весело, и кад мало 
боље размислим 8. март је у школама мог 
детињства био највеселији празник, без много 
идеологије и тешких тема.

Општа атмосфера међу одраслима пред 8. март 
је увек била на ивици кича. Мушкарци су се обично 
спрдали са тим празником, а ни жене га нису 
доживљавале нарочито озбиљно. Мада, кад човек 
мало боље размисли једини празник који је 
преживео социјализам је управо 8. март, Дан жена. 
Колико се сећам и у социјализму је био исмеван 
мада је иницијатор установљавања оваквог 
празника била Клара Цеткин, осведочени 
комуниста. Некако је то женско питање увек било 
маргинализовано, као шта хоће те жене, зашто 
мушкарци немају свој дан, и тако даље и том 
слично. Важно је било на тај дан запосленој жени 
поклонити каранфил (предиван цвет који је тако 
испрофанисан да га нико више не воли), важно је 
било у предузећима извести жене на неки ручак, 
дати им поклон честитку или нешто слично, неку 
готовиницу и мушкарцима је савест била мирна. И 
сви су били задовољни и жене и мушкарци. И сви 
су заборављали шта је у суштини значио 8. март. 
И како је настао и због чега. Кога занима нека 
„консултује литературу“ или бар википедију, па ће 
видети о чему се ту ради. 

Зашто је тај празник тако дуговечан, зашто није 
са осталим данима републике, младости, бораца, 
устанака или армије, отишао на ђубриште 
историје, зашто је баш он, тако исмеван и омаловажаван 
преживео транзицију и распад земље у којој је слављен? 
Можда зато што није суштински имао везе са идеологијом, 
ни са социјализмом, а нарочито не са братством и 
јединством. Он је имао и има везе само са идејом да цела 
једна половина човечанства буде третирана једнако као 
она друга половина човечанства. И уопште није важно да 
ли је то Дан жена или Мајчин дан, да ли се слави у марту 
или мају. Половина човечанства, она прва, женска, зна 
јако добро да није, нити ће икад бити равноправна са 
оном другом, јачом, мушком половином истог тог 
човечанства. Није једнака ни по чему, пре свега биолошки. 
Ствар би требала да буде у томе да све заиста и остане 
само на биолошким разликама, али није остало. Кроз 
историју људског рода постављено је тако да се из те 
биологије црпу сва друга права на тлачење и угњетавање.

И можемо ми данас да се вербално иживљавамо над 
8. мартом, да се спрдамо са црвеним каранфилима 
исто онако као и пре 20, или 30 или 50 година. 

Можемо и данас да се питамо шта ће женама празник кад 
га ни мушкарци немају (?), све можемо зато што смо 
писмене, зато што смо имале прилику да завршимо неку 
школу, макар основну, зато што можемо да наследимо 
имовину наших родитеља, зато што нисмо власништво ни 
оца ни мужа, зато што имамо право на абортус, на избор 
будућег брачног партнера, зато што можемо да се 
запослимо, стекнемо своју личну имовину... Свашта ми 
данас можемо, а некад се није баш могло. Додуше, ни 
данас ни половина жена на свету не може ништа од овог 
што сам набројала, али можда ће кроз сто година то бити 
само четвртина? Важно је да та борба за људску, 
човечанску равноправност не престане. 

Срећан вам 8. март.
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МИТИНГ СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ: 
Срби ја при па да гра ђа ни ма,
њоме неће вла да ти тај ку ни
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Поче ла избор на трка
Пред сед ни ца Скуп шти не Срби је 

Маја Гој ко вић про шлог четврт
ка, 2. мар та зва нич но је рас пи

са ла пред сед нич ке избо ре, који ће се 
одр жа ти 2. апри ла. Рок за под но ше ње 
кан ди да ту ра за уче шће на избо ри ма 
за пред сед ни ка Срби је је 12. март у 
поноћ.

Маја Гој ко вић је, обра ћа ју ћи се у пар
ла мен ту, позва ла гра ђа не да иза ђу на 
избо ре и сво јим гла сом одлу че ко ће 
бити пред сед ник Срби је у наред ном 
ман да ту, те да пажљи во пра те избор
не кам па ње и да сво јим гла сом оце не 
на првом месту пред сед нич ке про гра
ме, јер су они од изу зет не важно сти за 
даљу будућ ност Срби је и ста бил ност 
држа ве.

Кан ди да та за пред сед ни ка држа ве 
могу да пред ло же реги стро ва не поли

тич ке стран ке, коа ли ци је и гру пе гра
ђа на, уко ли ко га ове ре ним пот пи си ма 
подр жи нај ма ње 10.000 бира ча, а пред
лог кан ди да та под но си се Репу блич кој 
избор ној коми си ји нај ка сни је 20 дана 
пре дана избо ра. Суде ћи пре ма доса
да шњим наја ва ма, у трку сигур но ула
зи дво ци френ број кан ди да та. 

Срп ска напред на стран ка иста кла 
је свог лиде ра и пре ми је ра Срби је 
Алек сан дра Вучи ћа као кан ди да та, 
а иза њега су ста ле и СПС и све дру
ге стран ке вла да ју ће коа ли ци је, те ће 
он бити зајед нич ки кан ди дат стра на ка 
које уче ству ју у вла сти. Вучић је истог 
дана када су рас пи са ни пред сед нич ки 
избо ри пред из бор ну кам па њу запо чео 
у Вра њу, а дан касни је митинг је одр
жан и у Срем ској Митро ви ци.

Суде ћи пре ма
доса да шњим

наја ва ма, у трку
сигур но ула зи

дво ци френ
број кан ди да та

Лидер Срп ске напред не стран ке и 
пред сед нич ки кан ди дат стра на ка 
вла да ју ће коа ли ци је Алек сан дар 

Вучић одр жао је про шлог пет ка, 3. мар
та пред из бор ни митинг у Послов но 
спорт ском цен тру „Пин ки“ у Срем ској 
Митро ви ци. Оку пље ним гра ђа ни ма 
рекао је да је у Срем ској Митро ви ци 
као пред сед ник Вла де Срби је био 
седам пута и при том је пет пута отва
рао нове пого не и фабри ке. Исто тако 
више пута је био и у дру гим срем ским 
општи на ма.

Вучић је изја вио и да зна да мно ги у 
Срби ји нису задо вољ ни и да желе, оче
ку ју и заслу жу ју мно го више. 

 То не мора ју да ми гово ре они који
ма је до јуче глав ни посао био да ли ће 
да живе у нај ску пљем апарт ма ну на 
Мен хет ну или дру ги који ника да нису 
иза шли из ску по це них кан це ла ри ја у 
цен тру Бео гра да. Увек сам живео са 
сво јим наро дом и знао њего ве муке – 
рекао је Вучић и пору чио да је Срби ји 
потреб на ста бил ност и кон ти ну и тет. 

Он је под ву као да Срби ја није поста
ла сиро ма шна у послед њих пола годи
не или годи ну дана.

 Ми смо 1930. били сиро ма шни ји од 
Хрват ске и Сло ве ни је, а у послед ње 
три годи не поче ли смо да сма њу је мо 
раз ли ку. И даље су они бога ти ји од 
нас, али у 2016. први пут има мо већи 
раст од њихо вог, први пут има мо већи 
извоз у Хрват ску, него у Срби ју. Срби ја 
је сада, после мно го деце ни ја поче ла 
поно во да побе ђу је, има нај ве ћи еко
ном ски раст, нај ма њи дефи цит и 
инфла ци ју, и у наред ним годи на ма 
пове ћа ва ће мо пла те и пен зи је. Неки 
би да то сру ше и поно во дођу на власт 
и да поно во све поде ле са нај го рим 
тај ку ни ма  иста као је Вучић и пору чио 

Вла сник Митроса, аустриј ски инве сти
тор Јохан Гер лин гер изја вио је на митин гу 
да су ста бил ност, кон ти ну и тет, пове ре ње и 
поу зда ност руко вод ства јед не држа ве 
пред у слов за инве сти то ре да се одлу че да 
инве сти ра ју.

 Све ово сам про на шао у Срби ји у Алек
сан дру Вучи ћу, који је одго вор но подр жао 
инве сти ци ју у Митросу. Успе шне земље у 

Евро пи има ју вла де за које кон ти ну и тет и 
ста бил ност нису пра зне речи, већ кул ту ра 
која се живи. Као инве сти тор могу само да 
поздра ви м што се Вучић кан ди ду је за нај
ви шу функ ци ју у Срби ји. То доно си кон ти
ну и тет, ста бил ност Срби ји, ства ри које сва
ки народ може да поже ли од сво јих вла сти 
у немир ним вре ме ни ма  рекао је Гер лин
гер и позвао гра ђа не да гла са ју за Вучи ћа. 

ЈОХАН ГЕР ЛИН ГЕР, ВЛА СНИК МИТРОСА

Пове ре ње врха
држа ве нај ва жни је
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У јану а ру су кан ди да ту ре иста кли 
Вук Јере мић, иза кога су ста ли неки 
посла ни ци у Скуп шти ни Срби је, који 
су у међу вре ме ну офо р ми ли и свој 
посла нич ки клуб, и СДС, као и Саша 
Јан ко вић, који је добио подр шку ДСа. 

Међу први ма су пред сед нич ке кан
ди да ту ре на ово го ди шњим избо ри ма 
наја ви ли и лидер ради ка ла Воји слав 
Шешељ, пред сед ник покре та Две
ри Бошко Обра до вић, и пред сед ник 
Општи не Чаје ти на Милан Ста ма то вић, 
који каже да ће на избо ре иза ћи као 
„кан ди дат наро да“, а да њего ва Срп
ска народ на пар ти ја, уко ли ко то жели, 
има пра во да кан ди ду је неког дру гог. 

Лидер Лиге соци јал де мо кра та Вој
во ди не Ненад Чанак биће кан ди дат за 
пред сед ни ка Срби је на пред сто је ћим 
избо ри ма, док ће кан ди дат покре та 
Доста је било на избо ри ма за пред сед
ни ка Срби је бити Саша Раду ло вић. 

Кан ди дат ДССа за пред сед ни ка 
Срби је биће Алек сан дар Попо вић. 
Бив ши функ ци о нер Покре та соци ја
ли ста Бра ти слав Југо вић, који је напу

Док тра је пред сед нич ка кам па ња, неће 
бити скуп штин ских засе да ња. Тако је одлу
чи ла пред сед ни ца пар ла мен та Маја Гој ко
вић. Пред став ни ци опо зи ци је оштро су 
кри ти ко ва ли ову одлу ку пред сед ни це 
Народ не скуп шти не.

Тим буду ћег пред сед нич ког кан ди да та 
Вука Јере ми ћа осу дио је одлу ку пред сед
ни це Скуп шти не Маје Гој ко вић да пре ки не 
про лећ но засе да ње пар ла мен та.

 Реч је о неза ко ни тој и неу став ној одлу
ци, јер не посто ји није дан основ да нај ви
ше зако но дав но тело у држа ви пре ста не 
са радом. Напро тив, Народ на скуп шти на 
пред пред сед нич ке избо ре има оба ве зу да 
ради у пуном капа ци те ту и да осну је Над
зор ни одбор за пра ће ње избо ра. Осу ђу је
мо ову суспен зи ју држав них инсти ту ци ја и 
спр о во ђе ње сво је вр сног држав ног уда ра у 
слу жби избор не кам па ње Алек сан дра 
Вучи ћа  наво ди се у саоп ште њу.

Пред сед ник Покре та Доста је било Саша 
Раду ло вић оце нио је да је та одлу ка пред

сед ни це Народ не скуп шти не „сра мот на“ и 
да пред ста вља „неку врсту ван ред ног ста
ња“.

Лидер Две ри Бошко Обра до вић рекао је 
да се ради о изго во ру за ућут ки ва ње опо
зи ци је, чијег се гла са „режим пла ши“.

 Ово је увод у лич ну дик та ту ру Алек сан
дра Вучи ћа, увод у избор ну кра ђу, поку шај 
вла да ју ћих стра на ка да уки ну народ ну 
скуп шти ну и жеља Алек сан дра Вучи ћа да 
у избор ној кам па њи посто ји само он и сви 
дру ги пред сед нич ки про тив кан ди да ти 
неста ну  оце нио је Обра до вић.

Међу тим, одлу ка Маје Гој ко вић није пре
се дан. Скуп шти на није ради ла током првог 
и дру гог кру га про па лих пред сед нич ких 
избо ра 2002. годи не, као ни 2003. годи не. 
Када смо послед њи пут бира ли пред сед ни
ка Репу бли ке, тада шња пред сед ни ца пар
ла мен та Сла ви ца Ђукић Деја но вић одло
жи ла је засе да ња, осим у хит ним слу ча је
ви ма, како би се избе гло да се скуп штин
ска сала кори сти у пред из бор не свр хе.

Без скуп штин ских засе да ња
док тра је кам па ња

да им неће дати да то поно во учи не.
Пре ма њего вим речи ма, они који су 

све то уни шти ли, сада, када све почи
ње да ради и да се људи запо шља ва ју, 
ћуте и не раду ју се успе ху.

 Успех не при зна ју они који су уни
шти ли земљу, који не веру ју у сво ју 
земљу, у сво је рад ни ке, сеља ке, не 
веру ју у свој народ  рекао је пред сед
нич ки кан ди дат СНСа и под се тио да 
су, када је нови вла сник Митроса 
Јохан Гер лин гер дошао да раз го ва ра ју 
о инве сти ци ји, њего ви поли тич ки про
тив ни ци рекли да „лажу Вучић и Неди
мо вић“, а када је отво ре на фабри ка 
гово ри ли су да она уства ри и не ради 
и да нема запо сле них.

Он је изра зио захвал ност пен зи о не
ри ма јер су, како каже, има ли нај ви ше 
стр пље ња за сво ју држа ву пошто „зна
ју шта је држа ва“, наја вив ши да ће 
пен зи је у наред ном пери о ду знат но 
бити уве ћа не захва љу ју ћи при вред
ном расту Срби је.

Вучић је иста као да се мора очу ва ти 
мир и ста бил ност, те да нико ме неће 
дозво ли ти да од Срби је пра ве Укра ји

ну или Маке до ни ју, јер Срби ја при па да 
гра ђа ни ма.

 Овде ће да буде мир и поре дак, 
сви де ло се то или не мно гим тај ку ни
ма, мно гим стра ним цен три ма моћи. 
Неће Срби јом да упра вља нијед на 
амба са да, већ народ који иза бе ре сво
је пред став ни ке. Сло бо да наше земље 
и њена неза ви сност су нај ви ше вред
но сти које наш народ може и тре ба да 
бра ни, али мно ге држа ве желе што 
сла би ју вла ду и пред сед ни ка Срби је, 
како би, као у лут кар ском позо ри шту, 
могли да упра вља ју њеним руко вод
ством и доно се дру га чи је одлу ке – 
изја вио је Алек сан дар Вучић.

Освр нув ши се на деша ва ња у Скуп
шти ни Срби је током гово ра висо ке 
пред став ни це Европ ске уни је Феде ри
ке Моге ри ни, Вучић је казао да је он 
ста во ве Срби је мир но изнео Феде ри ки 
Моге ри ни исти чу ћи да ће се увек нај
сна жни јим аргу мен ти ма бори ти за 
земљу.

 Могли сте да види те да неки вичу, 
а ја сам ста во ве Срби је рекао Моге ри
ни мир но. Виде ли сте неке дру ге који 
стал но пла чу као Кали ме ро, и нај стра
шни је речи упо тре бља ва ју про тив 
мене, њих ће бити 15 про тив мене, а 
шта је то њихов про грам осим бесми
сле них лепих жеља  казао је Вучић.

Подр шку Вучи ћу пру жи ли су и њего
ви коа ли ци о ни парт не ри.

Пот пред сед ник Вла де Срби је, мини
стар трго ви не, тури зма и теле ко му ни
ка ци ја и пред сед ник Соци јал де мо крат
ске пар ти је Срби је Расим Љајић на 
митин гу у Срем ској Митро ви ци иста
као је да се вла да ју ћа коа ли ци ја зала
же за то да и пре ми јер и пред сед ник 
буду на истом кур су.

 Није то мањак демо кра ти је, већ 
вишак одго вор но сти, јер нам никад 
више није потреб ни ја ста бил ност него 

При сут ни ма се обра тио и мла ди пољо
при вред ник из Чал ме, Сре тен Тимо ти је
вић, про фе сор физич ког вас пи та ња. 

 Моја поро ди ца се оду век бави ла 
пољо при вре дом. Поред свих про бле ма 
које пра те тај посао, уве рио сам се да 
посто ји потен ци јал и да посто је усло ви за 
бржи раз вој пољо при вре де. Зато сам и 
одлу чио да се након завр ше ног факул те
та се вра тим на село и наста вим поро
дич ни посао, да се бавим ратар ством и 
узго јем сви ња. Сма трам да млад и вре
дан човек може да живи од свог рада у 
пољо при вре ди и пози вам све мла де, 

посеб но оне који су веза ни за село, да 
иско ри сте жељу држа ве да помог не у 
раз во ју агра ра. Моја иде ја је да цео про
цес про из вод ње на свом има њу подиг
нем на виши ниво и да тра ди ци о на лан 
начин бавље ња пољо при вре дом заме
ним савре ме ним. Сигу ран сам да ће ми 
мере и под сти ца ји које обез бе ђу је Вла да 
Срби је у томе и помо ћи. Иако нисам члан 
нијед не стран ке, искре но веру јем да ће 
поли ти ка коју Алек сан дар Вучић спро во
ди доне ти бољи живот сви ма, а посеб но 
нама мла ди ма – рекао је Сре тен Тимо ти
је вић.

Мла ди тре ба да оста ју на селу

Вучић је иста као
да се мора очу ва ти 
мир и ста бил ност,
те да нико ме неће 
дозво ли ти да од

Срби је пра ве
Укра ји ну или

Маке до ни ју, јер
Срби ја при па да

гра ђа ни ма
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стио ту стран ку због пред сед нич ке 
кан ди да ту ре, рани је је рекао да ће 
бити кан ди дат гра ђа на јер сма тра да 
леви ца мора да има свог кан ди да та, 
те да има подр шку Само стал ног син
ди ка та. 

Пред сед нич ку кан ди да ту ру наја вио 
је и пред сед ник стран ке Актив на Срби
ја Душан Јањић, који твр ди да му је 
досад подр шку дало више од 150.000 
људи из Срби је. 

Кан ди да ту ре су наја ви ла и два 
држа вља ни на Срби је из САД – Дани
је ла Сре мац, која каже да је и члан 
Репу бли кан ске пар ти је новог аме рич
ког пред сед ни ка Донал да Трам па, и 
Вла ди мир Рај чић, холи вуд ски глу мац 
поме нут у јав но сти као човек који је 
за један срп ски недељ ник обез бе дио 
интер вју са Трам пом, чију је веро до
стој ност касни је деман то вао Трам пов 
избор ни штаб. 

Кан ди да ту ре су тако ђе наја ви ли 
и нека да шњи члан СНСа и естрад
ни мена џер Саша Мир ко вић и бив
ши висо ки функ ци о нер Тре ће Срби је 
десни чар Ангреј Фај гељ, који је више 

пута хап шен због прет њи Алек сан дру 
Вучи ћу и Саши Јан ко ви ћу. 

Кан ди да ту ру је наја вио још један 
бив ши члан Тре ће Срби је Миро слав 
Паро вић, који ће бити кан ди дат Народ
ног сло бо дар ског покре та.

Под се ти мо, први директ ни пред сед
нич ки више стра нач ки избо ри у Срби ји 
одр жа ни су 9. децем бра 1990. годи не и 
тада је за пред сед ни ка иза бран лидер 
Соци ја ли стич ке пар ти је Срби је Сло
бо дан Мило ше вић. Послед њи избо ри 
за пред сед ни ка Репу бли ке одр жа ни 
су 2012. годи не, када је побе ду однео 
Томи слав Нико лић. Досад је одр жа но 
10 пред сед нич ких избо ра.

Функ ци ја пред сед ни ка Репу бли
ке Уста вом је уве де на 1990. годи
не. Пре тога, посто ја ла је функ ци ја 
пред сед ни ка Пред сед ни штва Соци
ја ли стич ке Репу бли ке Срби је, која 
је уве де на 1974. годи не, а до тада је 
функ ци ју пред сед ни ка оба вљао пред
сед ник Пре зи ди ју ма Народ не скуп шти
не. Пре ма Уста ву, избо ри за пред сед
ни ка Срби је одр жа ва ју се сва ке пете 
годи не. Б. С.

сада. Срби ји тре ба јак пред сед ник, 
пред сед ник с избор ним леги ти ми те
том и поли тич ком подр шком гра ђа на, 
како би могао да се суо чи са свим про
бле ми ма земље  рекао је Љајић.

На митин гу су гово ри ли Алек сан дра 
Вулин, мини стар за рад, запо шља ва
ње, борач ка и соци јал на пита ња и 
лидер Покре та соци ја ли ста, као и 
мини стар без порт фе ља и пред сед ник 
Пар ти је ује ди ње них пен зи о не ра Срби
је Милан Крко ба бић. Пре ма Вули ну 
Срби ја не жели да се вра ћа у про
шлост, у Срби ју у којој су дру ги одлу чи
ва ли, у вре ме ДОСовске вла де и 
одлу чи ва ња амба са до ра. Пре ма њего

вим речи ма, ДОСовским „пали ку ћа
ма“ сме та што се Срби ја успра ви ла, 
што се Алек сан дар Вучић пита, а не 
дру ги, и не могу да му забо ра ве да је 
на њихо ве лажи одго во рио исти ном.

 Срби ји је потреб на дуго роч на ста
бил ност, која се обез бе ђу је кроз сигур
ност и редов ност пла та и зато смо 
дали подр шку Алек сан дру Вучи ћу  
изја вио је Милан Крко ба бић.

И Град ски одбор Покре та за раз вој 
Срби је др Миле Дра гић Срем ска 
Митро ви ца подр жао је Алек сан дра 
Вучи ћа за пред сед нич ког кан ди да та.

Б. Села ко вић
Фото: Ж. Петрас

КИ НЕ СКА ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА
У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

Са рад ња у обла сти 
по љо при вре де

Срем ску Ми тро ви цу у по не де љак, 6. 
мар та по се ти ла је ки не ска при вред на 
де ле га ци ја из Гра да Хуз хоу, у ци љу 
про на ла же ња мо гућ но сти ин ве сти ра ња 
у обла сти по љо при вре де. Са ста нак је 
одр жан у Град ској ку ћи, ко јем је, по ред 
пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве, 
при су ство вао и ми ни стар по љо при вре
де и за шти те жи вот не сре ди не Бра ни
слав Не ди мо вић. 

 Те ма на ше по се те је сте по љо при
вре да и вод ни ре сур си. На ша де ле га
ци ја до шла је ов де да ис тра жи мо гућ
ност са рад ње у обла сти по љо при вре де 
и упра вља ња вод ним ре сур си ма. Циљ 
по се те Срем ској Ми тро ви ци и Ср би ји 
је сте ја ча ње са рад ње и раз ме на ис ку
ства у обла сти по љо при вре де – ре као 
је члан ки не ске де ле га ци је Zhu Kunmin.

То ми слав Јан ко вић, пред сед ник 
Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
из ја вио је да су го сти ма из Ки не пред
ста ви ли по тен ци ја ле Срем ске Ми тро
ви це.

 Раз го ва ра ли смо о свим по тен ци ја
ли ма ко је Град Срем ска Ми тро ви ца 
има у обла сти по љо при вре де. То је пре 
све га про из вод ња хра не, на вод ња ва
ње, али и из воз на ших про из во да у 
Ки ну. Све до ци смо да се са рад ња из ме
ђу Ки не и Ср би је у по след њих го ди ну 
до две по ди же на ви ши ни во. На да мо 
се да ће ки не ске ин ве сти ци је би ти при
сут ни је ка ко у Срем ској Ми тро ви ци, 
та ко и у Вој во ди ни и чи та вој Ср би ји – 
ре као је Јан ко вић.  С. С. 

ВРДНИК

Уређење Касине
Врдничка Касина последње две 

године добија сасвим ново рухо, 
захваљујући улагањима Покрајинске 
владе. Након што је комплетно 
обновљен кров зграде, уређена фасада 
и унутрашњи зидови, замењена 
столарија и комплетне инсталације, 
постављени нови подови у приземљу, 
на ред је дошао наставак радова на 
овој јединственој згради. 

Тренутно је у току је замена подова у 
канцеларијама на спрату зграде, а 
ускоро почињу и обимни радови на 
постављању комплетне инсталације и 
горионика за централно грејање целог 
објекта.
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ РУМА

Кон це си ја за јав ни пре воз

Чла но ви Општин ског већа Рума, 
на сед ни ци одр жа ној послед
њег дана фебру а ра, доне ли су 

пред лог одлу ке о усва ја њу кон це си
о ног акта за пове ра ва ње оба вља ња 
делат но сти јав ног пре во за пут ни ка на 
тери то ри ји рум ске општи не и о покре
та њу поступ ка доде ле јав ног уго во ра 
са еле мен ти ма кон це си је.

Ово је пред лог Коми си је за јав но  
при ват но парт нер ство, a на осно ву 
рада струч ног тима који је фор ми ран 
на осно ву одлу ке Скуп шти не општи не 
Рума у јуну про шле годи не. 

По обја шње њу Биља не Дамља но
вић, шефи це Оде ље ња за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре ду и чла ни це 
поме ну тог струч ног тима, овај доку
мент је добио сагла сност Мини стар
ства при вре де, сле ди посту пак њего
вог усва ја ња на сед ни ци СО Рума, а 
потом ће овај кон це си о ни акт бити 
основ за отпо чи ња ње поступ ка јав не 
набав ке за избор при ват ног парт не ра 
за делат ност јав ног пре во за пут ни ка 
на тери то ри ји рум ске општи не.

На овој сед ни ци донет је и пред
лог одлу ка о изра ди пла на гене рал не 
регу ла ци је за Буђа нов це и Жар ко вац. 
По обја шње њу дирек тор ке ЈУП „План“ 
Мил ке Павло вић изра ди ових пла но
ва се при сту па на осно ву Про стор ног 
пла на Општи не. 

Она каже да посто ји инте ре со ва ње 
за одре ђе не инве сти ци је у Буђа нов
ци ма, а план обу хва та 250 хек та ра, 
уз про ши ре ње рео на за 14,5 хек та ра. 
Када је реч о Жар ков цу, гра ни ца обу
хва та пла на регу ла ци је чини посто
је ће гра ђе вин ско под руч је од око 84 
хек та ра и про ши ре ње од додат них око 

чети ри хек та ра. Доне та је и одлу ка о 
доно ше њу пла на детаљ не регул ци је 
за део рад не зоне, тач ни је пар це ле 
на којој се нала зи ста ра „Ново град ња“ 
коју је купи ла ита ли јан ска фир ма која 
је финан си ра изра ду овог пла на.

Изме не и допу не чети ри одлу ке  о 
рад ном вре ме ну уго сти тељ ских, трго
вин ских и занат ских обје ка та, потом 
о одр жа ва њу чисто ће, о уре ђе њу и 
зашти ти кому нал них и јав них обје ка та, 
као и пија ца ма и ваша ру се мења ју у 
одељ ку који регу ли ше казне не одред
бе. Како обра зла же Небој ша Сто ји
чић, шеф Оде ље ња за инспек циј ске 
посло ве, изме на ма Зако на о пре кр ша
ји ма уре ђе но је да локал не само у пра
ве има ју пра во да нор ми ра ју казне не 
одред бе само у фик сним изно си ма, а 

не као до сад у распо ни ма од нај ни жих 
до нај ви ших, што је био извор могу ће 
прав не неси гур но сти. Све напла ће
не казне убу ду ће иду, тако ђе сход
но изме на ма, директ но у општин ски 
буџет. 

По речи ма Небој ше Сто ји чи ћа про
шле годи не је било под не то 656 зах
те ва суди ја ма за пре кр ша је, а реше на 
је поло ви на. Он је иста као да посто
је само три коми нал на инспек то ра 
што је мало, али је тај број немо гу ће 
пове ћа ти због и даље важе ће забра не 
запо шља ва ња у јав ном сек то ру.

При хва ћен је и пред лог пра вил ни
ка о изме на ма и допу на ма Пра
вил ни ка о уну тра шњем уре ђе

њу и систе ма ти за ци ји рад них места у 
Општин ској упра ви и Општин ском пра
во бра ни ла штву. Начел ник Општин ске 
упра ве Душан Љуби шић је казао да се 
изме ном систе ма ти за ци је жели пости
ћи бољи и ефи ка сни ји рад Општин
ске упра ве, али да је било потреб но 
да се она ускла ди са новим закон ским 
одред ба ма, с обзи ром на то да од 1. 
мар та ове годи не посло ви ове ре пот
пи са, руко пи са и пре пи са пре ла зе у 
над ле жност јав них беле жни ка, па пре
ста је потре ба за тим рад ним местом.

Сход но Зако ну о спор ту систе ма
ти зо ва но је и рад но место спорт
ски инспек тор, који ће се оба вља ти 
инспек циј ски над зор над при ме ном 
закон ских и под за кон ских про пи са, 
који ма се уре ђу је делат ност спор та.

Усво је на је и одлу ка о анга жо ва њу 
екс тер ног реви зо ра за реви зи ју завр
шног рачу на буџе та за про те клу годи
ну.

С. Џаку ла

Сед ни ца Општин ског већа

Небој ша Сто ји чић, шеф Оде ље ња 
за инспек циј ске посло ве
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ВАН ТЕ ЛЕ СНА ОПЛОД ЊА

Одо бре на сред ства
за пет паро ва

На скуп штин ској сед ни ци која је одр
жа на у децем бру про шле годи не, одбор
ни ци Скуп шти не општи не Рума су одлу
ку о финан си ра њу четвр тог поку ша ја 
ван те ле сне оплод ње доне ли јед но гла
сно. Фор ми ра на је и Коми си ја за ван те
ле сну оплод њу чија је пред сед ни ца др 
Сми ља Лон чар, а која је до сада има
ла две сед ни це. После дру ге сед ни це 
и одо бре ња, до сада сред ста ва за пет 
ван телс них оплод њи, одр жа на је у Град
ској кући кон фе рен ци ја за нови на ре 27. 
фебру а ра.

О основ ним кри те ри ју ми ма које је 
потреб но испу ни ти да би се доби ла 
сред ства гово ри ла је Мари ја Стој че вић, 
заме ни ца пред сед ни ка рум ске општи не. 

Она је под се ти ла да је основ ни услов 
за оства ри ва ње овог пра ва да је брач ни 
пар већ имао три поку ша ја ван те ле сне 
оплод ње на терет сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња. Пра во на сред
ства има ју и паро ви који су одби је ни од 
стра не Репу блич ке коми си је, а пре ма 
меди цин ском нала зу ван те ле сна оплод
ња је једи ни начин да дођу до жеље не 
труд но ће. 

 Ми ћемо у овој годи ни финан си ра
ти 10 паро ва са по 220.000 дина ра, али 
уко ли ко се у току годи не јави више од 
десет паро ва који испу ња ва ју усло ве, 
локал на само у пра ва је спрем на да обез
бе ди и додат на сред ства кроз реба ланс 
општин ског буџе та  каже Мари ја Стој че
вић.

Пред сед ни ца општин ске Коми си је за 
ван те ле сну оплод њу др Сми ља Лон чар 
је нагла си ла да је про це ду ра за доби ја
ње сред ста ва јед но став на и крат ка.

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА

Помоћ за
нај у гро же ни је

Гра ђа не из соци јал но угро же них поро
ди ца, као и оне тешко обо ле ле – било да 
су они у пита њу или неко из њихо ве 
поро ди це  сва ки дан у Град ској кући 
при ма и са њима раз го ва ра Мари ја Стој
че вић, заме ни ца пред сед ни ка рум ске 
општи не. Она исти че да је рани ја прак са 
била да су гра ђа ни мора ли да зака жу 
раз го вор и да је при јем био јед ном 
недељ но. 

– Сада је дру га чи је, они који ма је 
помоћ потреб на, могу да дођу сва ки дан 
да раз го ва ра мо и види мо како им може
мо помо ћи. У про се ку, днев но при мим од 

пет до десет наших сугра ђа на. Исто 
важи и за пред сед ни ка, када има вре ме
на и он при ма гра ђа не, а ако не може мо 
баш тај дан, онда то буде сутра дан – 
каже за наше нови не Мари ја Стој че вић.

Гра ђа ни нај ви ше дола зе због тешке 
мате ри јал не ситу а ци је и нов ча не помо
ћи, а уко ли ко је реч о некој већој суми, 
про це ду ра је мало дру га чи ја. Тада се 
мора писа ти зах тев Општин ском већу 
које на сво јим сед ни ца ма одо бра ва 
одре ђе на нов ча на сред ства која се 
потом, испла ћу ју пре ко Цен тра за соци
јал ни рад. 

Уко ли ко се ради о некој мањој суми 
онда се тра жи о ци одмах упу ћу ју на Цен
тар за соци јал ни рад. 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Кон кур си за
јав не радо ве

У скла ду са Локал ним акци о ним пла
ном запо шља ва ња за теку ћу годи ну 
локал на само у пра ва у Руми рас пи са ла 
је јав ни позив за реа ли за ци ју про гра ма 
струч не прак се.

Кроз про грам струч не прак се финан
си ра ће се, нај ду же до годи ну дана, неза
по сле на лица која се први пут струч но 
оспо со бља ва ју за зани ма ње за које су 
сте кла одре ђе ну врсту и ниво обра зо ва
ња или која су се струч но оспо со бља ва
ла кра ће од вре ме на потреб ног за пола
га ње струч ног испи та.

Про грам струч не прак се тра је у скла ду 
са зако ном, одно сно у скла ду са актом о 
орга ни за ци ји и систе ма ти за ци ји посло
ва код посло дав ца, и то до шест месе
ци за лица са сред њим обра зо ва њем, 
до девет месе ци за лица са вишим или 
висо ким тро го ди шњим обра зо ва њем и 
до 12 месе ци за осо бе са нај ма ње четво
ро го ди шњим висо ким обра зо ва њем.

Tоком тра ја ња струч не прак се анга
жо ва ним лици ма испла ћу је се нов ча
на помоћ у месеч ном изно су од 18.000 
дина ра за лица са нај ма ње четво ро го
ди шњим висо ким обра зо ва њем, 16.000 
дина ра за оне са вишим или висо ким 
тро го ди шњим обра зо ва њем и 14.000 
дина ра за осо бе са сред њим обра зо ва
њем. Врши се и обра чун и упла та допри
но са за слу чај повре де на раду и про фе
си о нал не боле сти, у скла ду са зако ном.

Јав ни позив је отво рен до утро шка 
рас по ло жи вих сред ста ва издво је них за 
ову наме ну.

Заин те ре со ва ни инфор ма ци је о струч
ној прак си могу се доби ти у Оде ље њу за 
финан си је, при вре ду и пољо при вре ду на 
теле фо на 478712 и у Наци о нал ној слу
жби за запо шља ва ње  Испо ста ва Рума 
на број теле фо на 478177.

Локал на само у пра ва и НСЗ  Фили ја
ла Срем ска Митро ви ца рас пи са ли су 28. 
фебру а ра и јав ни кон курс за орга ни зо ва
ње спро во ђе ња јав них радо ва на који ма 
се анга жу ју неза по сле на лица.

Заин те ре со ва на лица могу при ја ве 
под но си ти од 1.мар та а и овај кон курс је 
отво рен до утро шка пред ви ђе них сред
ста ва.

Додат не инфор ма ци је за овај кон курс 
се могу доби ти у Оде ље њу за дру штве
не делат но сти на теле фон 478589 и у 

Послов ном цен тру Наци о нал не слу жбе, 
испо ста ва Рума 478177.

Под се ти мо, недав но усво је ним Локал
ним акци о ним пла ном запо шља ва
ња рум ска општи на ће и у овој годи ни 
финан си ра ти јав не радо ве и струч ну 
прак су, а за ту наме ну из буџе та је издво
је но укуп но 15 мили о на дина ра  по 7,5 
мили о на за сва ку од мера. С. Џ.

БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Грађани изабрали 
пројекте за 2017.

У жељи да про цес доно ше ња одлу ке 
о општин ском буџе ту, али потом и сам 
буџет учи ни бли жим пред став ни ци ма 
удру же ња и при вре де, као и гра ђа ни
ма, одр жан је локал ни буџет ски форум 
 у орга ни за ци ји локал не само у пра ве, 2. 
мар та у рум ском Кул тур ном цен тру.

О ово го ди шњем буџе ту је прво гово
ри ла Биља на Дамља но вић, шефи ца 
Оде ље ња за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду  и то како о виси ни буџе
та, изво ри ма при хо да, нај круп ни јим про
јек ти ма из одре ђе них про гра ма, као и о 
пред ви ђе ним рас хо ди ма.

Има ју ћи у виду да је од пре две годи
не, нови на у буџе ту и реа ли за ци ја про
јек та „Пар ти ци па тив но буџе ти ра ње“ које 
упра во под ра зу ме ва ства ра ње могућ но
сти да гра ђа ни зна чај ни је ути чу на про
цес доно ше ња и делом, одре де за шта 
ће се сред ства тро ши ти, на фору му се 
посеб но гово ри ло о овом про јек ту.

Под се ти мо, на пред лог гра ђа на, после 
гла са ња, у буџет за ову годи ну су увр
ште ни сле де ћи про јек ти који ће се реа
ли зо ва ти у гра ду: Орма ри ћи за ђаке 
 ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, Мој Пар кић
Мој  Бро дић  сана ци ја и рено ви ра ње и 
Аван ту ра парк за децу  при ла го ђе на за 
пред школ це. 

Од сео ских про је ка та реа ли зо ва ће се 
Пешач ко  бици кли стич ка ста за Жар ко
вац  Путин ци и Уре ђе ње цен тра (прва 
фаза)  Хрт ков ци.

Биља на Дамља но вић је, гово ре ћи о 
про јек ти ма из пар ти ци па тив ног буџе ти
ра ња, нагла си ла да су свих пет про је ка
та при о ри те ти за локал ну само у пра ву. 

 Од већих про је ка та из пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња издва ја ју се пешач ко  
бици кли стич ка ста за изме ђу Жар ков ца 
и Пути на ца и уре ђе ње „Бро ди ћа пар ки
ћа“ у Руми. Актив но сти на поста вља
њу орма ри ћа у ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ 
су, коли ко је мени позна то, већ поче ле, 
али сва ка ко оче ку је мо да се сви про јек
ти реа ли зу ју у овој годи ни. За реа ли за
ци ју ових про је ка та у буџе ту је опре де
ље но 21 мили он дина ра  каже Биља на 
Дамља но вић.
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ИНТЕР ВЈУ: ИГОР МИРО ВИЋ, ПРЕДСЕДНИК 
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Вој во ди ну
оче ку је ста би лан
еко ном ски раз вој
Ако жели мо да има мо трај ни пред ви див еко ном

ски модел, да зна мо више годи на уна пред са коли
ко сред ста ва рас по ла же мо, онда мора мо има ти 
закон о финан си ра њу АП Вој во ди не. И то је јасно 
рекао и пре ми јер Алек сан дар Вучић. То гово ри мо 
и ми из Вој во ди не
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ИНТЕР ВЈУ: ПРЕД СЕД НИК ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ ИГОР МИРО ВИЋ

Вој во ди ну оче ку је ста би лан
и пред ви див еко ном ски раз вој

Ако жели мо
да има мо трај ни 

пред ви див
еко ном ски модел,

да зна мо више
годи на уна пред са 
коли ко сред ста ва

рас по ла же мо,
онда мора мо
има ти закон

о финан си ра њу
АП Вој во ди не.

И то је јасно
рекао и пре ми јер

Алек сан дар Вучић. 
То гово ри мо и ми

из Вој во ди не

Раз го вор са пред сед ни ком Покра
јин ске вла де Иго ром Миро ви ћем 
вођен је на тему буду ћег еко ном

ског и инфра струк тур ног раз во ја Вој во
ди не. Јед но од првих пита ња тица ло 
се изград ње туне ла кроз Фру шку гору. 
На недав но одр жа ном састан ку са 
мини стар ком гра ђе ви нар ства, сао бра
ћа ја и инфра струк ту ре Зора ном Михај
ло вић раз го ва ра ло се о изград њи Фру
шко гор ског кори до ра, чији састав ни 
део је тунел. Мини старка је тада рекла 
да се може оче ки ва ти да би први радо
ви могли да поч ну почет ком 2018. годи
не, на део ни ци за коју буде завр ше на 
доку мен та ци ја.

Прво пита ње за пред сед ни ка Покра
јин ске вла де Иго ра Миро ви ћа било је 
које су део ни це у пита њу, када кре ће 
екс про при ја ци ја, коли ко је сред ста ва 
издво је но за овај про је кат?

 Ми смо у при прем ној фази изград
ње Фру шко гор ског кори до ра која обич
но дуго тра је, ако жели мо да ура ди мо 
све што тре ба да се ура ди. Ми смо са 
при пре ма ма поче ли у про ле ће 2014. 
годи не. Ја сам водио тај про је кат као 
мини стар за реги о нал ни раз вој и 
локал ну само у пра ву, а поче ли смо тако 
што смо при сту пи ли изра ди гене рал
ног про јек та, сту ди је изво дљи во сти, 
сту ди је зашти те живот не сре ди не и 
свих дру гих нео п ход них доку ме на та. 
Финан си ра ли смо изра ду идеј них про
је ка та на тој тра си. На послед њем 
састан ку са пред став ни ци ма мини
стар ства гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре и руко вод ством ЈП 
Путе ви Срби је дого во ри ли смо се да 
се при сту пи изра ди пла на екс про при ја
ци је, што ће бити основ за саму екс
про при ја ци ју која би тре ба ло да поч не 
ове годи не. За изра ду тог акта потреб
но је три до чети ри месе ца и након тога 
ће по фаза ма кре ну ти екс про при ја ци ја. 
То је завр шни чин при пре ме ком плет
не, нео п ход не доку мен та ци је да би тај 
посао могао да се изве де  рекао је 
Игор Миро вић.

М НОВИ НЕ: На који начин ће 
изград ња кори до ра бити финан си
ра на и шта ће он зна чи ти за Срем и 
град Нови Сад?

ИГОР МИРО ВИЋ: Вла да Срби је ће 
одлу чи ти да ли ће се изград ња пута 
финан си ра ти кроз кон це си ју или на 
неки дру ги начин. Кон це си ја је нај и зве
сни ја зато што је та тра са пута испла
ти ва. На сај ту Путе ва Срби је може се 
виде ти да том тра сом про ла зи од 11 до 
12 хиља да вози ла. Та тра са ће реши ти 
мно го пита ња, сао бра ћај кроз Ириг, 

пита ње про ши ре ња рум ске инду стриј
ске зоне, пита ње изба ци ва ња терет ног 
сао бра ћа кроз Нови Сад и Петро ва ра
дин, и мно га дру га. Отво ри ће се и нека 
дру га сао бра ћај на пита ња самог Новог 
Сада, пре све га веза Фру шко гор ског 
кори до ра са Буле ва ром Евро пе у 
будућ но сти. Кад све то сагле да те, 
дође те до закључ ка да је то јед на вео
ма зна чај на инве сти ци ја која на први 
поглед не изгле да тако. Ми смо на 
самом кра ју при прем не фазе. Како 
буде текла екс про при ја ци ја, тако ће се 
та фаза завр ша ва ти. Терет одлу чи ва
ња се затим пре ба цу је на Вла ду Срби
је, јер су то зна чај на сред ства у сми слу 
опре де љи ва ња моде ла финан си ра ња. 
У наред ном пери о ду, који је ту пред 
нама, при сту пи ће се изград њи кори до
ра. Ми смо учи ни ли што смо могли. Ја 
лич но, са сво јим сарад ни ци ма, сам 
при пре мио тај про је кат. То је прак тич но 
први цело вит при пре мљен про је кат у 
Вој во ди ни у послед њих неко ли ко деце
ни ја.

Ми ту не ста је мо. На поме ну том 
састан ку са пред став ни ци ма мини
стар ства гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре дого во ри ли смо се да 
наста ви мо, да на ова кав начин, про фе
си о нал но и сту ди о зно про јек ту је мо 
брзу сао бра ћај ни цу од Новог Сада до 
Зре ња ни на, одно сно од Зре ња ни на до 
Бео гра да. Оче ку је нас пот пи си ва ње 
про то ко ла у наред них 60 дана и наста
ви ће мо даље са при пре мом тог про јек
та. Онда бисмо има ли тра су брзих 
сао бра ћај ни ца која би пове зи ва ла 
неких 1314 општи на у Вој во ди ни, Ириг, 
Руму, Нови Сад, Жабаљ, Тител, Зре
ња нин, Опо во, Кова чи ца, као и дело ве 
Бео гра да. Та тра са брзих сао бра ћај ни
ца би била прет по став ка да се у њихо
вој бли зи ни при вред на актив ност раз
ви ја мно го брже.

Коли ко су спрем но општи не Рума 
и Ириг ушле у чита ву ту при чу и 
каква је сарад ња покра јин ске адми
ни стра ци је са тим општи на ма, с 
обзи ром на то да ће кори дор ићи 
пре ко тих општи на и да ће упра во 
њима доне ти нај ве ће ефек те?

Сара ђи ва ли смо вео ма добро. Они 
пома жу коли ко могу. То нису општи не 
са вели ким капа ци те том. Зато ми из 
Покра ји не пома же мо да се ти капа ци
те ти оја ча ју. Пред у зи ма мо и дру ге 
мере. Пома же мо општи ну Ириг, која је 
мала општи на, по при ро ди ства ри у 
непо вољ ни јем поло жа ју у одно су на 
Инђи ју, Руму, Ста ру Пазо ву које су мно
го раз ви је ни је. У тим општи на ма је тра

M NOVINE :
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ди ци о нал но при вре да и рани јих деце
ни ја била у узле ту. Ириг је увек нека ко 
био на мар ги на ма. Сад смо дефи ни са
ли кроз директ ну помоћ Упра ве за 
капи тал на ула га ња мно го више сред
ста ва која жели мо да уло жи мо у општи
ну Ириг. То је у функ ци ји раз во ја сек то
ра који већ посто је.

Када се сагле да ју сви потен ци ја ли 
које Фру шко гор ски кори дор носи, и 
град Нови Сад ће у будућ но сти дру
га чи је изгле да ти?

Изград њом моста Сло бо де Нови 
Сад је тре ба ло зна чај ни је да се раз ви
ја на срем ској стра ни. Међу тим, није се 
то деси ло из разно ра зних раз ло га, 
нека да поли тич ких, нека да тех нич ких, 
нека да је био у пита њу недо ста так нов
ца, и град је јед но став но у раз вој ном 
сег мен ту почео да се шири пре ма Бач
кој. И то има сво ја огра ни че ња. То 
урба ни сти пола ко уоча ва ју. Изград њом 
туне ла кроз Фру шку гору и целог тог 
кори до ра са новим мостом који тре ба 
да се гра ди изме ђу Петро ва ра ди на и 
ковиљ ског ата ра про ши ре ње Новог 
Сада на срем ској стра ни ће доби ти 

сво је вр сни зама јац, пре све га на 
Мише лу ку, уз Петро ва ра дин и то нас 
чека у будућ но сти. Тако ђе, на тра си 
Буле ва ра Евро пе оче ку је се изград ња 
још јед ног моста који ће се пове за ти на 
посто је ћу оби ла зни цу око Срем ске 
Каме ни це и ући код Пара го ва на буду
ћу брзу сао бра ћај ни цу пре ма Ири гу. 
Ина че у Новом Саду посто ји „пси хо ло
ги ја“ срем ске стра не, мисли се да је 
срем ска стра на дале ко од цен тра гра
да. То је више мен та ли тет ска ствар 
него што је у реал но сти тако.

У јану а ру су вој во ђан ске реке биле 
зале ђе не и тада сте изја ви ли да је 
нео п ход но ући у набав ку ледо ло ма
ца. Освр нув ши се на то зашто Срби
ја нема довољ но ледо ло ма ца, изја
ви ли сте да је то пита ње за оне који 
су уче ство ва ли у „прља вој“ при ва
ти за ци ји пред у зе ћа која су у свом 
вла сни штву има ла ледо лом це. На 
кога сте кон крет но мисли ли?

Нажа лост нео д го вор ном при ва ти за
ци јом која је често има ла и кри ми нал
ни ток потен ци ја ли које смо има ли, а 
тица ли су се пред у зе ћа која су се бави
ла тим послом, су упро па ште ни. Пред
у зе ћа су банкротиралa, тако да ледо
лом ци нису у функ ци о нал ном ста њу. 
Због тога је Мини стар ство пољо при
вре де покре ну ло то пита ње са циљем 
да се наба ве ледо лом ци по моде лу 
који опре де ли Вла да Срби је. Ми смо 
спрем ни да помог не мо, јер сма трам да 
не сме мо више да буде мо зави сни од 
помо ћи дру гих зема ља. Ове годи не 
нас је спа сао спо ра зум који има мо са 
Мађар ском, и на један одго во ран и 
про фе си о на лан начин они су нам 
помо гли. У нај кра ће вре ме ће се извр
ши ти набав ка ледо ло ма ца. Мора мо се 
при пре ма ти као да ће и сле де ће годи
не бити леда на река ма као што га је 
било ове годи не. Евен ту ал на ште та би 
за вој во ђан ске водо то ко ве била огром
на и зато ће Покра јин ска вла да пома га
ти коли ко год може.

На отва ра њу новог пого на ком па
ни је ИГБ Ауто мо ти ве Инђи ја наја ви
ли сте да ће бити фор ми ра на посеб
на аген ци ја која ће на осно ву Зако на 
о ула га њи ма дава ти финан сиј ске 
под сти ца је инве сти то ри ма у Вој во
ди ни. Коме ће под сти ца ји бити наме
ње ни, дома ћим или стра ним инве
сти то ри ма?

На послед њој сед ни ци Скуп шти не 
Вој во ди не доне та је одлу ка о осни ва
њу Раз вој не аген ци је Вој во ди не. Она 
ће има ти чети ри сек то ра са циљем да 
сва чети ри уче ству ју у стра те ги ји и 
кон крет ним одлу ка ма о доде ли бес по
врат них сред ста ва оним ком па ни ја ма 
које желе да се даље у Вој во ди ни раз
ви ја ју, а посеб но у оним сек то ри ма 
које Раз во јна аген ци ја Срби је не пре
по зна је или нема довољ но сред ста ва 
да их под сти че. Раз во јна аген ци ја Вој
во ди не ће има ти сек тор који ће се 
бави ти стра те гиј ским ана ли за ма, ино

Томи слав Нико лић је пову као кан ди
да ту ру за пред сед ни ка Срби је и ситу а
ци ја се у СНС, чини се сми ри ла. Како 
сте, као члан Пред сед ни штва СНС, гле
да ли на ту кри зу?

Кан ди да ту ра Алек сан дра Вучи ћа је кан
ди да ту ра неког ко је нај ви ше ура дио за 
Срби ју у про те клих неко ли ко годи на. С те 
стра не, то је била при род на реак ци ја људи 
који га подр жа ва ју у тој кан ди да ту ри. По 
први пут ми има мо кан ди да та за кога 
жели мо да гла са мо због тога што је мно го 
тога ура дио за Срби ју. Има ли смо рани је 
избо ре на који ма смо желе ли да гла са мо 

„про тив“. Ово је нешто пози тив но и запра
во је део јед ног вели ког трен да да у Срби
ји има мно го више пози тив них него нега
тив них вести. Те пози тив не вести је нај ви
ше про ду ко вао Алек сан дар Вучић са сво
јим сарад ни ци ма. Због тога је тих неко ли
ко дана јед но став но нама било тешко, јер 
смо желе ли да се сви оку пи мо и на кра ју је 
тај кон цепт пре вла дао и акту ел ни пред
сед ник је подр жао кан ди да ту ру Алек сан
дар Вучи ћа. И ако не гре шим баш у Сре му 
Алек сан дар Вучић има нај ве ћу подр шку. 
Срем је сре ди на на коју рачу на мо, а има
мо и одре ђе не оба ве зе пре ма Сре му.

Алек сан дар Вучић
кре и ра пози тив не вести

Изград њом
туне ла кроз
Фру шку гору
и целог тог
кори до ра са
новим мостом
који тре ба да
се гра ди изме ђу 
Петро ва ра ди на
и ковиљ ског ата ра 
про ши ре ње Новог 
Сада на срем ској
стра ни ће доби ти
сво је вр сни
зама јац, пре све га
на Мише лу ку,
уз Петро ва ра дин
и то нас чека
у будућ но сти
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ва тив ним тех но ло ги ја ма и ства ра њем 
осно ва за финан сиј ске под сти ца је баш 
у те сек то ре који су брзи, нара ста ју ћи 
који доно се нови ква ли тет. Реци мо, 
пре десет годи на у Новом Саду смо 
има ли 500 запо сле них у ИТ сек то ру, 
данас их има више од 10.000. Дру ги 
сек тор ће се бави ти про мо ци јом потен
ци ја ла у земљи и у све ту које Вој во ди
на има. Тре ћи сек тор ће се бави ти 
сарад њом са дома ћим и међу на род
ним фон до ви ма када је у пита њу раз
вој Вој во ди не. А четвр ти сек тор ће 
бити при пре ма доку мен та ци о не осно
ве за доде лу бес по врат них сред ста ва. 
Сред ства ће доде љи ва ти секре та ри ја
ти на њихо вим раз де ли ма, у скла ду са 
зако ном о ула га њи ма, и то пре ко кон
кур са. Циљ је да се пове ћа број запо
сле них, да се подиг не тех но ло шки 
ниво у ком па ни ја ма, да се раз ви ја ју 
ино ва тив ни сек то ри, пре све га ИТ сек
тор, тех но ло ги ја у пољо при вре ди, 
тури зам и све дру го што може бити од 
зна ча ја за бржи еко ном ски раст Вој во
ди не. У опе ра тив ном сми слу оче ку је
мо да Аген ци ја поч не са радом у мају, 
а да прва сред ства доде ли након реба
лан са буџе та и након про ве де не отво
ре не и јав не про це ду ре о томе ко и под 
којим усло ви ма може да кон ку ри ше за 
та сред ства. При о ри тет ће има ти 
дома ће ком па ни је, али је отво ре на 
кон ку рент ска бор ба, тако да могу да 
кон ку ри шу и ино стра не фир ме. 
Потреб но је сачи ни ти пра вил ник о 
доде ли сред ста ва, а оче ку је нас и опе
ра тив но уво ђе ње Раз вој не аген ци је у 
рад и кому ни ка ци ју са инве сти то ри ма.

Шта издва ја те као нај зна чај ни је, 
када је реч о инве сти ци ја ма у Вој во
ди ни?

Ми смо све инве сти ци је поде ли ли на 
чети ри гру пе. На наци о нал не инве сти
ци је, на инве сти ци је од зна ча ја за Вој
во ди ну, реги о нал не и локал не. Изград
ња брзе пру ге од Бео гра да до Ста ре 
Пазо ве, па даље до Новог Сада је 
прво ра зред на наци о нал на инве сти ци ја 
и финан си ра се из руског кре ди та. То је 
огро ман посао. Ми ту пома же мо у сми
слу план ских ака та и коор ди на ци је са 
општи на ма. Носи лац целог посла је 
Вла да Срби је.

Што се тиче инве сти ци ја од зна ча ја 
за Вој во ди ну у првом реду то је изград
ња згра де Радио  теле ви зи је Вој во ди
не, завр ше так згра де Народ ног позо ри
шта у Субо ти ци, рекон струк ци ја реги о
нал них бол ни ца, пре све га бол ни ца у 
Пан че ву. У овом тре нут ку у току су 
актив но сти на десе так инду стриј ских 
зона, јед на од њих је у Шиду, затим у 
Тите лу, Србо бра ну... Неке су на почет
ку, неке су оти шле дале ко у реа ли за ци
ји. Што се тиче Шида, не може мо да 
дозво ли мо да Шид нема јед ну вели ку, 
раз ви је ну инду стриј ску зону има ју ћи у 
виду гео граф ски поло жај те општи не, 
уз ауто – пут, на гра ни ци са Хрват ском. 
Ја сам то пита ње покре нуо пре три 
месе ца када сам посе тио Шид. Успе ли 
смо брзо да се орга ни зу је мо, они сад 
већ кон ку ри шу и реа ли зу ју нека сред
ства. Веру јем да ћемо и у дру гим 
општи на ма има ти зајед нич ке инве сти
ци је, као што су ула га ња у кому нал ну 
инфра струк ту ру. Ту издва јам општи ну 
Ириг, где ће се ради ти на путу који иде 

Нажа лост
нео д го вор ном
при ва ти за ци јом
која је често има ла
и кри ми нал ни ток 
потен ци ја ли које смо 
има ли, а тица ли су се 
пред у зе ћа која су се 
бави ла тим послом,
су упро па ште ни.
Пред у зе ћа су 
банкротиралa, тако
да ледо лом ци нису у 
функ ци о нал ном ста њу
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гре бе ном Фру шке горе. Тај пут ће доби
ти ста тус држав ног пута дру гог реда и 
Репу бли ка ће пре у зе ти посао њего вог 
одр жа ва ња. Он може бити зна ча јан за 
тури зам на Фру шкој гори пошто има 
заин те ре со ва них инве сти то ра за 
изград њу тури стич ких капа ци те та. Сле
ди нам при ва ти за ци ја бања, тако да ће 
Бања Врд ник уско ро ући у про цес при
ва ти за ци је, али не по доса да шњим 
моде ли ма, него ће се тра жи ти неко ко 
је заи ста ква ли те тан и ко има капа ци
тет за даљи раз вој бањ ског тури зма.

 
Да ли сте као пред сед ник Покра

јин ске вла де задо вољ ни опре де ље
ним сред стви ма из репу блич ког 
буџе та?

Ако жели мо да има мо трај ни пред ви
див еко ном ски модел, да зна мо више 
годи на уна пред са коли ко сред ста ва 
рас по ла же мо, онда мора мо има ти 
Закон о финан си ра њу АП Вој во ди не. 
То је јасно рекао и пре ми јер Алек сан
дар Вучић, то гово ри мо и ми из Вој во
ди не и сад је само пита ње „дизај на“ тог 
зако на. Закон не тре ба да буде пред у
слов за раст и буја ње покра јин ске 
адми ни стра ци је, већ да буде јед на 
врста еко ном ског, а не пара по ли тич ког 
зако на. Ми пре тога мора мо да дефи
ни ше мо над ле жно сти Вој во ди не, и то 
би онда био зао кру жен систем који би 
омо гу ћио пред ви ди вост еко ном ског 
раз во ја. У међу вре ме ну ми смо на 
нивоу Покра ји не спро ве ли зна чај не 
уште де, уште де ли смо бли зу 400 мили
о на дина ра, извр ши ли смо рефи нан си
ра ње зате че них оба ве за. Има ли смо 
оба ве зе од пре ко 9,5 мили јар ди дина
ра. Уга си ли смо Фонд за нове тех но ло
ги је који је из буџе та изву као и потро
шио мно го сред ста ва, напу сти ли смо 
прин ци пе на који ма је функ ци о ни сао 
Фонд за капи тал на ула га ња, поста ви ли 
кон цепт који је у Вла ди Срби је, код 
самог пре ми је ра, наи шао на зна чај ну 
подр шку када смо раз го ва ра ли о укуп
ном оби му сред ста ва за 2017. годи ну. 
То није било лако зато што је сред ства 
тре ба ло опре де љи ва ти и за дру ге 
наме не. За пове ћа ње пла та и пен зи ја, 
за Мини стар ство одбра не, за вра ћа ње 
кре ди та и за дуге аран жма не које репу
бли ка годи на ма има. У том општем 
моде лу кон со ли до ва ња јав них финан
си ја ми смо кроз раз го вор, пред ста вља
ју ћи ове про јек те дошли до тога да смо 
доби ли нешто зна чај ни ја сред ства са 
који ма смо задо вољ ни и са који ма 
ћемо моћи да реа ли зу је мо нај зна чај ни
ји део пла ни ра них про је ка та.

 
Вој во ди на је пољо при вред ни крај 

и нај ве ћа жит ни ца у Срби ји. Како 
комен та ри ше те нову аграр ну поли
ти ку који про мо ви ше мини стар Бра
ни слав Неди мо вић?

Ства ри у пољо при вре ди мора ју да се 
мења ју. Мини стар Неди мо вић је све
стан тога. Мора мо да тежи мо ква ли те
ту, мора мо да напу шта мо ста ре нави ке, 
јер се дру ги раз ви ја ју брже и мора мо да 
их пра ти мо. Ми смо у том сми слу учи

ни ли јед ну зна чај ну ствар. У секре та ри
ја ту за пољо при вре ду пове ћа ли смо 
износ сред ста ва за суб вен ци је и напра
ви ли смо дого вор са репу блич ким 
мини стар ством. Напра ви ли смо један 
ком пле мен тар ни модел да суб вен ци је 
мини стар ства пољо при вре де буду уса
гла ше ни са суб вен ци ја ма секре та ри ја
та. То је јако важно. На тај начин пости
же мо синер ги ју циље ва и финан сиј ских 
инјек ци ја у цео систем. Дру го, јако је 
важно да све оно што држа ва и Покра
ји на могу да суфи нан си ра ју буде у 
функ ци ји пове ћа ња и кван ти те та и ква
ли те та пољо при вред не про из вод ње. То 
су неке нове ства ри које тешко код нас 
про ла зе. На при мер, лешник се није 
гајио у Вој во ди ни, сада је то атрак тив на 
кул ту ра, све веће је инте ре со ва ње за 
њега. Ко је о томе при чао пре десет 
годи на? Нико. То је при мер како нешто 
ново сада тра жи пажњу и орга ни за ци ју. 
У јужном делу Бана та поче ли су да гаје 
јаго де, то никад нико није гајио у том 
делу Вој во ди не. То су нове тен ден ци је 
и пољо при вред ни ци би тре ба ло да 
иско ри сте погод но сти које држа ва даје 
и то ће вре ме ном дати резул тат. Нарав
но, увек ће бити рас пра ва зашто вели
ка ком па ни ја тре ба да доби је више 
земље. Ја сам уве рен да ће Вла да 
Срби је и мини стар ство у том делу 
аграр не поли ти ке наћи јед ну врсту 
мере и да ће дати исту шан су сви ма и 
они ма који уно се огро ман капи тал и 
они ма који воде рачу на о сво јим пољо
при вред ним газдин стви ма.

 
Докле се сти гло са истра га ма око 

мал вер за ци ја ма у Раз вој ној бан ци 
Вој во ди не и Фон ду за капи тал на 
ула га ња?

Има мо две црне тач ке из про шло сти. 
Јед на је Фонд за нове тех но ло ги је, а 
дру га Фонд за капи та лна ула га ња. Око 
Раз вој не бан ке је истра га завр ше на 
рани је. Што се тиче Фон да за нове тех
но ло ги је то је био меха ни зам за испум
па ва ње пара из буџе та јер су сред ства 
доде љи ва на без аде кват ног обез бе ђе
ња. Тек послед ње две годи не су се 
тра жи ле гаран ци је послов них бана ка. 
Пре тога више мили јар ди дина ра је 
доде ље но често са исхо дом који је за 
нас непо во љан.

Дру га црна тач ка је Фонд за капи та
лан ула га ња. Има мо десе так спор них 
уго во ра по једин стве ном обра сцу, а то 
је да су пла ћа ни радо ви који никад 
нису били изве де ни. То су две кључ не 
тач ке, мада је било и дру гих мањих, 
који заслу жу ју епи лог у пра во суд ним 
орга ни ма. Ми смо све доста ви ли на 
реле вант не адре се. Не бави мо се 
тиме, јер то није наш посао. Да ли ће и 
када пра во су ђе обја ви ти чиње ни це, то 
је на њима, ми ника кав при ти сак на 
пра во су ђе не врши мо. Али ми гра ђа ни
ма дугу је мо одго вор на та пита ња. Ако 
је то заи ста тако као што ми твр ди мо, 
онда је пра во су ђе у оба ве зи да покре
не про це ду ре, а ако није, онда тре ба 
да обја ве да смо ми погре ши ли.

 Вла ди мир Ћосић

У овом тре нут ку
у току су актив но сти 
на десе так
инду стриј ских зона, 
јед на од њих је у 
Шиду, затим у Тите лу, 
Србо бра ну... Неке су 
на почет ку, неке су 
оти шле дале ко
у реа ли за ци ји.
Што се тиче Шида,
не може мо да
дозво ли мо да
Шид нема јед ну
вели ку, раз ви је ну 
инду стриј ску зону 
има ју ћи у виду
гео граф ски поло жај те 
општи не, уз ауто – пут, 
на гра ни ци са
Хрват ском. Ја сам то 
пита ње покре нуо пре 
три месе ца када сам 
посе тио Шид.
Успе ли смо брзо
да се орга ни зу је мо, 
они сад већ
кон ку ри шу и реа ли зу ју 
нека сред ства
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ОДГО ВО РИ НОВИ НАР КЕ МНОВИНА „ГРУ ПИ НАСТАВ НИ КА И ПРО ФЕ СО РА ГРА ДА 
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА“

Ко коме треба да се извини?!
Тра жи мо изви ње ње од Мновина• Мновине, број 793 од 1. мар та 2017.

На адре су редак ци је М новина 
недав но су сти гли „одго во ри и 
деман ти“ настав ни ка и про фе

со ра физич ког вас пи та ња Гра да 
Срем ска Митро ви ца пово дом тек ста: 
Настав нич ка „дифов ска мафи ја“ 
пљач ка ђаке уз пре ћут ну сагла
сност дирек то ра шко ла?! обја вље
ног у нашим нови на ма 15. фебру а ра. 
Одго вор и деман ти дифо ва ца смо 
обја ви ли у про шлом бро ју Мновина
ма, 1. мар та. Тада смо обе ћа ли и да 
ћемо одго вор аутор ке тек ста, моје 
мален ко сти, обја ви ти у наред ном 
бро ју. Па хај де мо.

Желе ла бих прво дифов це да упо
знам са дефи ни ци јом пој ма деман ти: 
деман ти зна чи опо вр га ва ње, пори ца
ње, исправ ка нетач не инфор ма ци је 
чијом обја вом су повре ђе на нечи ја 
пра ва или инте рес. Дифов ци међу
тим у сво јим „одго во ри ма и деман ти
ји ма“ ни у јед ној рече ни ци нису рекли 
да оно што сам ја напи са ла у свом 

тек сту, није исти на. Тако да они у 
ства ри нису ни деман то ва ли сле де ће 
наво де: Током рад не неде ље про
фе сор физич ког одр жи 20 часо ва, 
одно сно уме сто тамо неких слу
жбе ни ка чија рад на неде ља тра је 
40 сати, он ради 15 сати. Због тога 
одмо ран дола зи на вечер ње тре
нин ге које држи у школ ској сали у 
којој пре да је. И на те исте тре нин ге 
дола зе њего ви ђаци. Нарав но, 
пошто ови тре нин зи спа да ју ван 
рад ног вре ме на, поште но их напла
ти. Па не чуди што исти ти про фе
со ри физич ког школ ске рас пу сте 
про во де поро дич но на пла ни ни 
или на мору. Зара ђу ју на сво јим 
уче ни ци ма још јед ну пла ту мимо 
оне редов не из шко ле. Ако се 
месеч но уче ни ку напла ћу је изме ђу 
1.000 и 2.000 дина ра, у зави сно сти 
од врсте спор та на који иде, а на 
тре нин гу буде од 10 до 30 ђака, 
рачу ни ца је јасна. 

За раз ли ку од
гру пе настав ни ка и 

про фе со ра физич ког 
вас пи та ња Гра да 

Срем ска Митро ви ца, 
који из нама

непо зна тих раз ло га 
нису желе ли да се

пот пи шу на кра ју свог 
одго во ра и деман ти ја 
упу ће ног Мновинама, 

аутор ка тек ста
Биља на Села ко вић 

име ном и пре зи ме ном 
сто ји иза свог тек ста
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А сушти на је упра во у томе, НИЈЕ У 
РЕДУ да се напла ћу ју тре нин зи деци 
у шко ла ма, а да при том исти ти тре
не ри, одно сно про фе со ри физич ког 
не пла ћа ју шко ли изнајм љи ва ње 
фискул тур не сале. 

Госпо до дифов ци, вама нико не 
бра ни да у сво је сло бод но вре ме 
држи те тре нин ге  деци или одра сли
ма у при ват ним спорт ским сала ма, 
које вам сигур на сам нико неће дати 
за „Џ“. И про фе со ри мате ма ти ке, 
физи ке, хеми је, енгле ског, немач ког, 
држе при ват не часо ве, али у при ват
ним шко ла ма или код куће. Али ваше 
коле ге нису дошле у школ ску учи о ни
цу након рад ног вре ме на, нису кори
сти ли ресур се шко ле бес плат но и 
нису напла ћи ва ли деци при ват не 
часо ве у државној школи. А све то ви 
пошто ва ни дифов ци ради те. 

Дифов ци, који притом нису желе ли 
да се пот пи шу и име ном и пре зи ме
ном ста ну иза изре че ног у „одго во ру и 
деман ти ју“, од мене тра же изви ње ње, 
јер су како твр де: „дубо ко увре ђе ни 
тек стом који пред ста вља све про фе
со ре и настав ни ке јед не стру ке као 
мафи ја шке са „миши ћи ма чак и у 
мозгу“. Заме ра ју ми и то што навод но 
нисам пита ња на ову тему поста ви ла 
и дру гој стра ни, они ма које цити рам 
„је нај ви ше про зва ла и бла го рече но 
увре ди ла, настав ни ке и про фе со ре 
физич ког вас пи та ња овог гра да, а 
како она каже „дифов ску мафи ју“. 
Да су мало боље про чи та ли текст, 
виде ли би да је саго вор ник у тек сту 
поред начел ни ка Или је Неди ћа, који 
јесте у овом слу ча ју над ле жан за њих, 
јер не гово ри мо о наста ви физич ког, 
већ о школ ским сала ма, и дирек тор 
Зма је ве шко ле, тако ђе дифо вац 
Зоран Ђурић. Поку ша ли смо да сту
пи мо у кон такт са још јед ним дифов
цем, Иго ром Доше ном, међу тим, он је 
игно ри сао наше пози ве и пору ке. 
Веро ват но из раз ло га што није имао 
суви сле одго во ре на наша пита ња.

Зато вам пошто ва ни дифов ци при
мед бе изне те у „одго во ру и деман ти
ју“ не сто је.

За раз ли ку од гру пе настав ни ка и 
про фе со ра физич ког вас пи та ња Гра
да Срем ска Митро ви ца, који из нама 
непо зна тих раз ло га нису желе ли да 
се пот пи шу на кра ју свог одго во ра и 
деман ти ја упу ће ног М новинама, 
аутор ка тек ста Биља на Села ко вић 
име ном и пре зи ме ном сто ји иза свог 
тек ста.

На кра ју, иако се већи на „одго во ра и 
деман ти ја“ дифо ва ца одно си ла на 
начел ни ка Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ју Неди ћа, ми 
нисмо ту да би „бра ни ли“ начел ни ка. 
Веру је мо да он то може и сам.

Биља на Села ко вић, 
нови нар ка Мновина

П. С. Крат ка лек ци ја из гра ма ти ке 
срп ског јези ка за крај, име ни ца 
начел ник се пише малим сло вом. 

Пољо при вред ни про из во ђа чи у 2017. 
и 2018. годи ни више нема ју оба ве зу 
обно ве реги стра ци је газдин ста ва. 

Ако није дошло до про ме не пода та ка упи
са них у окви ру газдин ства, пољо при вред
ни ци већ упи са ни у Реги стар, нема ју оба
ве зу обно ве реги стра ци је и под но ше ња 
про пи са них обра за ца. 

Уко ли ко до про ме не дође, дужни су да 
изме ње не подат ке доста ве над ле жној 
под руч ној фили ја ли Упра ве за тре зор 
Мини стар ства финан си ја и то у року од 30 
дана од дана настан ка про ме не.

При ја ва про ме на важна је ради оства
ри ва ња поје ди них пра ва на под сти ца је, 
тако нпр. ради оства ри ва ња пра ва на 
регрес за пре ми ју оси гу ра ња усе ва и пло
до ва, потреб но је Упра ву за тре зор оба ве
сти ти о про ме ни сетве не струк ту ре уко ли
ко је до ње дошло, а за под сти ца је у сто
чар ству за тов потреб но је при ја ви ти про
ме не сточ ног фон да. Тако ђе, потреб но је 
при ја ви ти сле де ће про ме не:

 унос или бри са ње повр ши на,
 про ме ну носи о ца пољо при вред ног 

газдин ства,
 про ме ну седи шта пољо при вред ног 

газдин ства,
 про ме ну намен ског теку ћег рачу на.
Пољо при вред на газдин ства и поро дич

на пољо при вред на газдин ства упи са на у 
Реги стар доста вља ју Упра ви подат ке који 
се одно се на упис у Реги стар, као и сва ку 
про ме ну ових пода та ка у року од 30 дана 
од дана настан ка про ме не.

Уко ли ко вам исти чу уго во ри о заку пу, 
нео п ход но је да кон так ти ра те Упра ву за 
тре зор и рас пи та те се на који начин их 
њихов софт вер бри ше из реги стра у зави
сно сти од дату ма исте ка уго во ра. Доса да
шња прак са је била да уго во ри који исти чу 
закључ но са 31.10. теку ће годи не, буду 
ауто мат ски избри са ни из земљи шног 
фон да.

Пољо при вред на газдин ства која посто је 
у реги стру на дан 30.09.2016. годи не, 
оства ри ће сво је пра во на под сти ца је у 
2017. са земљи шним фон дом који се на 
тај дан нала зи у реги стру у Упра ви за тре
зор.

Више инфор ма ци ја у под руч ној фили ја
ли Упра ве за тре зор, као и у Аген ци ји за 
рурал ни раз вој Гра да Срем ска Митро ви
ца, на теле фон 022/610573.

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ГАЗДИН СТВА

При ја ви ти про ме не 
пода та ка

Изло жба ликов ног сало на „30х30“ Кул тур
ног цен тра Зре ња нин отво ре на је про шлог 
четврт ка, 2. мар та у Музе ју Сре ма у Срем
ској Митро ви ци. На груп ној изло жби уче
ство вао је чак 161 умет ник, од којих је шест 
Митров ча на. Тема изло жбе је избе гли штво, 
одно сно тре нут но ста ње које има мо са 
избе гли ца ма. 

Аутор про јек та Милу тин Мићић нажа лост 
није при су ство вао изло жби, а Све тла на 
Суба шић, кустос Музе ја Сре ма је рекла да 
је оду ше вље на посе том и самом изло жбом 
и нагла си ла да је раз лог успе шно сти ова
квих изло жби разно ли кост тема и тех ни ка. 

Изло жба  је отво ре на до 16. мар та. 
В. Ц.

МУЗЕЈ СРЕ МА

Изло жба ликов ног сало на

У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ у Срем ској 
Митро ви ци про шлог четврт ка 2. мар та отво
ре на је само стал на изло жба ака дем ског 
сли ка ра Васи ли ја Доло вач ког под нази вом 
„Ани ма Меа“. 

Како је иста као аутор изло жбе, до сада је 
имао пре ко 50 само стал них изло жби и вео
ма је задо во љан сарад њом са дирек то ром 
митро вач ке Гале ри је Мила ном Марин ко ви
ћем. 

 Оду ше вљен сам што су на изло жбу 
дошли како ста ри ји, тако и мла ђи љуби те
љи сли кар ства. Обра до ва ло ме је и то што 
нису само Митров ча ни дошли да виде моју 
изло жбу, већ и људи из дру гих општи на који 
су пре шли дуг пут да ужи ва ју у мојим дели
ма – рекао је Доло вач ки.

Изло жба „Ани ма Меа“ биће отво ре на до 
28. мар та.

 В. Ц.

МИТРО ВАЧ КА ГАЛЕ РИ ЈА

Сли ке Васи ли ја Доло вач ког
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ИНТЕР ВЈУ: ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Испу ња ва мо обе ћа ња
Могу сло бод но

да кажем да смо
ми јед ни од рет ких, 

који су на том
путу да испу не

сва предизборна
обе ћа ња

Бли жи се годи шњи ца од како је Срп
ска напред на стран ка пре у зе ла 
одго вор ност за гра ђа не општи не 

Инђи ја. Вла ди мир Гак, први човек те 
локал не само у пра ве у пред из бор ним 
госто ва њи ма и интер вју и ма више пута је 
гово рио о пла но ви ма и про јек ти ма које 
ће реа ли зо ва ти уко ли ко доби ју пове ре
ње већи не гра ђа на.

М НОВИ НЕ: Које је прво пред из бор
но обе ћа ње које сте испу ни ли?

ВЛА ДИ МИР ГАК: Прво обе ћа ње која 
је испу ње но одно си ло се на пове ћа ње 
накна де за сва ко прво ро ђе но дете на 
тери то ри ји наше општи не. Сим бо ли чан 
износ од 16 хиља да дина ра, прво смо 
пове ћа ли на 30, а затим и на 40.000 
дина ра. Могу сло бод но да кажем да смо 
ми јед ни од рет ких, који су на том путу да 
испу не сва пред из бор на обе ћа ња. 

Бри га о ната ли те ту не зау ста вља се 
на накна ди за прво ро ђе но дете. 
Недав но је доне та и одлу ка о финан
си ра њу ван те ле сне оплод ње?

Репу бли ка финан си ра први, дру ги и 
тре ћи поку шај ван те ле сне оплод ње. Ми 
смо се одлу чи ли да паро ви ма омо гу ћи
мо још јед ну шан су у бор би за потом
ство, те финан си ра мо тре ћи и четвр ти 
поку шај. Тако ђе смо поме ри ли и ста ро
сну гра ни цу са 40 на 44 годи не ста ро сти 
жене. Пред ви де ли смо сред ства у буџе
ту, за отпри ли ке 15 паро ва, и сва ко од 
њих доби ће по 250.000 дина ра јер је то, 
у овом тре нут ку, нешто што може мо да 
издво ји мо. Пози вам све паро ве који 
желе да се оства ре у нај бит ни јој, уло зи 
роди те ља, да се при ја ве на кон курс који 
је у току.

Општи на Инђи ја и ове годи не нај бо
ље ђаке награ ди ће лап топ рачу на ри
ма. Одлу чи ли сте да и спор ти сти буду 
међу награ ђе ни ма?

Ми смо у свом пред из бор ном про гра
му рекли да све што је добро неће мо 
ста вља ти по стра ни и уки да ти. Поред 
Вуко ва ца, и уче ни ци који су оства ри ли 
запа же не резул та те на репу блич ким так
ми че њи ма, спор ти сти који су оства ри ли 
резул та те на вели ким так ми че њи ма, 
доби ће ова кав вид награ де за рад и 
труд. Поред оних који су редов но доби ја
ли лап топ рачу на ре, мисле ћи на Вуков

це, оче ку је мо да ћемо на овај начин 
награ ди ти још 16 спор ти ста и уче ни ка 
који су оства ри ли запа же не резул та те на 
так ми че њи ма.

Бри га о ната ли те ту у Општи ни Инђи
ја огле да се и кроз раз ли чи те инве сти
ци је, међу њима је доград ња врти ћа у 
Ули ци Душа на Јер ко ви ћа. Када оче ку
је те да ће бити изгра ђен и нови вртић?

Конач но је, после пуно про це ду ра, кре
ну ла доград ња цен трал ног објек та врти
ћа. Изгра ди ће мо три борав ка и у нове 
про сто ри је при ми ти око 100 мали ша на 
са листе чека ња. Нове про сто ри је биће 
оспо со бље не током прве поло ви не апри
ла и зау зи ма ће укуп но 300 мета ра ква
драт них. То није конач но реше ње про
бле ма, и оче ку је мо да ће у току ове 
годи не кре ну ти изград ња новог врти ћа, 
на лока ци ји код Хра ма Све тог цара Кон
стан ти на и цари це Јеле не у Инђи ји.

Уко ли ко оства ри мо 
наш план који

се тиче фор ми ра ња 
Царин ске зоне,

инве сти то ри
који послу ју у Инђи ји, 
лак ше ће пла си ра ти 
сво је про из во де на 
ино стра но тржи ште

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја

M NOVINE :
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Поред бри ге о ната ли те ту и потре
ба ма нај мла ђих, бри не те и о потре ба
ма њихо вих роди те ља. Да ли су поче
ли радо ви на опре ма њу инду стриј
ских зона у Инђи ји и Бешки, које су 
пред у слов за отва ра ње нових рад них 
места?

Озбиљ но смо кре ну ли са радо ви ма на 
опре ма њу 86 хек та ра инду стриј ске зоне 
у Инђи ји, која се нала зи у вла сни штву 
локал не само у пра ве. Те пар це ле пону
ди ће мо дома ћим и стра ним инве сти то
ри ма, који су заин те ре со ва ни да гра де 
постро је ња у нашем гра ду. Ми смо сада 
про ду жи ли пут који води изме ђу Грунд
фо са, ИТ пар ка и Индо фу да, за пре ко 
један кило ме тар. Тако ђе смо доби ли 
бли зу 600 мили о на дина ра из Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не, које 
ћемо иско ри сти за изград њу водо вод не 
и кана ли за ци о не мре же. Упо ре до са 
опре ма њем у Инђи ји, фор ми ра ли смо и 
инду стриј ску зону повр ши не 15 хек та ра у 
Бешки, која се нала зи уз аутопут Бео
град  Субо ти ца. Ту тако ђе оче ку је мо 
вели ко инте ре со ва ње инве сти то ра, јер 
се ради о вео ма доброј лока ци ји. 

Када оче ку је те да ће бити, поред 
ИГБа, отво ре на нова рад на места у 
овој годи ни и где?

Мак си мал но се тру ди мо да сва ки 
минут свог рад ног вре ме на иско ри сти мо 
како би при ву кли неког дома ћег или 
стра ног инве сти то ра. За десе так дана 
поно во ће поче ти са радом нада ле ко 
позна та инђиј ска Цигла на. Инве сти тор, 
фир ма „Уни вер зум“ запо сли ће 60 рад ни
ка, а у прет ход ном пери о ду уло жи ли су 
пре ко пола мили о на евра за набав ку 
нових про из вод них лини ја. Морам да 
при знам да сам изне на ђен, како све то 
функ ци о ни ше, јер сам недав но био у 
посе ти и лепо је виде ти да нешто што је 
пред ста вља ло руи ну и није функ ци о ни
са ло ско ро десет годи на уна зад, доби ја 
нови живот.

Наја ви ли сте и фор ми ра ње Царин
ске зоне у Инђи ји?

Уко ли ко оства ри мо наш план који се 
тиче фор ми ра ња Царин ске зоне, инве
сти то ри који послу ју у Инђи ји, лак ше ће 
пла си ра ти сво је про из во де на ино стра но 
тржи ште. Нада мо се да ћемо оства ри ти 
сарад њу са Царин ском зоном у Новом 
Саду, те да ћемо ми функ ци о ни са ти као 
њихо ва испо ста ва. Уко ли ко успе мо у тој 
наме ри, при хо де ће уби ра ти и Општи на 
Инђи ја.

М. Ђ.

Ми смо се одлу чи ли 
да паро ви ма
омо гу ћи мо још
јед ну шан су
у бор би за потом ство, 
те финан си ра мо тре ћи 
и четвр ти поку шај

На послед њем састан ку Систе ма 48 
у Инђи ји одр жа ном 3. мар та, пред
сед ник Општи не Вла ди мир Гак, 

ука зао је на про пу сте одре ђе них јав них 
пред у зе ћа када је у пита њу кому ни ка ци ја 
са гра ђа ни ма пре ко Систе ма 48. Реч је, 
каже он, о нело гич но сти ма при инфор
ми са њу гра ђа на о реша ва њу одре ђе них 
про бле ма.

 Када се при ја ви про блем неком од 
јав них пред у зе ћа, деша ва се да одго во
ре да ће иза ћи на терен, а затим да је 
зах тев и решен. Међу тим, деша ва ло се 
да после три дана на исти зах тев одго
во ре да су радо ви у току и да одре ђе ни 
про блем није решен. Скре нуо сам пажњу 
да се не бави мо ста ти стич ким пре ва ра
ма, у сми слу да нам пише да је 90 одсто 
зах те ва реше но ако није, него да заи ста 
зна мо да је реше но. Није поен та у томе 
да чита мо изве шта је на састан ку и да 
све на папи ру изгле да као да је савр ше
но, већ да заи ста буде ура ђе но све она ко 
како тре ба  каже Гак.

Поред апе ла на јав на пред у зе ћа, пред
сед ник се освр нуо и на тре нут но акту
ел не радо ве који се врше у одре ђе ним 
сели ма инђиј ске општи не. Пре ма њего

вим речи ма, у току је изград ња тро то а
ра у Новом Слан ка ме ну поред згра де 
Месне зајед ни це.

 У наред них 20 дана биће завр ше
ни сви радо ви на изград њи тро то а ра и 
поста вља њу јав не расве те у том делу 
села. Доби ли смо сагла сност Елек тро ди
стри бу ци је за поста вља ње расве те и то 
је један од посло ва које смо пре месец 
и по дана обе ћа ли нашим сугра ђа ни ма 
у Новом Слан ка ме ну да ћемо ура ди
ти  каже пред сед ник Општи не Инђи ја и 
дода је да је гото ва тех нич ка доку мен та
ци ја за изград њу тро то а ра у Ули ци Нико
ле Тесле у Љуко ву.

 Биће изгра ђе но око 500 мета ра тро
то а ра у поме ну тој ули ци и та инве сти ци ја 
је зна чај на за ста нов ни ке Љуко ва. Поред 
овог про јек та, пла ни ра мо и изград њу 
неко ли ко пар кинг места у Мара ди ку, 
тоа ле та у Новим Кар лов ци ма. У току је 
поста вља ње расве те код желе знич ке 
ста ни це у Чор та нов ци ма и недав но смо 
завр ши ли поста вља ње гре ба ног асфал
та на Глад но шу. Ура ди ли смо нешто на 
шта су ста нов ни ци овог инђиј ског насе
ља чека ли 10 годи на – изја вио је Гак.

М. Ђ.

Радо ви у сели ма

СИСТЕМ 48 У ИНЂИ ЈИ

Реги о нал на раз вој на аген ци ја Срем 
(РРА Срем) у сарад њи са Кан це ла
ри јом за мла де Општи не Инђи ја 2. 

и 3. мар та одр жа ла је у згра ди Општи
не Инђи ја обу ку за почет ни ке у бизни су. 
Обу ци се ода зва ло неко ли ко заин те ре
со ва них пола зни ка, како из Инђи је, тако 
и из срем ског реги о на.

Тања Мијај ло вић, про јект мена џер у 
РРА Срем за мала и сред ња пред у зе ћа, 
рекла је да су заин те ре со ва ни пола зни
ци овом обу ком доби ли потреб на зна ња 
за запо чи ња ње соп стве ног бизни са.

 То су так тич ки кора ци, почев од моти
ва и осо би на пред у зет ни штва, затим ана

ли за и вред но ва ња бизнис иде ја, поре зи 
и допри но си као неми нов ни и састав ни 
део пред у зет нич ког посло ва ња. Важна 
је изра да бизнис пла на јер почет ни ци на 
годи шњем нивоу пла ни ра ју сво је посло
ва ње  изја ви ла је Тања Мијај ло вић.

Пола зни ци обу ке су на кра ју доби ли и 
сер ти фи кат, а како каже Мијај ло вић, са 
њим они који се нала зе на еви ден ци ји 
Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње, 
могу да апли ци ра ју за њихо ве суб вен ци
је или за старт ап кре дит који сва ке годи
не доде љу је Фонд за раз вој Репу бли ке 
Срби је.

 М. Ђ.

ИНЂИЈА: ОБУ КА ЗА ПОЧЕТ НИ КЕ У БИЗНИ СУ

Изра да бизнис пла на
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Изградња водо вода у Соту
Глав не тач ке днев ног реда сед ни це 

локал ног пар ла мен та Општи не Шид 
која је одр жа на 28. фебру а ра, одно

си ле су се на дава ње сагла сно сти на 
про гра ме посло ва ња јав них пред у зе ћа 
„Водо вод“, „Стан дард“ и ЈП Завод за 
урба ни зам. Јед на од нај ва жни јих инве
сти ци ја у 2017. годи ни ЈКП „Водо вод“ 
Шид, како је за говор ни цом иста као 
дирек тор тог јав ног пред у зе ћа Мар ко 
Бајић, биће изград ња водо во да у Соту.

 Ушли смо у про цес јав них набав ки за 
изград њу водо вод не мре же у насе ље
ном месту Сот, што је и нај зна чај ни ји део 
посла у овој годи ни. Овом при ли ком бих 
се захва лио руко вод ству Општи не што је 
пока за ло вољу да се тај посао ура ди. 
Прет ход них годи на нисмо могли ура ди ти 
ни јед ну мању инве сти ци ју, а камо ли 
инве сти ци ју овог типа. Самим тим, то 
пове ћа ва и нашу одго вор ност, да буде мо 
кон стант но на том путу да се водо вод 
дове де конач но у то село, а после тога и 
у оста ла фру шко гор ска села  иста као је 
Мар ко Бајић.

Про грам посло ва ња тог јав ног пред у
зе ћа у 2017. годи ни биће поде љен у 
неко ли ко цели на. На првом месту је одр
жа ва ње про це са про из вод ње воде, 
посло ви из дона ци је, а затим и посло ви 
из соп стве них ула га ња и суб вен ци ја које 
се оче ку ју у овој годи ни. Као један од 
тако ђе важних посло ва, дирек тор „Водо
во да“ је иста као и побољ ша ње ква ли те
та воде у насе ље ним мести ма Вишњи
ће во, Моро вић и Јаме на.

 У ова три села сме ште ни су хло ро ге
ни због тога што су она нај ви ше била 
изло же на после ди ца ма мај ских попла ва 
и вода је доста изгу би ла на сво јој хемиј
ској сна зи. Сви радо ви на том послу 
биће завр ше ни до кра ја апри ла, а мешта
ни тих села ће конач но доби ти ква ли тет
ни ју воду за пиће  рекао је Бајић.

У низу посло ва који се оче ку ју у овој 
годи ни, из „Водо во да“ наја вљу ју уво ђе
ње мера ча про то ка воде, инста ли ра ње 
фре квент них регу ла то ра, а посто је наго
ве шта ји да ће ово јав но пред у зе ћа зајед
но са ЈП „Воде Вој во ди на“ ура ди ти и 
пре чи стач воде.

Након дава ња сагла сно сти на про грам 
посло ва ња ЈКП „Водо вод“, одбор ни ци 
локал ног пар ла мен та усво ји ли су и про
грам рада и посло ва ња ЈКП „Стан дард“ 
Шид. Пре ма речи ма дирек тор ке тог јав
ног пред у зе ћа Сла ви це Сре мац, у 2017. 
годи ни пла ни ра но је пове ћа ње оби ма 
кому нал них услу га, а у пла ну је и да се 
оства ри под јед на ко добар пози ти ван 
финан сиј ски резул тат, као што је био и у 
2016. годи ни.

 Како бисмо оства ри ли под јед нак 
финан сиј ски резул тат и ква ли тет не услу

ге за гра ђа не, нео п ход но је да има мо 
дово љан број рад ни ка. Поли ти ка ЈКП 
„Стан дард“ није да иде мо са пре ве ли ким 
цена ма, јер ми жели мо да наше цене 
буду реал не и еко ном ске. Из тог раз ло га 
ми неће мо у овој годи ни поди за ти цене 
за све наше услу ге. Пла ни ра ли смо само 
да подиг не мо цене за изно ше ње и депо
но ва ње сме ћа, које су пре вас ход но усло
вље не одр жа ва њем депо ни ја. Зна мо да 
су нам депо ни је неу слов не и да има мо 
вели ки про блем и зато мора мо пове ћа ти 
цену наших услу га, како би депо ни ју 
могли при ла го ди ти оним стан дар ди ма 
које нала же Закон о зашти ти живот не 
сре ди не. Тако да ћемо поди ћи цене за 
изно ше ње сме ћа и одр жа ва ње јав них 
повр ши на, одно сно за оне посло ве где 
су поред живог рада укљу че ни и оста ли 
инпу ти  иста кла је Сла ви ца Сре мац.

Засе да ње локал ног пар ла мен та у Шиду

Мар ко Бајић,
дирек тор ЈКП „Водо вод“

Славица Сремац,
директорка ЈКП „Стандард“
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Мешта ни Јар ко ва ца 
и оста ли кори сни ци 
услу га сео ског дома 

кул ту ре у том селу инђиј ске 
општи не деце ни ја ма су чека
ли да поте че вода из чесми. 
ЈКП „Водо вод и кана ли за ци
ја“ Инђи ја извео је нео п ход
не радо ве како би поме ну ти 
обје кат при кљу чи ли на град
ску водо вод ну мре жу. Пре ма 
речи ма Дра го љу ба Три фу но
ви ћа, дирек то ра „Водо во да“, 
радо ви су тра ја ли два дана.

 Про блем егзи сти ра већ 
дуже вре ме. У дво ри шту смо 
зате кли шахт који се није 
видео од сме ћа и расти ња. 
Прво смо очи сти ли дво ри
ште и посто је ћи шахт заме
ни ли новим, након чега смо извр ши ли 
при кљу че ње објек та на град ску водо вод
ну мре жу. Завр ши ли смо посао у Јар ков
ци ма, али ћемо се тру ди ти да и у свим 
оста лим насе ље ним мести ма реши мо 
ова кве или слич не про бле ме, за које је 
над ле жно наше пред у зе ће. Сра мо та је 
да деце ни ја ма један обје кат, као што је 
Дом кул ту ре у Јар ков ци ма, у 21. веку 
нема воду – изја вио је Три фу но вић.

При кљу чак на град ску водо вод ну мре
жу Дома кул ту ре у Јар ков ци ма ура ђен 
је на ини ци ја ти ву пред став ни ка локал не 
само у пра ве. Милан Пре до је вић, пред

сед ник Скуп шти не општи не Инђи ја исти
че да теже да и оста ле домо ве кул ту ре 
при ве ду наме ни, те реше одре ђе не про
бле ме због којих ове уста но ве не раде 
пуним капа ци те ти ма.

 У Јар ков ци ма је био про блем са 
теку ћом водом и након више деце ни ја 
успе ли смо да дове де мо град ску воду у 
тај обје кат. Нада мо се да ћемо моћи, у 
неком наред ном пери о ду, да ура ди мо и 
ком плет ну кана ли за ци о ну мре жу у селу, 
а самим тим при кљу чи мо и Дом кул ту ре 
на њу  каже за крај Пре до је вић.

М. Ђ.

ЈАР КОВ ЦИ

Дом кул ту ре при кљу чен
на водо водну мрежу

Завр ше ни су радо ви на изме шта њу 
хидрант ске мре же у дво ри шту објек та 
Пред школ ске уста но ве „Бошко Буха“ у Ули
ци Душа на Јер ко ви ћа у Инђи ји. 

 Посто је ћа хидрант ска мре жа, услед 
доград ње објек та врти ћа, поста ла је неу по
тре бљи ва, због чега смо мора ли да извр
ши мо њено изме шта ње и при ла го ди мо 

новом делу објек та, чија је изград ња у току 
 рекао је Дра го љуб Три фу но вић, дирек тор 
ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“ и додао да 
су радо ви тра ја ли три дана.

 Пот пу но смо изме сти ли хидрант ску 
мре жу и поста ви ли нови хидрант, тако да 
су радо ви на доград њи врти ћа наста вље ни 
– обја шња ва Три фу но вић.

Нов хидрант у инђиј ском врти ћу

Општи на Инђи ја ће за школ ску 
2016/2017. годи ну доде ли ти 100 
сти пен ди ја сту ден ти ма који пости

жу изу зет не резул та те током сту ди ја 
и има ју пре би ва ли ште на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. Рок за при ја вљи ва ње 
на кон курс почео је 1. мар та и тра је до 
16. мар та.

Како исти чу пред став ни ци Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти,сти пен ди ја за 
школ ску 2016/2017. годи ну испла ћи ва ће 
се за 10 месе ци у месеч ном изно су који 
је пове ћан, и сада изно си 10 хиља да 
дина ра.

Пра во на сти пен ди ју могу оства ри ти 
сту ден ти висо ко школ ских уста но ва чији 

је осни вач Репу бли ка Срби ја и Ауто ном
на Покра ји на Вој во ди на под усло вом: да 
су упи са ли јед ну од годи на ака дем ских 
сту ди ја првог сте пе на, мастер ака дем ске 
сту ди је, као и сту ди је код којих је ака дем
ски сту диј ски про грам орга ни зо ван инте
гри са но у окви ру основ них и мастер ака
дем ских сту ди ја, и то од дру ге до шесте 
годи не сту ди ја; да током сту ди ја има ју 
про сеч ну оце ну нај ма ње 8.50; да током 
сту ди ја нису обна вља ли ни јед ну годи ну 
и да има ју пре би ва ли ште на тери то ри ји 
општи не Инђи ја нај ма ње три годи не.

Више инфор ма ци ја доступ но је на зва
нич ној интер нет пре зен та ци ји Општи не 
Инђи ја www.indji ja.net. M. Ђ.

ИНЂИ ЈА: КОН КУРС ЗА СТУ ДЕНТ СКЕ СТИ ПЕН ДИ ЈЕ

Сто сти пен ди ја за нај бо ље

На самом почет ку сед ни це, пред сед ник 
Скуп шти не општи не Шид Вели мир Рани
са вље вић, упо знао је одбор ни ке са допу
ном днев ног реда, упу ће ног од стра не 
Општин ског већа, а која се одно си ла на 
пред лог одлу ке за изра ду Пла на гене рал
не регу ла ци је Шида. Како је иста кла руко
во ди лац Оде ље ња за урба ни зам Гор да на 
Митић, доно ше ње ове одлу ке нео п ход но 
је због реа ли за ци је пла ни ра них про је ка та 
за раз вој гра да, због обез бе ђи ва ња изра
де нео п ход них доку ме на та, али и због 
ускла ђи ва ња са новим Зако ном о пла ни
ра њу и изград њи.

План гене рал не 
регу ла ци је Шида

Како је иста као дирек тор ЈП Заво да за 
урба ни зам Милан Јан дрић, про шла 
годи на им је била вео ма успе шна по 
пита њу већег бро ја про је ка та инфра
струк ту ре и рад не зоне Ада шев ци која је 
завр ше на у про шлој годи ни. У овој годи
ни је у пла ну изра да про стор ног пла на 
општи не Шид, као и пла но ви детаљ не 
регу ла ци је у шид ској општи ни. 

Одбор ни ци су усво ји ли и пред лог 
одлу ке о про стор ном пла ну општи не 
Шид, као и про це ну угро же но сти општи
не Шид од еле мен тар них непо го да и 
дру гих несре ћа. Како је за говор ни цом 
изја ви ла Сне жа на Момир ски, само стал
ни струч ни сарад ник за ван ред не ситу а
ци је Општи не Шид, овај доку ме нат 
пред ста вља алфу и оме гу у јед ној 
општи ни пре ма коме се раде сви оста ли 
пла но ви за зашти ту и спа са ва ње људи и 
мате ри јал них доба ра. 

Тако ђе, доне та је и одлу ка о анга жо
ва њу екс тер ног реви зо ра као и одлу ка о 
исту па њу из спо ра зу ма и анек са спо ра
зу ма о сарад њи општи на, везан за фор
ми ра ње реги о на за упра вља ње чвр стим 
кому нал ним отпа дом по коме је реги о
нал ни цен тар била Инђи ја. Одбор ни ци 
су дали сагла сност на закљу че ње уго во
ра о пру жа њу услу га одла га ња кому нал
ног отпа да са Реги о нал ном депо ни јом 
Срем – Мачва.

 Надам се да ће у иду ћој годи ни када 
се обез бе де сред ства, одно сно када 
буде дата сагла сност јапан ске вла де на 
међу вла дин спо ра зум, про блем наше 
депо ни је конач но бити решен. То би тре
ба ла да буде јед на од нај ве ћих дона ци ја 
јапан ске вла де у Срби ји, и искре но се 
надам да ће Шид од 12 општи на у кон ку
рен ци ји, бити ода бран за про је кат реги
о нал не депо ни је који би тре бао да зажи
ви до кра ја годи не. Када би се то оства
ри ло, конач но би био решен про блем 
наше неу слов не депо ни је  рекао је 
помоћ ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Иви ца Јовић.

Поред ових одлу ка, одбор ни ци су 
усво ји ли и изме ну одлу ке о ускла ђи ва њу 
посло ва ња ЈП Завод за урба ни зам са 
Зако ном о јав ним пред у зе ћи ма, изме ну 
одлу ке о осни ва њу Гале ри је сли ка „Сава 
Шума но вић“ – уста но ве од наци о нал ног 
зна ча ја, а усво јен је и пред лог реше ња о 
дава њу сагла сно сти на упо тре бу име на 
Општи не у нази ву Спорт ског саве за 
општи не Шид.

М. Н.
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ВОЈА БРА ЈО ВИЋ, ГЛУ МАЦ

Хра брост је бави ти
се глу мом данас

Воји слав Воја Бра јо вић нај ши рој 
публи ци сва ка ко је нај по зна ти ји 
по уло зи на почет ку сво је дуге 

кари је ре  уло зи Тихог, сло бод но 
може мо напи са ти још један пре фикс 
нај  нај по зна ти јој ТВ сери ји „Отпи са
ни“. 

Од тада Воја је играо у низ запа же
них ТВ сери ја, фил мо ва и пред ста ва, а 
сво јој бога тој био гра фи ји додао је и 
функ ци ју мини стра за кул ту ру 2007. 
годи не и савет ни ка пред сед ни ка за 
кул ту ру две годи не касни је. Одне дав
но пот пи су је и режи ју (први пут) пред
ста ве „Воз“. Упра во ову пред ста ву је 
има ла при ли ке да погле да и да се над 
неким пита њи ма зами сли и рум ска 
публи ка, а ми смо има ли при ли ку да 
напра ви мо овај интер вју.

М НОВИ НЕ: Ова пред ста ва је 
засно ва на на тек сту Кор ма ка Макар
ти ја који је, да би се пред ста ва ура
ди ла, пре ве ден на наш језик, а ви 
сте га адап ти ра ли, режи ра ли и глу
ми ли у њему. Шта Вас је толи ко при
ву кло овом тек сту?

ВОЈА БРА ЈО ВИЋ: То је исто као да 
ме пита те шта је то код Досто јев ског 
због чега је један од нај ве ћих писа ца 
свих вре ме на. Мислим да је Кор мак ту 
негде наслед ник Досто јев ског по голи
ца њу нашег бића да про ник не мо у тај
ну зашто смо веру ју ћи, зашто нисмо 
веру ју ћи, шта је то што нас чека после 
нашег живо та, шта је то уоп ште живот. 
Да ли је баш сва сре ћа у живо ту или 
живо том нешто тре ба да допри не се мо 
и због дру гих и због себе. Да ли је 
само како неко каже „баш сра мо та 
живе ти“ и да ли нам рели ги ја пома же 
да лак ше то про жи ви мо што смо све
сна бића, за раз ли ку од ових који живе 
инстинк том. Оно што је мене јако заин
три ги ра ло јесте то што та пита ња 
оста ју и после ово га што ми зове мо 
пред ста ва. То није кла сич на пред ста
ва јер посто ји и тај интер ак тив ни однос 
са публи ком. Та тео ло шка, фило зоф
ска или теи стич ка рас пра ва се нека ко 
сва ком, без обзи ра на њего во опре де
ље ње, уре же у свест и он раз ми шља о 
томе после пред ста ве. Ову пред ста ву 
смо игра ли пре ко 80 пута. Морам да 

вам кажем да позо ри ште мора да има 
раз лог зашто посто ји та пред ста ва у 
позо ри шту, не посто ји публи ка због 
нас који игра мо, него ми посто ји мо 
због те публи ке. Тај раз лог ми је био је 
нај ве ћи зато што сма трам да је ово 
изнад свих акту ел них поли тич ких дога
ђа ја, да тај гле да лац схва ти да је он 
изнад тих поли тич ких деша ва ња, јер 
поли ти ка је један бизнис и то ми је 
нека ко испод нивоа да се упу штам у 
њену акту е ли за ци ју  мета фо ром или 
било чиме  у оно што се деша ва у 
нашој ствар но сти.

Први пут сте режи ра ли неку пред
ста ву. Коли ко је тешко бити и режи
сер и глу мац?

Нарав но, то је тешко јер не може те 
да гле да те себе шта ради те. Али да 
кажем, реди тељ ски посао је један 
посе бан посао којем нико не тежи. 
Нема дете та које када машта шта ће 
бити каже  поштар, ватро га сац, 
лекар, глу мац  нијед но дете не каже 
„бићу реди тељ“. Глум ци ма је потре
бан режи сер, као музи ча ри ма дири

Воја Бра јо вић

M NOVINE :
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гент. Реди тељ је тај који иде ју писца и 
дар глу ма ца тре ба да успе шно пре
зен ту је и сва ки глу мац је тако ђе, вели
ки помоћ ник реди те љу. За ових ско ро 
пет деце ни ја коли ко се бавим глу мом, 
мислим да сам био више од кори сти 
реди те љи ма, него њихо во опте ре ће
ње.

У пред ста ви су два лика  Бели 
(Воја) и Црни (Сер геј Три фу но вић). 
Како је игра ти са Сер ге јем и како 
сте сара ђи ва ли? Бије га глас да 
није лак за сарад њу.

Оно што тре ба сва ког умет ни ка да 
бије глас то је да ли је даро вит или не. 
Сва ки умет ник, кад се већ тиме бави, 
има неки дар, рођен је са тим даром. 
Сар тр каже „глу мац и принц се рађа
ју“, тако се родиш или не. Бит но је да 
тај дар који сте доби ли рође њем, па га 
уса вр ши ли, да има те тале нат да тај 
дар неко ме дру гом пре зен ти ра те. 
Сер геј је неве ро ват но даро вит човек и 
само је пита ње како тај његов дар 
усме ри ти и охра бри ти га како да тај 
свој дар покла ња дру го ме. Синоћ (26. 
фебру а ра) смо има ли пре ми је ру „Дон 
Жуа на“ и дожи вео је ова ци је и дра го 
ми је да се он у позо ри шту добро осе
ћа, а све оста ле при че око њега су 
нева жне при че.

Ова пред ста ва је доби ла награ де 
и као пред ста ва, али су ту и глу мач
ке награ де и за Вас и Сер ге ја. Да ли 
сте оче ки ва ли да ће пред ста ва бити 
тако добро при мље на?

Награ да је нај бо ља и једи на пла та 
коју сва ки умет ник има. И апла уз је 
награ да. Све оста ло што дође је нека 
потвр да и сти му ланс да смо има ли 
раз ло га да то ради мо.

Кажу да је ова пред ста ва, бар тако 
се при ча, дове ла у позо ри ште и оне 
који ника да нису у њему били.

Ја се надам да је још увек тзв. „мунд 
рекла ма“ бит на. Онај ко је одгле дао 
пред ста ву па рекао дру ги ма да иду да 
погле да ју, како би о томе могли после 
да при ча ју. Зато је упра во то раз лог 
зашто сам је радио, при жељ ки вао сам 
упра во то. Дакле, да се пред ста ва прво 
погле да, не пре при ча, па се о њој 
после раз го ва ра и комен та ри ше.

Да се освр не мо и на уло гу која је 
сва ка ко обе ле жи ла Вашу глу мач ку 
кари је ру, бар за већи ну гле да ла ца, а 
то је та уло га Тихог у „Отпи са ни ма“. 
Да ли Вам то сме та?

Та сери ја је обе ле жи ла живот мно гих 
гене ра ци ја. Сва ка ко да ми не сме та. То 
је било јед но зна чај но иску ство нас 
мла дих људи, ту је била гене ра ци ја 
мла дих глу ма ца од Дра га на Нико ли ћа, 
Мики ја Маној ло ви ћа, Алек сан дра Бер
че ка, Чеде Петро ви ћа и мене који су 
има ли ту шан су да игра ју са пле ја дом 
вели ких, већ позна тих глу ма ца, као 
што су Љуба Тадић, Павле Вуји сић, 
Мија Алек сић, Цица Перо вић. Сви смо 
тада са радо шћу игра ли у тој сери ји. То 
је био један вели ки и зна ча јан држав ни 
про је кат у тада шњој држав ној ори јен
та ци ји ка ула га њу, врло озбиљ ном, у ту 
врсту умет но сти. То не зна чи да је 
било ула га ње у људе, на жалост, него 
у про јек те. Сада се гле да сасвим дру
га чи је, гле да се да се не ула же ни у 
шта, пого то во у мла де људе који су 
сада у тешкој сита ци ји. Гово рим сада о 
глу мач кој про фе си ји, јер се про из во ди 
око 100 глу ма ца годи шње, за десет 

На вели кој сце ни Кул тур ног 
цен тра 27. фебру а ра глум ци 
Воја Бра јо вић и Сер геј Три фу
но вић води ли су, пред рум ском 
публи ком која је на момен те 
била и уче сник у овој, делом и 
интер ак тив ној пред ста ви, рас
пра ву и суче ља ва ли сво је 
виђе ње сми сла и бесми сла 
живо та у пред ста ви „Воз“.

Про фе со ра ате и сту, који свој 
живот жели да окон ча баца
њем под воз (Воја Бра јо вић) 
спа са ва бив ши роби јаш, који у 
затво ру, после напа да дру гог 
затво ре ни ка, и оздра вље ња 
поста је вер ник (Сер геј Три фу
но вић).

То је рас пра ва која поку ша ва 
да про ник не у нај ду бље исти не 
о људ ском живо ту  о њего вом 
сми слу или бесми слу, могућ но
сти ма, хте њи ма, раз о ча ра њи
ма због тога у шта нам се 
живот пре тво рио, нади и фун
да мен тал ном пита њу зашто 
живи мо и како би тре ба ло да 

живи мо. Нарав но, како то и у 
живо ту бива, и про фе сор Бели 
и роби јаш Црни дубо ко веру ју у 
оно што гово ре, али и сва ко 
оста је на сво јим пози ци ја ма па 
је јед но од пита ња и да ли се 
може помо ћи и спа си ти човек 
који то не жели.

Пред ста ва „Воз“ је рађе на по 
тек сту Кор ма ка Макар ти ја, а за 
сце ну ју је адап ти рао и први 
пут се као режи сер, поред сво
је уло ге про фе со ра, поја вљу је 
наш позна ти глу мац Воја Бра јо
вић.

Пред ста ва је сво ју пре ми је ру 
има ла у окто бру 2015. годи не у 
„Зве зда ра теа тру“, а како 
сазна је мо од самог Бра јо ви ћа, 
до сада је игра на пре ко 80 
пута. 

Да је овај режи сер ски прве
нац добро ура дио све до че и 
награ де које је доби ла како 
сама пред ста ва, тако и глум ци 
Сер геј Три фу но вић и Воја Бра
јо вић.

ПРЕД СТА ВА „ВОЗ“

Рас пра ва о сми слу и бесми слу живо та

Ако живи те
у неком окру же њу

где вла да шунд и кич, 
један нео зби љан

дожи вљај ствар но сти, 
онда сте ви изгу бље ни 

у свом живо ту
и окру же њу,

без пер спек ти ве,
без кул ту ре нема мо
тај циви ли за циј ски 
успон и напре дак

Воја Бра јо вић и Сер геј Три фу но вић
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годи на је то хиља ду мла дих глу ма ца 
који апсо лут но нема ју пер спе кти ве, 
није овде вели ка про дук ци ја, као нпр. у 
Енгле ској или Аме ри ци. То су те при
ват не шко ле, а забра ње но је запо шља
ва ње и у позо ри шти ма, то је онда бес
пер спек ти ва и мла дих глу ма ца, реди
те ља и драм ских писа ца. То је чиње ни
ца да се само гле да у том неком 
либе рал ном капи та ли зму да се нешто 
добро про да и зара ди. Но ипак, сва ки 
мла ди човек који глу му види као свој 
циљ ће ради ти све да то постиг не. Глу
ма је умет ност изнад умет но сти, то је и 
хра брост да се неко тиме бави и за то 
живот но опре де ли, а опет не може да 
посто ји без оно га ко га гле да. Сли кар 
или ком по зи тор може да ради сам, али 
глу мац то не може.

Рекли сте да је кул ту ра чове ков 
нај бо љи лек и нај ја че оруж је. Каква 
је сада сита у ци ја у кул ту ри код нас?

Ја мислим да је то оруж је држа ве, 
дакле јед ног апа ра та који руко во ди 
дру штвом и тре ба ла би заи ста да буде 
њего во нај ја че оруж је, пого то во када су 
у пита њу тако мали наро ди какви смо 
ми. Дакле, што више ула же мо у кул ту
ру, што се више бави мо умет но шћу, 
има ће мо мно го лак ши живот, мислим. 
Мно го лак ши живот и када нам је 
тешко, било лич но или поро дич но, 
душев но или здрав стве но. То је нешто 
што даје основ ну радост живо ту. Ако 
живи те у неком окру же њу где вла да 
шунд и кич, један нео зби љан дожи вљај 
ствар но сти, онда сте ви изгу бље ни у 
свом живо ту и окру же њу, без пер спек
ти ве, без кул ту ре нема мо тај циви ли за
циј ски успон и напре дак.

Били сте мини стар кул ту ре и 
савет ник пред сед ни ка за кул ту ру. Из 
ове пер спек ти ве да ли би поно во 
пре у зе ли неку функ ци ју у кул ту ри?

То је можда моја уто пи ја. Поли ти ком 
се баве сви и поли ти ка се бави нама. 
Не мора те да се бави те поли ти ком, 
поли ти ка се бави вама, то је сада 
бизнис зато сам то и рекао. Ја сам 
можда из неке сво је уто пи је поку ша вао 
да нешто ура дим, мада нисам ни веро
вао да могу мно го, али сам у сва ком 
слу ча ју био од оних који сма тра ју да је 
при ви ле ги ја то бити и да морам бити 
сер вис сво јих гра ђа на, да морам зна ти, 
раз у ме ти шта је то што је потреб но да 
би има ли што бољу будућ ност. Није ми 
на памет пада ло да ја од тога имам 
неку при ви ле ги ју или корист, него јед
но став но шта је то што могу да ура дим 
са људи ма за које сам сигу ран да зна ју 
више од мене, да учи ним нешто што је 
за добро бит дру штва.

Да ли бисте се поно во при хва ти ли 
неке функ ци је?

За мене је то већ касно. Моје је про
шло, одно сно хоћу да кажем по ко зна 
који пут  моје вре ме тек про ла зи, а не 
дола зи, није то више ни за какву при чу.

Сми ља Џаку ла

НТЦ СИСТЕМ УЧЕ ЊА

Ради о ни це у
рум ским шко ла ма

Нико ла Тесла цен тар (НТЦ цен
тар) из Новог Сада орга ни зу је 
ради о ни це за пред школ ску децу 

и основ це нижих раз ре да на који ма се 
они уче тех ни ка ма уче ња. 

Ове ради о ни це се орга ни зу ју и у 
Руми, до сада су одр жа на три циклу са, 
а 25. фебру а ра је орга ни зо ва на у Кул
тур ном цен тру вели ка ради о ни ца за 
роди те ље и децу коју је држао Урош 
Петро вић.

Ради о ни це се изво де по мето да
ма НТЦ уче ња чији су ауто ри др Ран
ко Рајо вић, осни вач МЕН СЕ Срби ја и 
Урош Петро вић, књи жев ник. 

 Ове ради о ни це се орга ни зу ју за 
пред школ це и уче ни ке град ских основ
них шко ла, али су отво ре не и за све 
оста ле који су заин те ре со ва ни. У окви
ру Дру штва учи те ља Руме ради НТЦ 
сек ци ја у којој су две вас пи та чи це и 
учи те љи це Нада Тур чи но вић и ја. Тре
нут но у окви ру ради о ни ца има мо 50 
деце, више пред шко ла ца, па је ово 
и при ли ка да роди те ље упо зна мо са 
НТЦ систе мом уче ња  каже учи те љи
ца Мари ја Гале чић. 

Она исти че да сва ки циклус под ра зу
ме ва одр жа ва ње 12 ради о ни ца, јед ну 
увек држе ауто ри НТЦ систе ма уче ња, 
јед на је спорт ска, а оста ле држе поме
ну те учи те љи це или вас пи та чи це, већ 

зави сно од узра ста деце.
Урош Петро вић каже да, због модер

ног начи на живо та, има мо гене ра ци је 
које дају све сла би је резул та те у уче
њу, не само код нас, него сву да у Евро
пи, што се рани је није дога ђа ло.

 Ми смо напра ви ли НТЦ систем 
уче ња и испо ста ви ло се да он даје 
такве резул та те да се сад при ме њу је 
у 20 европ ских зема ља, чак у седам 
је и акре ди то ван, тако да смо на то 
поно сни. Стал но путу је мо, али нам је 
сва ка ко нај ва жни ји наш про стор. Овај 
про грам има девет обла сти, доста је 
све о бу хва тан, а ја данас радим ради
о ни цу како да на часу ство ри мо ситу
а ци ју да дете раз ми шља и пове зу је 
ства ри. Дакле, не кла сич на пита ња 
која тра же напа мет нау че не одго во ре, 
већ таква која ће га, кроз раз ми шља
ње, дове сти до одго во ра. Дра го ми је 
што све више људи пре по зна је зна чај 
тога и где год држи мо пре да ва ња сале 
су пуне  каже Урош Петро вић.

Он ука зу је да се за овај про грам 
могу обу чи ти сви учи те љи који желе, 
јер је про грам акре ди то ван. 

Тако ђе, ове ради о ни це уче децу и 
како да лак ше пам те, кроз систем асо
ци ја ци ја, што могу кори сти ти и на кла
сич ним часо ви ма.

С. Џ.

Урош Петро вић

НТЦ ради о ни ца

Ове ради о ни це се орга ни зу ју 
за пред школ це и уче ни ке град
ских основ них шко ла, али су 
отво ре не и за све оста ле који су 
заин те ре со ва ни, каже учи те љи
ца Мари ја Гале чић
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Мин ђу ше од тика ва

Побед ни ци так ми че ња у омла дин ском 
пред у зет ни штву „Мла ди пред у зет ник“ 
које је одр жа но послед њег фебру ар

ског дана у митро вач кој Град ској кући су 
уче ни ци Еко ном ске шко ле „9.мај“ из Срем
ске Митро ви це, који су награ ђе ни за про је
кат „Етно кутак“.

 Као омла дин ски ак ти ви ста, ја ко ми је 
дра го да не ко пре по зна зна чај еко ном ског 
пред у зет ни штва. То мно го зна чи у сред њим 
шко ла ма, где је прак са ма ло за по ста вље
на и ово је од ли чан вид прак се, ве жба ње 
на шег зна ња и оног што смо че ти ри го ди не 
учи ли. Мој тим чи не Љу би ца Ће лап и Да ни
јел За бо лот ни и ве о ма сам по но сна на њих. 
Ра ди ло се ду го и ин тен зив но и ми слим да 
је то кључ ни мо ме нат за што смо оства ри ли 
до бар ре зул тат. Ре пу бли ка Ср би ја је пре по
зна ла зна чај раз во ја ста ри јих за на та, ви де
ли смо да би то би ло ве о ма про фи та бил но 
и од лу чи ли смо се за ту иде ју, на шли смо 
све што је по треб но, ре а ли зо ва ли кроз про
је кат и по ка за ло се да је то ис пла ти во. Ни
смо оче ки ва ли по бе ду, по хва ли ла бих и све 
оста ле еки пе ко је су уче ство ва ле – ре кла 
је Сен ка Па јић, ис пред по бед нич ког ти ма, 
ина че уче ни ца че тврт е го ди не Еко ном ске 
шко ле, сме ра фи нан сиј ски ад ми ни стра тор.

Побед нич ки тим се пре све га фоку си
рао на руч ну изра ду наки та од раз ли чи тих 
мате ри ја ла, па су се међу њима нашле и 
мин ђу ше од тика ва, али и на про из вод њу 
ратлу ка, а све у циљу очу ва ња и уна пре ђе
ња зана та који су тра ди ци о нал ни у Срби ји 
и јача ња кон ку рент но сти про из во да. Про је
кат „Мла ди пред у зет ник“ по кре нут је са на
ме ром да под стак не сред њо школ це да упо
тре бе сво је ве шти не на ино ва ти ван на чин 
ка ко би уна пре ди ли свој пред у зет нич ки дух 
и по ве ћа ли мо гућ но сти за за по шља ва ње. 

Ти мо ви са ста вље ни од уче ни ка Еко ном

ске шко ле „9. мај“ и Пре храм бе но шу мар
ске и хе миј ске шко ле су осми шља ва ли ре
ше ње про бле ма и кре и ра ли би знис план и 
пре зен та ци ју ко ју су пред ста ви ли осмо чла
ном жи ри ју. Пред ста вље но је седам про је
ка та: „Су ши бар“, „Срећ на ке са“, „По крет ни 
ужи так“, „Кендлс – про да ја и из ра да све ћа“, 
„Вр тић за кућ не љу бим це“ „На ту рал бју ти“ 
и „Ет но ку так“. Осмо чла ни жи ри имао је те
жак за да так, али се ипак од лу чио да дру го 
ме сто до де ли еки пи са про јек том „Срећ на 
ке са“ док је тре ће ме сто за у зео про је кат 
„На ту рал бју ти“. Сва три награ ђе на про јек
та су ура ди ли тимо ви из Еко ном ске шко ле. 
За пр во, дру го и тре ће ме сто обез бе ђе не 
су на гра де, док ће се побед ни ци у апри лу 
пред ста вља ти свој град на репу блич ком 
так ми че њу. 

Ка ко је ис та кла за ме ни ца гра до на чел
ни ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца Све тла на 
Ми ло ва но вић, на ре пу блич ком так ми че
њу уче ни ци ће пре зен то ва ти не са мо сво ју 
шко лу не го и град из ко јег до ла зе. 

Про фе сор Јо ван Жи ва ди но вић, ди рек
тор Ви со ке шко ле за по слов ну еко
но ми ју и пред у зет ни штво об ја снио је 

да је так ми че ње за ми шље но та ко да се на 
је дан ори ги на лан, за ни мљив и уче ни ци ма 
бли зак на чин при бли жи област пред у зет ни
штва, да се мла дим по ка же да је бу дућ ност 
у њи хо вим ру ка ма и да да љи ток њи хо вог 
шко ло ва ња, од но сно жи во та за ви си са мо 
од њи хо вог зна ња, уме ћа, кре а тив но сти, да 
су мо гућ но сти ве ли ке.

Так ми че ње је одр жа но под по кро ви тељ
ством Гра да Срем ска Ми тро ви ца и ло кал
не при вре де. По ред Срем ске Ми тро ви це, 
укљу че но је и де се так гра до ва и оп шти на  
Шид, Срем ска Ми тро ви ца, Вра чар, Во ждо
вац, Па ра ћин, Ја го ди на, Ниш, Вра ње.

С. Ста не тић 

Уру че ње на гра да  по бед нич кој еки пи

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ба зар
здра вља 

По во дом да на Ме сне 
За јед ни це „Ма ти ја Ху ђи“ у 
по не де љак 6. мар та ор га ни
зо ван је ба зар здра вља. Том 
при ли ком у про сто ри ја ма 
МЗ за ин те ре со ва ни гра ђа ни 
мо гли су да пре кон тро ли шу 
ни во ше ће ра у кр ви и из ме
ре при ти сак.

Др Ду шко Ма џић, члан 
Са ве та МЗ „Ма ти ја Ху ђи“ 
из ја вио је да је за до во љан 
бро јем гра ђа на ко ји су 
до шли на бес пла тан пре вен
тив ни пре глед. 

 Ста нов ни ци На се ља 
Ма ти ја Ху ђи мо гу бес плат но 
да про ве ре при ти сак и ни во 
ше ће ра у кр ви, и то не са мо 
на дан Ме сне за јед ни це, 
не го се ова кви пре гле ди 
ор га ни зу ју је дан пут ме сеч но 
 из ја вио је др Ду шко Ма џић.
 В. Ц.

БЕО ГРА Д

Митро вчанин 
на Конгресу 
кардиолога

Лекар на спе ци ја ли за ци ји 
из интер не меди ци не Опште 
бол ни це Срем ска Митро ви
ца др Бори слав Дола мић 
уче ство вао је на међу на род
ном Кон гре су кар ди о ло га 
који је од 25. до 27. фебру а
ра одр жан у Бео гра ду, у 
орга ни за ци ји Удру же ња кар
ди о ло га Срби је.

Кон грес је пра ти ло пре ко 
500 лека ра, а сво је радо ве 
пред ста ви ли су број ни 
струч ња ци из Грч ке, Вели ке 
Бри та ни је, Фран цу ске, Маке
до ни је, Репу бли ке Срп ске, 
Ита ли је, Бел ги је, Мађар ске, 
САД, као и лека ри кли нич
ких цен та ра и општих бол ни
ца из Срби је.

Број не су и разно ли ке 
боле сти срца, а о јед ној од 
њих, гово рио је и др Бори
слав Дола мић. 

Кон грес је био једин стве
на при ли ка за нова иску ства 
и сазна ња, посеб но за мла
де кар ди о ло ге, интер ни сте и 
ради о ло ге Срби је.
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Је ди но сам ме ђу књи га ма за шти ће на

Скла ња ла сам се од но ви на ра, од ин тер вјуа, од јав но сти, сте кла сам ве шти ну да 
бу дем не ви дљи ва. На сво јим пре ми је ра ма сам уме ла та ко да се сми рим да ме ни ко 
не при ме ти. Ни сам се ба ви ла ни сво јим књи га ма, осим што сам се тру ди ла да их 
на пи шем нај бо ље што умем. А са њи ма сам се шу ња ла, па ко ви ди ви део је. Са да се 
де си ло да је Ла гу на при ја ви ла мој ро ман за НИНову на гра ду и ја сам је до би ла

Ка же ње на ју на ки ња, мај ка, у ро ма ну: 
Ето видите како је ова моја ћерка
неваспитана.Чудоједно,каоданије

изфинекуће…
Мај ка је са свим у пра ву јер је Ива на 

Ди мић (60) за и ста де те из до бре ку ће. 
Та та Иван Ди мић био је про фе сор фран цу
ске књи жев но сти 19. и 20. ве ка на Ка те дри 
за фран цу ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду. Пре во дио је фран цу ски но ви 
ро ман. Ма ма Оли ве ра би ла је сред њо
школ ски про фе сор ен гле ског је зи ка. Ива
на, ко ју сви зо ву Ци ци, ро ђе на је у ку ћи у 
ко јој су нај ве ћа вред ност би ле књи ге. Та ко 
је и вас пи та ва на да га ји култ љу ба ви пре
ма књи жев но сти и да бу де ди сци пли но ва
на кад је о оба ве за ма реч. 

Има ла је шест го ди на ка да је на пи са ла 
пр ву пе сму и до не ла та ти да јој је пре ку ца. 
Ка да је то ура дио, пи та ла га је шта ми сли 
о ње ним сти хо ви ма, а oн је из бе гао, и та да 
и ка сни је, да се из ја шња ва о ње ним ли те
рар ним по ку ша ји ма, jер ни је же лео да на 
би ло ко ји на чин ути че на њу. Али, и те ка ко 
је ути цао на ње но фор ми ра ње ка да је при
чао о ли те ра ту ри са огром ном стра шћу: 

„Опи си вао је ка ко је зво ни ло звон це у 
Ком бреу код Пру ста, ка ко је по чи њао Бе ке
тов Молоа…све те сво је стра ни це из књи
га ко је је во лео пре при ча вао нам је са 
ве ли ком љу ба ви и ве ли ким по све ће њем. 
Са ве ли ком фа сци на ци јом је при чао о 
Да ни лу Ки шу ка да је об ја вио сво ју књи гу 
Пешчаник,ка ко је кон стру и сан тај ро ман, 

ко ли ко је то да ро вит пи сац. Реч ју, ја сам од 
са мог по чет ка има ла огром но по што ва ње 
пре ма књи жев но сти као ди сци пли ни људ
ског ума. Би ла сам уве ре на да ћу сту ди ра
ти књи жев ност и упи са ла сам свет ску 
књи жев ност, сту ди ра ла, да бих по сле 
за вр ши ла дра ма тур ги ју на Фа кул те ту 
драм ских умет но сти. И це лог свог рад ног 
ве ка сам се прак тич но ба ви ла дра ма тур
шким по слом у по зо ри шту.“

У ства ри сте во ле ли по зо ри ште?
Ра но сам по че ла да идем у по зо ри ште 

за хва љу ју ћи мај ци ко ја је би ла пр ви кон зу
мент Би те фа, при ча ла је да је има ла сво ју 
ло жу у На род ном по зо ри шту, во ди ла је 
бра та и ме не у Опе ру, на ба лет, на пред
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Је ди но сам ме ђу књи га ма за шти ће на
ста ве, мо ра ли смо све да ви ди мо, та ко да 
сам ја као де те гле да ла пр ве Би те фе. 
Ни сам во ле ла лут кар ско по зо ри ште јер 
сам се бо ја ла лу та ка и мра ка. Тај мај чин 
уплив ка да је о по зо ри шту реч је не за о би
ла зан, ма да сам ја це лог жи во та ми сли ла 
да је на ме не за пра во ути цао отац да се 
ба вим књи жев но шћу. И сво јим кра јем 
жи во та, мо ја мај ка је ути ца ла на ме не да 
се ба вим по сло ви ма ко ји ма се ина че не 
бих ба ви ла – јав ним функ ци ја ма. То сам 
ра ди ла из пот пу но мер кан тил них раз ло га, 
био ми је по тре бан но вац, да бих пла ћа ла 
ње но ле че ње. А то ми је по мо гло да ис ко
ра чим у не ку дру гу стра ну, где се ина че не 
бих на шла да се са мо ја пи там, и да са гле
дам се бе. Та ко мо гу сло бод но да ка жем 
ка ко је мо ја мај ка мно го ви ше ути ца ла на 
мо је фор ми ра ње, али она ко под вод но. 

Да ли сте би ли фа сци ни ра ни пи сци
ма кад сте би ли ма ли?

По зна ва ла сам Да ни ла Ки ша и во ле ла 
сам ње го ву Башту,пепео.По што ва ла сам 
га и це ни ла као ве ли ког пи сца. Из мо је 
деч је пер спек ти ве он је био до бар, јед но
ста ван и ни је се пра вио ва жан. Ви де ла 
сам у сво јој ку ћи и Жа на По ла Сар тра, али 
има ла сам са мо да му ка жем bonjourmoni
seurи да иза ђем из та ти не рад не со бе кад 
је био код нас у го сти ма. Ме ни је де ло вао 
за стра шу ју ће са оним оком ко јим је гле дао 
не ка ко са стра не. 

Ко је оста вио трај ни бе лег?
Ја сам у Ате љеу има ла при ли ке да 

ви ђам те из ван ред не зна чај не пи сце као 
што су би ли Бо ра Пе кић, Ми хиз, Бра на 
Црн че вић ко ји је био ве о ма ду хо вит, Ма ти
ја Бећ ко вић… Днев но сам их сре та ла и 
за хва љу ју ћи њи хо вом при су ству на ста ја ла 
је ле ген да о би феу Ате љеа 212 као ри зни
ци ду ха. Ка да су осам де се те го ди не об ја
вље не две мо је при че у Књижевнојречи,
од не ла сам их сва ва жна Ми хи зу. Он је 
про чи тао, ски нуо на о ча ре и ре као: Димић

ка,јасаммислиодаћетесеудати,ави
стеталентована! Ма ло сам се збу ни ла, 
али ето, та ко је ре као. Мо жда да нас мо гу 
да ка жем да има исти не у то ме таленто
вана.

Ваш на гра ђе ни ро ман Арзамас има 
не ко ли ко фор ми из ра жа ва ња, при чу и 
дра му. Да ли је то би ло нео п ход но да 
би сте ка за ли то што сте же ле ли?

Та нео бич на фор ма је ме ни зна чи ла на 
јед ном ни воу, пси хо ло шком, лич ну ин те
гра ци ју. Ако ка жем да је мој отац био књи
жев ност, да кле про за, а мо ја мај ка је пред
ста вља ла по зо ри ште, ја сам се фу зи о ни
са ла, са бра ла као пен зи о ни са но си ро че и 
је дан оклоп. На пра ви ла сам је дан жан ров
ски микс по мо ћу ди ја ло шке и про зне фор
ме ко је се сме њу ју јед на за дру гом и чи не 
је дан за ни мљив амал гам. Та фор ма 
од сли ка ва онај део са др жа ја у ко ме се 
глав на ју на ки ња, кћер ка, ра за пи ње на јед
ном кр сту из ме ђу љу ба ви и смр ти. А та 
фор ма, хо ри зон тал на у ди ја ло шкој фор ми, 
и ме та фи зич ка вер ти ка ла у про зној фор
ми, пред ста вља не ки по крет ни крст ко ји 
те че од по чет ка до кра ја ро ма на и ко ји 
пред ста вља ту ра за пе тост. 

Ко ли ко ду го сте пи са ли овај ро ман?
Се дам го ди на. То ни је нео бич но за ме не 

јер ја сам ве о ма спо ра и увек про ђе нај ма
ње три – че ти ри го ди не од јед не мо је књи
ге до дру ге. 

Кад се то ли ко ду го пи ше јед на књи га, 
да ли то зна чи да из ње из ба цу је те не ке 
де ло ве и уба цу је те но ве, да не сти же те 
до кра ја…?

Зна чи све то. Тач ни је, све је то јед но 
ду го ку ва ње. Стал но пи шем у све ску, а 
он да то ври као пи во док не оде пе на. 
Са ма ег зе ку ци ја је бр за јер ја бр зо пи шем, 
али стал но про ла зим кроз исту про це ду ру 
чи шће ња тек ста. Де љем ре чи, вра ћам се 
ре чи ма, из ба цу јем их кад ми се чи не су ви
шни ма, ци зе ли рам… То је мој на ук, на сле
ђе од оца да ре че ни ца мо ра да бу де пер
фект на. У књи жев но сти ре че ни це има ју 
ри там, има ју сво ју му зи ку ре чи и на осно ву 
њих од мах пре по зна те пи сца. 

Ра би те оби ље пи са ца ко ји се на ла зе у 
књи зи и ти ме не дво сми сле но го во ри те 
да ва ша ли те ра ту ра не по сто ји без 
ве ли ке књи жев но сти?

На рав но, јер не знам ко ји су то пи сци 
ко ји не чи та ју. Сва ки нор ма лан пи сац је 
остра шће ни чи тач и не знам за што би не ко 
уоп ште био пи сац ако не во ли књи жев ност, 
ако не во ли да чи та, ако не ма ту страст. 
Упра во та страст за чи та њем нас опре де
љу је да пи ше мо. Не мо гу да за ми слим да 
не ко мо же да бу де пи сац а да га ни шта не 
опре де љу је да чи та. За ме не је књи жев
ност јед на ко зна чај на ре ал ност као и ова 
ба нал на ре ал ност у ко јој жи ви мо. Јед на ко 
зна чај на по свом ин тен зи те ту и по мо ћи 
ути ца ја. За то се и ре фе ри шем на пи сце и

Ро ман ениг ма тич ног на сло ва Арзамас
Ива не Ди мић те ма ти зу је јед ну од основ
них ег зи стен ци јал них ре ла ци ја – од нос 
кће ри и мај ке. Тај и та кав од нос је, за чу до, 
у срп ској књи жев но сти рет ко ка да из да
шни је и умет нич ки ус пе ли је об ра ђи ван. 
При по ве да ње у Ар за ма су те че сме ном 
драм ских, ди ја ло шких и про зно – есе ји
стич ких па са жа. Док се у драм ској ко ло
кви јал ној фор ми и њој има нент ној гра нич
ној си ту а ци ји пре до ча ва сва сло же ност 
љу ба ви два бли ска, та ко раз ли чи та би ћа, 
од ко јих је јед но у зе ни ту а дру го на кра ју 
жи во та, у про зним, кат кад ис по вед ним а 
кат кад по ет ским, кон тем пла тив ним, фик
ци о нал ним фраг мен ти ма, про ми шља ју се 
кључ на ег зи стен ци јал на пи та ња, у ми са о

но и сим бо лич ки по сред ној ве зи са глав
ном при чом. Та ко се из јед не са свим 
ин тим не, го то во ка мер не пер спек ти ве 
отва ра уни вер зал ни при по вед ни план без 
ко јег не ма до брог ро ма на, ни вред не 
умет но сти. Ис при по ве дан све де ним, 
драм ски еко но мич ним на чи ном, у стал ној 
сме ни ко мич но – ап сурд ног и сет ног то на, 
те сто га жан ров ски не у хва тљив, ро ман 
Арзамас Ива не Ди мић по сте пе но пре ра
ста у про зну фу гу о љу ба ви и смр ти, у 
ко јој је љу бав, упр кос смр ти, она си ла ко ја 
ис ку пљу је и осми шља ва сам жи вот – 
са оп штио је жи ри у са ста ву Бо жо Ко при
ви ца (пред сед ник), Ја сми на Вр ба вац, 
Ми хај ло Пан тић, Та ма ра Кр стић и Зо ран 
Па у но вић.  

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ ЖИ РИ ЈА

Про зна фу га о љу ба ви и смр ти

Да би не што би ла 
књи жев ност а не твој 
при ват ни до жи вљај и 
днев ник, мо ра да се 

тран сфор ми ше. Мо ра 
да до ђе до са жи ма ња, 
и сва ки пи сац то ра ди. 

Ве шти на пи са ња
и је сте у то ме да

ски даш емо ци о нал не 
ба нал не сло је ве
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њи хо ва де ла јер су то мо ји ро ђа
ци, ја са њи ма жи вим, мој жи вот 
је ме ђу њи ма и ја са мо са књи гом 
от кри вам тај за шти ће ни, сре ћан 
и спо ко јан свет. А ово са на гра
дом, то је тек огром но при зна ње. 
Ја сам би ла срећ на и што сам 
би ла у нај у жем из бо ру у кон ку
рен ци ји са ве ли ким пи сци ма. 

У сво јој ка ри је ри сте би ва ли 
и др жав ни чи нов ник у Ми ни
стар ству кул ту ре, и ди рек тор ка 
Дра ме, и управ ни ца по зо ри
шта. Да ли са мо за то да би сте 
обез бе ди ли ег зи стен ци ју и 
мо гли на ми ру да пи ше те?

Да. Ја сам иза бра ла да ра дим 
у по зо ри шту и све дру го да бих 
од то га има ла за еле мен тар ни 
жи вот, а све дру го је би ло мо је 
пи са ње. Ни сам чи та ла но ви не, 
ни ти гле да ла те ле ви зи ју, ни је ме за ни ма ла 
по ли ти ка, јер ни сам хте ла да ква рим је зик. 
На рав но, де ве де се тих смо сви по че ли као 
лу ди да се ба ви мо по ли ти ком, си лом при
ли ка, иако се ни шта у то ни смо раз у ме ли. 
Ја сам се, ипак, це лог жи во та, ба ви ла књи
жев но шћу и из гра ђи ва ла стил у пи са њу. 
Би ло ми је ва жно да чи там, да пи шем, да 
не скли знем ни у сен ти мент, ни у ба нал
ност, да из бег нем опа сност…

Опа сност за вас је би ла и у то ме што 
ва ша књи га, при ча о мај ци и ћер ки, има 
ба зич но ауто би о граф ски основ?

Сва ки пи сац пи ше сво ју при чу из не ког 
лич ног умет нич ког до жи вља ја, без об зи ра 
на то у шта га за мо та. Да би не што би ла 
књи жев ност а не твој при ват ни до жи вљај и 
днев ник, мо ра да се тран сфор ми ше. Мо ра 
да до ђе до са жи ма ња, и сва ки пи сац то 
ра ди. Ве шти на пи са ња и је сте у то ме да 
ски даш емо ци о нал не ба нал не сло је ве, 
јеф тин сен ти мент, би ло шта што мо же да 
угро зи књи жев ни ни во дис кур са. Све што 
пи сац има и ко ри сти од сво јих до жи вља ја 
мо ра стра хо ви то да са би ја, да па ку је, да 
тран спо ну је. Пи сац је нај ви ше од го во ран 
пред ре че ни цом, ре че ни ца је оно што га 
ру ши или га чи ни књи жев ни ком. Ја пан ски 
ре ди тељ Ку ро са ва је го во рио ка ко је филм
ске ка дро ве ре жи рао на дах. И основ све га 
код пи са ња је ри там да ха, ка ко ти иде 
ми сао, ка кав ри там има тво ја ре че ни ца. 
Бит но је да уну тар тог рит ма по сто ји не ка 
кон зи стен ци ја. 

Вама је ово, по фор ми, за пра во пр ви 
ро ман? Пи са ли сте при че, дра ме, пре
во ди ли, али ро ман је тек са да до шао на 
ред? И у овом ро ма ну се ви ди и ве ли ки 
ути цај по зо ри шта на вас?

Да, то је сте мој пр ви ро ман. А кад је реч 
о ути ца ју по зо ри шта, он је сте ви ше струк. 
Једн је по зна ва ње дра ма тур шког за на та, а 
дру го је са зна ње о ути ца ју ко је ми је по мо
гло да са кри јем књи жев но ства ра ње и да 
га скло ним у сен ку. Јер, знам ко ли ко сла ва 
тро ши љу де. Сви су оно ли ко би ли слав ни 
у Ате љеу 212 ка да сам та мо до шла 1980. 
го ди не. А он да сам се уве ра ва ла ка ко та 
сла ва, на зо ви сла ва, мо же са мо да сму ти 
чо ве ку ра зум. За ме не је то био стра шан 
лек од охо ло сти, да се сми рим и да гле дам 
сво ја по сла. 

Ка ко је из гле дао тре ну так ка да сте 
пре да ли текст Ла гу ни? Осе ћа ње олак
ша ња, че ка ња, не из ве сно сти?

Сво је прет ход не књи ге штам па ла сам у 
Про све ти, а уред ник је био Де јан Ми хај ло
вић. Ка да сам за вр ши ла ро ман по зва ла 
сам Де ја на и за мо ли ла га да га про чи та, а 
он ме је оба ве стио да је он са да уред ник у 
Ла гу ни. Ја сам сма тра ла да је то до бро, да 
је то ве ли ка, ре но ми ра на и ве о ма моћ на 
из да вач ка ку ћа, али би ло ми је ва жно да он 
то про чи та, јер он зна шта ја пи шем још од 
вре ме на ка да смо за јед но сту ди ра ли свет
ску књи жев ност и би ло ми је ва жно да ми 
он ка же шта ми сли. Ка да је про чи тао, 
ре као ми је да ће Ла гу на то штам па ти. Та ко 
је све би ло го то во. 

Са ким би сте во ле ли да мо же те да 
по де ли те ра дост због НИНове на гра де?

Ја ми слим да се мо ја мај ка на не бу ра ду
је по што је она во ле ла кад је не ко из по ро
ди це у цен тру па жње. А ова на гра да чи ни 
да је чо век стра хо ви то у цен тру па жње. Ја 
сам се на то одав но на ви кла у по зо ри шту, 
али сам се по след њих го ди ну да на од ви
кла ка да сам оти шла у пен зи ју. Са да опет 
мо рам све то да при хва тим, по оној Ње го
ше вој штодолазитомесмонаредни.

Сад ће те има ти про бле ма са сла вом, 
за ко ју го во ри те да је по губ на за мла дог 
чо ве ка. Ви сте са да у при стој ним го ди
на ма па не ма те опа сно сти?

Би ла сам ве о ма мла да ка да се игра ла 
мо ја дра ма у Ате љеу 212 и огром ним сло
ви ма на чар ша ву је пи са ло мо је име. Би ла 
сам шо ки ра на, али спа сла ме је чи ње ни ца 
да сам ра ди ла у по зо ри шту где су сви би ли 
слав ни. И бр зо сам схва ти ла да је то sic
transit gloria mundi, да то не ма зна ча ја. 
Скла ња ла сам се од но ви на ра, од ин тер

вјуа, од јав но сти, сте кла сам 
ве шти ну да бу дем не ви дљи ва. 
На сво јим пре ми је ра ма сам уме
ла та ко да се сми рим да ме ни ко 
не при ме ти. Ни сам се ба ви ла ни 
сво јим књи га ма, осим што сам се 
тру ди ла да их на пи шем нај бо ље 
што умем. Се ћам се ка ко ме је 
Се ка Са блић пи та ла: Цици,што
сеоветвојекњигетакошуња
ју? Тач но, ја сам се са сво јим 
књи га ма шу ња ла, па ко ви ди 
ви део је. Са да се де си ло да је 
Ла гу на при ја ви ла мој ро ман за 
НИНову на гра ду и ја сам је до би
ла. Те шко је под но си ти сла ву кад 
си млад. Са да, у овим го ди на ма, 
то ви ше не мо же да ми на у ди. 
Мо же да при ја, на рав но, и но си 
са со бом огром ну од го вор ност. 

Увек сте го во ри ли да је ва ше 
да се ди те, пи ше те и гле да те 

сво ја по сла?
То сам на из ве стан на чин усво ји ла 

ми сао Бер тран да Ра се ла ко ји је ре као да 
би свет био мно го бо љи ка да би сви ма ло 
ви ше гле да ли сво ја по сла. Ни шта ни је зна
чај ни ји дар пи сца од да ра пе ка ра ко ји пе че 
хлеб. Сва ки чо век има да ро ве ко ји ма рас
по ла же. Са мо је тво је, што би ре као 
Ан дрић, да вра тиш ду го ве, да умно жиш 
да ро ве, или да све ста виш се би у џеп и не 
даш ни ко ме ни шта. Што, на рав но, ни је у 
ре ду. 

Не за ни ма вас јав ност, не за ни ма вас 
по ли ти ка, али сте пре да ни ве ри као 
ду хов ном на сле ђу?

Сва ки чо век је у осно ви hommoreligious
као што је и zoonpolitikon. Чо век се ду хов
но раз ви ја, има сво ју ду хов ну вер ти ка лу и 
он је ре ли ги о зан јер се ба ви сво јим ду хов
ним на пре до ва њем. Ми исто вре ме но 
жи ви мо у ствар но сти, али сва ко од нас 
има и сво ју ду хов ну ди сци пли ну у ко јој 
ве жба да бу де нај бо љи од се бе. Ја је сам 
ре ли ги о зна у сми слу прак ти ко ва ња пра во
слав не ве ре и то ми је до не ло мно го сре ће 
и спо ко ја. На ро чи то ме је урав но те жи ло 
кад је реч о под но ше њу пат ње. Пат ња сви
ма на ма сле ду је, али се тре ба учи ти да је 
лак ше под но си мо. Ме ни је у то ме по мо гла 
ве ра. Од нос пре ма смр ти је дру га чи ји код 
ве ру ју ћег и код оно га ко ји је ате и ста. А ја 
из од но са пре ма смр ти имам и од нос пре
ма жи во ту. 

Ко ли ко сте стро ги пре ма се би?
Ја сам ди сци пли но ва на осо ба и нај стро

жа сам пре ма се би. А ве о ма сам то ле рант
на пре ма дру ги ма. Ме ни је нај ва жни ји 
од нос јати и ту се фор ми рам на осно ву 
оно га што чи ним за дру гог. Са мо та ко 
мо же мо да са гле да мо се бе у ре ал ном све
тлу. И са мо та ко мо же мо да са гле да мо 
ко ли чи ну стра сти ко ја нас по кре ће, а ко ја 
је нај го ра ка да је пре ко мер на, јер нас чи ни 
сла бим и не сло бод ним. Мо ра мо да се 
ди сци пли но ва ти да не ма мо ту пре ко мер ну 
страст, а да има мо љу бав. Ту је уме ће 
жи вље ња – да се ди сци пли ну је мо из ну тра 
да мо же мо да во ли мо, а да не бу де мо 
ро бо ви стра сти. Ди сци пли но ва ње стра сти 
је ва жно и за то да би смо до шли до уну тра
шње рав но те же. 

И мо жда је у овом раз ми шља њу ва жна у 
ми сао ко ју из го ва ра ге не рал Ку ту зов у Тол
сто је вом ро ма ну Ратимир а ко ја гла си: 
Сведођенавремеономекојизнадачека!
Ме ни је ова ре че ни ца да нас не ка ко па ла 
где тре ба и ка ко тре ба. 

 (НИН)

КУЛТУРА

Ви де ла сам
у сво јој ку ћи

и Жа на По ла Сар тра, 
али има ла сам са мо 
да му ка жем bonjour
moniseurи да иза ђем 
из та ти не рад не со бе 

кад је био код нас
у го сти ма
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ИВАНА ДИМИЋ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ 

Љу бав је ја ча од смр ти
Се дам го ди на сам 

пи са ла књи гу ко јом 
сам хте ла да ка жем да 

је љу бав ја ча од
смр ти. То сам се би
и љу ди ма хте ла да 
до ка жем и за то сам 

ову књи гу пи са ла.
Рва ла сам се са

смр ћу сво је мај ке 
го ди на ма и ми слим да 

сам у пра ву. Бар сам ја 
по ве ро ва ла у то што у 

књи зи пи ше, ис ти че 
Ива на Ди мић 

Ро ман „Ар за мас“ Ива не Ди мић, 
дра ма тур га и књи жев ни це, пред
ста вљен је у ми тро вач кој Би бли о

те ци „Гли го ри је Во за ро вић“ про шле 
сре де, 1. мар та. Ива на Ди мић је 63. 
до бит ник НИН  ове на гра де за нај бо љи 
ро ман го ди не. У нај у жем из бо ру би ли 
су и Вла дан Ма ти је вић за ро ман „Су срет 
под нео бич ним окол но сти ма“,  Вла ди
мир Та ба ше вић за ро ман „Па као“ и 
Вла ди слав Ба јац за „Хро ни ку сум ње“. 

Аутор ка на гра ђе ног де ла Ива на 
Ди мић ре кла је да је „Ар за мас“ јед но
став на при ча о де мент ној мај ци ко ја 
уми ре и ћер ки ко ја је чу ва, на во де ћи да 
је не сва ки да шња и за ни мљи ва фор ма 
ро ма на ко ји пред ста вља при чу о том да 

је љу бав ја ча од смр ти.
 Се дам го ди на сам пи са ла књи гу 

ко јом сам хте ла да ка жем да је љу бав 
ја ча од смр ти. То сам се би и љу ди ма 
хте ла да до ка жем и за то сам ову књи гу 
пи са ла. Рва ла сам се са смр ћу сво је 
мај ке го ди на ма и ми слим да сам у пра
ву. Бар сам ја по ве ро ва ла у то што у 
књи зи пи ше – ре кла је на књи жев ној 
ве че ри Ива на Ди мић. 

Она ис ти че да ве о ма спо ро пи ше 
књи ге, а да је се дам го ди на писала 
књигу „Арзамас“. Сма тра да ни је ствар 
са мо узе ти и на пи са ти књи гу, већ да се 
мо ра ју па жљи во би ра ти ре чи, на ла зи ти 
ду бо ки сми сао о томе о чему се пише и 
на тај начин дело ће имати вредност. 

 Раз ли ку је се књи жев ност од шун да, 
бар би тре ба ло да се раз ли ку је. Ви ако 
са опа сном те мом оде те у сен ти мент, 
го то ви сте. Ту чо век мо ра да во ди ра чу
на. Ина че спо ро и ја ко ду го пи шем и 
па зим на стил. Ве о ма се тру дим. Ни је 
ствар у то ме ко ју ће те ви те му иза бра
ти, ни ка ко ће те је об ра ђи ва ти, не го 
пажљиво је тка ти. Мо ра се па зи ти на 
ко ји на чин фор ма ти ра те ре чи, ка ко 
би ра те ре чи, ка ко не гу је те је зик и на ла
зи те ду бо ке сми сло ве у оби му пој мо ва 
– до да је Ива на. 

Она је ре кла да је НИН – ова награда 
нај зна чај ни ја књи жев на на гра да за про
зно пи са ње, те да је то нај зна чај ни ја 
на гра да у Ср ба за ро ман.  С. С.

Промоција књиге у митровачкој библиотеци 

НИН  ова на гра да до де љи
ва на је, ви ше од по ла ве ка, 
пи сци ма са про сто ра бив
ше Ју го сла ви је, а са да се 
до де љу је са мо у Ср би ји, 
од но сно за ро ман об ја вљен 
на срп ском је зи ку. За ни мљи во 
је то што је у та да шње вре ме, 
ка да су жи ве ли и пи са ли 
вр сни пи сци, ипак би ло ма ло, 
у од но су на да нас, ро ма на у 
тр ци за НИН – ову на гра ду. 
Да нас, пре сти жна на гра да 
до де љу је се са мо на ро ман 
на пи сан на срп ском је зи ку, на 
те ри то ри ји Републике Ср би је, 
а за њу бу де при ја вље но пре
ко сто ти ну ро ма на. Што зна чи 
да сва ко ко пи ше, мо же да 

кон ку ри ше за ову на гра ду. 
Ива на Ди мић по во дом ове 
тврд ње ре кла је да да нас сва
ко пи ше, али без об зи ра што 
по сто је раз не вр сте пи са ца, у 
умет но сти се ода бир на пра ви 
вре ме ном, про се је се кроз 
си то. Сма тра, да за 100 го ди
на не ће би ти 170 ро ма на го ди
шње већ ће би ти је дан или 
два. По во дом Да на би бли о те
ке Града Београда, сва ке 
го ди не се уру чу је на гра да за 
нај чи та ни јег до ма ћег пи сца. 
Ове го ди не на гра да ни је до де
ље на ово го ди шњем ла у ре а ту 
Дра га ну Ве ли ки ћу за књи гу 
„Ислед ник“. На дру штве ним 
мре жа ма се спе ку ли ше да је 

би бли о те ка од лу чи ла да пре
ста не са уру чи ва њем на гра де 
јер је Ве ли кић по др жао опо зи
ци о ног кан ди да та за пред сед
ни ка Са шу Јан ко ви ћа.

На пи та ње да ли се по ли ти
ка ме ша у књи жев ност као и у 
но ви нар ство, ми сле ћи при 
то ме на на гра ду ко ја ове го ди
не ни је уру че на нај чи та ни јем 
до ма ћем пи сцу у Мре жи јав
них би бли о те ка Ср би је, ка ко је 
до са да би ла прак са, и да ли 
има ути ца ја на са му на гра ду, 
Ива на ка же да не ма, бар што 
се ње ти че. 

Да ли по сто ји по ли тич ки 
ути цај на саму НИН – ову 
на гра ду?

 Ни сам се ба ви ла ни кад 
НИН  овом на гра дом. Ка ко 
бих вам ре кла, у по зо ри шном 
жар го ну, тр пим рад њу. Ја сам 
на гра ду до би ла за књи гу ко ју 
сам на пи са ла, ни сам је до би
ла за ни за ка кво со ци о ло шко 
ви ђе ње ства ри ни ти по ли тич
ко по на ша ње, не го сам је 
до би ла за књи гу ко ју сам 
на пи са ла из књи жев но сти. 
Ви ше од то га се ни сам ба ви ла 
НИН  овом на гра дом, а ни сам 
ни има ла раз ло га да се њо ме 
ба вим са дру гог ста но ви шта. 
Ја сам пи сац, пи шем књи ге,  
до го ди ло се јед но став но да ја 
до би јем ту на гра ду и то је све 
– ис ти че Ди мић.

Књижевност и политика у данашњој Србији



30 8. MART 2017.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

ФЕСТИ ВАЛ ХРА НЕ И ВИНА У РИВИ ЦИ 

Ужи ва ли у божан ском пићу
Жеља орга ни за то ра је да се фру шко гор ском вину и 

гастро ном ским спе ци ја ли те ти ма са овог под не бља вра
ти место које им при па да

Неко ли ко хиља да посе ти ла ца 
Фести ва ла хра не и вина у Риви
ци, који је одр жан про те клог 

викен да 3, 4. и 5. мар та, има ло је при
ли ку да про ба, али и купи раз не врсте 
вина, да ужи ва у дома ћој хра ни и кола
чи ма. 

Жеља орга ни за то ра је да се фру
шко гор ском вину и гастро ном ским спе
ци ја ли те ти ма са овог под не бља вра ти 
место које им при па да.

 Риви ча ни су са овом мани фе ста
ци јом поста ли пре по зна тљи ви у нашој 
широј око ли ни. Мој пред лог је да ову 
мани фе ста ци ју про ши ри мо и на реги
он. Оче ку је мо да у наред ним годи на ма 
она пре ра сте у Сајам вина. Општи на 
Ириг, Тури стич ка орга ни за ци ја Општи
не Ириг и Аген ци ја за рурал ни раз вој 
подр жа ва ју ову мани фе ста ци ју, која 
зајед но са Пудар ским дани ма у Ири гу, 
пред ста вља лице наше општи не  изја
вио је Сте ван Кази ми ро вић, пред сед
ник ири шке општи не. 

Дирек тор Тури стич ке орга ни за ци
је Општи не Ириг Дра ган Дра ги че вић 
иста као је да је вели ка мани фе ста ци ја 
у малом селу вели ки успех и додао да 

се нада да ће се ове годи не одр жа ти 
пре ко 12 мани фе ста ци ја тери то ри ји 
ири шке општи не. 

Горан Ерор, члан Саве та месне 
зајед ни це Риви ца каже да је мани фе
ста ци ја Дани вина у Риви ци зами шље
на с јед ним циљем, а то је да се локал
ни про из во ђа чи вина оце не, да се види 
ко има боље вино и да чују саве те 
струч ња ка шта је то што у сво јој про из
вод њи тре ба да про ме не. 

 Дани вина оку пља ју вели ки број 
про из во ђа ча вина и сухо ме сна тих про
из во да. Дошли смо на иде ју да у скло
пу овог Фести ва ла позо ве мо вели ки 
број про из во ђа ча, не само из Сре ма, 
него са тери то ри је чита ве Вој во ди не и 
Срби је. Оно што је наш циљ јесте да 
Риви ца поста не цен тар вин ских деша
ва ња. Има ли смо ове годи не ско ро 
190 узо ра ка вина у чети ри кате го ри је 
 бела, црве на, розе и воћ на вина. Оно 
што је тако ђе врло зна чај но за саме 
про из во ђа че на овој мани фе ста ци ји, 
јесте да када се вино оце њу је, доби
ја ју и мишље ње жири ја, шта је то што 
тре ба побољ ша ти како би у наред ним 
годи нам има ли што боље вино. Сва

ке годи не се број изла га ча пове ћа ва, 
поче ли смо са чети ри изла га ча, данас 
има 36 изла га ча вина  рекао је Ерор. 

Он је додао да Фести вал хра не и 
вина у Риви ци орга ни зу ју мешта ни 
села. Риви ца, са све га 600 ста нов ни
ка напра ви мани фе ста ци ју коју посе ти 
неко ли ко хиља да људи.

При јат на и весе ла атмос фе ра, деч
ји жагор са јед не и там бу ра ши са дру

ЈОВАН ЋИРИЋ ИЗ РИВИ ЦЕ, ПРО ИЗ ВО ЂАЧ ВИНА

Сачувати аутох то не сор те
Три де сет дво го ди шњи Јован Ћирић 

из Риви це бави се про из вод њом 
вина пет годи на. Његов пра де

да поса дио је вино ву лозу, његов деда 
тако ђе је био про из во ђач вина, тако да 
је Јован наста вио поро дич ну тра ди ци ју. 

Јован је до пре чети ри годи не живео у 
Новом Саду са супру гом, где је и завр
шио Пољо при вред ни факул тет, а њего
ва супру га еко но ми ју. Реши ли су да се 
са децом вра те на село и посве те пољо
при вред ној про из вод њи. 

 Вра ти ли смо се на село, решио сам 
да се бавим ратар ством, сви њар ством, 
вино гра дар ством и винар ством. Имам 
свој вино град и про из вод њом вина 
бавим се пет годи на. Пра де да се бавио 
тим, затим деда, и ја сам про ду жио тра
ди ци ју. Са дедом сам стал но ишао у 
вино град и радио са њим. Рани је је било 
исто као и сад, само што је била дру га 
тех но ло ги ја про из вод ње. Била су дрве на 
бурад, рај бо ва ло се  руч но се одва ја ле 
петељ ке од пуце та, кве ча ло се, и деда 
није кори го вао ништа што се тиче вина. 
Гро жђе које обе рем, не про да јем, већ 
од целог рода напра ви мо вино. У мом 
вино гра ду засту пље не су чети ри сор те 

 ризлинг, хам бург, пор ту ги зер и вра нац. 
Вино које про из ве де мо је наша дома ћа 
ради ност, гле да мо да га не про да је мо, 
већ да нам послу жи за наше потре бе. 
Углав ном, годи шње про из ве де мо око 
2.000 лита ра белог, розе и црног вина. 
Дола зе ми дру го ви и при ја те љи, вино се 
поде ли, попи је и онда чека мо сле де ћу 
годи ну  каже овај мла ди вино гра дар. 

Риви ча ни су позна ти вино гра да ри, 
те ско ро сва ка кућа има и сво је вино. 
Коли чи не нису вели ке, али су дома ћи ни 
довољ но вели ког срца да га поде ле са 
гости ма. 

 Има вина ра у Риви ци. У послед ње 
вре ме све је више мла ђих вино гра да ра, 
а има и људи са стра не који су дошли 
и поса ди ли вели ке повр ши не под вино
гра ди ма. Нека да је сва ка кућа има ла 
вино град и подрум, сад се то мало осу
ло. Људи ма мањ ка вре ме на. У селу 
има 40 до 50 нас мањих вина ра, док је 
рани је било знат но више. Наше под не
бље је иде ал но за бавље ње вино гра
дар ством, ми смо на јужним пади на ма 
Фру шке горе, где је осун ча ност знат но 
већа у одно су на дру ге. Дужи вре мен ски 
пери од у току дана сија сун це. Поса ди

ти вино град у прав цу север  југ је иде
ал но. Због иде ал ног поло жа ја се веро
ват но већи број људи одлу чи да заса ди 
вино град. По мени, тре ба ло би задр жа ти 
аутох то не сор те гро жђа  сма тра Ћирић. 

С обзи ром на то да вино град тра жи 
слу гу, а не госпо да ра, посло ви у вино
гра ду тра ју током чита ве годи не. Први 
радо ви запо чи њу резид бом већ у фебру
а ру, а завр ша ва ју се бра њем, у окто бру.  

 Посло ви у вино гра ду су кре ну ли, 
када про сла ви мо Све тог Три фу на кре
ће се са резид бом у вино гра ду, после 
резид бе иде вези ва ње кон ди ра или 
луко ва, затим сле ди инте зив но прска
ње, које ради мо у сарад њи са Пољо
при вред ном струч ном слу жбом из Руме. 
Они нас саве ту ју када прска мо, са чим 
и којом коли чи ном. Што се тиче бра ња, 
све зави си од годи не. Обич но кре ће кра
јем авгу ста, почет ком сеп тем бра и тра
је до окто бра. Интен зив но бра ње тра је 
месец и по дана где мора мо да води мо 
рачу на о сла сти и кисе ли на ма, јер сласт 
ути че на ква ли тет вина. Сто не сор те 
прве дола зе, док вин ске мало касни је. 
Неза хвал но је при ча ти коли ко буде гро
жђа по чоко ту, јер неко доне се више, 

Стеван Казимировић
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ге стра не упот пу ни ли су овај дога ђај. 
Испи ја ла се божан ска капљи ца, а 
добро се и јело.

На Фести ва лу сре ће мо и Зво ни ми ра 
При сла на из Врд ни ка, који сво ја вина 
изла же, како каже сва ке годи не.

 Изла жем сва ке годи не овде, јако 
је лепо, и сва ке годи не све леп ше. За 
вино увек кажем да је вино гра дар ство, 
нау ка о вину, фило зо фи ја и поште
ње. Бавим се 15 годи на про из вод њом 
вина, имам око 750 чоко ти. Буде ту око 

3.000 лита ра годи шње и то је довољ
но да се нешто про да, а нешто да се 
обно ви про из вод ња  каже Зво ни мир 
При слан.

Сва ке годи не у Риви ци је и Бер мет 
Алекс из Срем ских Кар ло ва ца. 

 Овде сам од прве мани фе ста ци је, 
тада је било све га тро је или четво ро 
изла га ча. Види те ви на чега ово данас 
личи. Изро ди ло је у јед ну мани фе ста
ци ју и мени је дра го због тога. Људи 
се овде боре да напра ве ква ли тет но 

вино. Ова мани фе ста ци ја је одра ди ла 
свој део посла, изву кла је мале про из
во ђа че на повр ши ну. Ово је за јед но 
мало место јако лепа при ча  каже овај 
изла гач. 

Може мо рећи да је Фести вал хра не 
и вина у Риви ци успе шно орга ни зо ван, 
те да се нада мо да ће се ова мани фе
ста ци ја наста ви ти и да ће вре ме ном 
доби ти још више на зна ча ју. 

С. Ста не тић
Фото: Ж. Петрас

неко мање, зави си од сор те до начи на 
реза ња. Од лепог гро жђа може да се 
напра ви лепо вино, а од лошег не може 
ника кво  дода је Ћирић. 

Што се тиче самог про це са про из
вод ње вина, Јован нам је обја снио како 
функ ци о ни ше код белог, розе и црног 
вина. 

 Када обе ре мо бело гро жђе, доне се
мо кући и искве ча мо га. Одмах се ота
чу бела вина, потом се изме ри про це нат 
шеће ра, који може да се кори гу је, пре су
је мо га или не, зави си од тога да ли ћемо 
пра ви ти раки ју. При ли ком брзог вре ња 
вино изгу би сво ја свој ства, сла бог је уку
са и мири са. Тре ба ло би да буде кон тро
ли са но вре ње, да би задр жа ло аро ме и 
мири се, да има сво ју при чу и душу. За 
розе вино, гро жђе искве ча мо и оста ви мо 
га до чети ри дана да одсто ји. Оно доби
ја боју луко ви це. Да бисмо доби ли црно 
вино, гро жђе искве ча мо и оста ви мо да 
ври под коми ном. Кад се завр ши фер
мен та ци ја, кад вино пре ври је, за шта је 
потреб но од седам до десет дана, тре ба 
да се ота че, јер што дуже вино сто ји под 
коми ном поч не да вуче мири се који нису 
карак те ри стич ни за вино. Црно вино кад 
ото чи мо већ има сво ју при чу, до Нове 
годи не га углав ном попи је мо – каже 
Ћирић. 

Јован Ћирић је сво је вино пред ста вио 
и на ово го ди шњем Фести ва лу хра не и 
вина у Риви ци. С. С.

Јован Ћирић у породичном подруму

Ал се некад добро пило...
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ДОК СЕ ЧЕКА НА ИЗГРАД ЊУ АЗИ ЛА ПСИ ЛУТА ЛИ ЦЕ И ДАЉЕ ПРО БЛЕМ МИТРО ВИ ЦЕ

Пси лају, а инспекције
глуме ненадлежност

Како твр де из Кани са, про блем пред ста вља и то што над ле жне инспек ци је, кому
нал на и вете ри нар ска, као и кому нал на поли ци ја пре ба цу ју одго вор ност јед ни на 
дру ге. Па онда испад не да нико ни за шта није над ле жан, а паса је све више на ули ци

Пси и мач ке не живе на ули ци зато 
што су то сами иза бра ли, него 
зато што су их на ули цу изба ци ли 

неса ве сни и неху ма ни вла сни ци. Вла
сни ци паса и мача ка у Срби ји нера до 
сте ри ли шу сво је љубим це, али зато 
радо изба цу ју њихо ве неже ље не 
потом ке на ули цу, баш као и сво је 
љубим це када оста ре, раз бо ле се или 
када им доса де. 

Гра ђа ни Срем ске Митро ви це још 
2015. годи не су у окви ру про јек та пар
ти ци па тив но буџе ти ра ње гла са ли да се 
у 2016. изгра ди азил за псе. Међу тим, 
про шло је више од годи ну дана, а са 
изград њом се још увек није поче ло. 
Како су кра јем про шле годи не саоп шти
ли из Гра да, изград ња ази ла за жи во ти
ње пр во бит но је била пред ви ђена на 
пар це ли ко ја је вла сни штво Ре пу бли ке 
Ср би је, а ко ри сник је Ми ни стар ство 
по љо при вре де и за шти те жи вот не сре
ди не. Ка ко се та пар це ла на ла зи у за ку
пу А.Д. „Ми тро срем“ и ка ко је на тој 
пар це ли по ста вљен за лив ни си стем 
чи је из ме шта ње би зах те ва ло зна чај на 
фи нан сиј ска сред ства, ни је би ло мо гу
ће ре а ли зо ва ти из град њу на тој ло ка

ци ји. Из тог раз ло га се при сту пи ло 
фор ми ра њу пар це ле ко ја је у вла сни
штву Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ко ја је 
пред ви ђе на за из град њу објек та ази ла, 
у бли зи ни прет ход но пла ни ра не лока
ци је. 

Зна чи лока ци ја је обез бе ђе на, још 
само да се кре не са град њом ази ла. 
Кад ће то бити, обе ћа ва ју над ле жни 
ове годи не. Мада тако су гово ри ли и 
прет ход них неко ли ко.

Упра во недо ста так ази ла пред ста
вља вели ки про блем, јер Митров ча ни 
због паса лута ли ца којих je из дана у 
дан све више, не могу мир но да про ла
зе ули ца ма свог гра да. Пси лута ли це 

Из буџе та Гра да Срем ска Митро ви ца за 
накна ду ште та наста лих услед ује да паса 
лута ли ца про шле годи не испла ће но је 
27.927.799 дина ра. Под не то је 412 одштет
них зах те ва, од којих се о 20 није посту па ло. 
Исто тако испла ће но је и 14 пре су да суда. 

Посто је гра ђа ни који су спрем ни да 
лажно опту же псе и мач ке који живе на ули

ци да су их напа ли и повре ди ли и услед 
тога се ства ра лажна ста ти сти ка и лажна 
сли ка о напу ште ним живо ти ња ма, твр де у 
удру же њи ма за зашти ту живо ти ња. Често 
се дога ђа да се ујед лажи ра или да се ујед 
вла снич ког пса пред ста вља као ујед напу
ште ног пса да би се доби ла одште та на 
име ује да. 

Мили о ни за ште те од „ује да“

Пси лута ли це пре пла ви ле Сремску Митровицу

Адријана Недељковић из Каниса
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се у чопо ри ма кре ћу око шко ла, пека ра, 
у пешач кој зони и опа сност су како за 
децу, тако и за оста ле про ла зни ке. 

Међу тим, недо ста так ази ла није једи
ни раз лог због чега су пси лута ли це 
пре пла ви ли град, а све их је више и у 
митро вач ким сели ма. 

Како исти чу из Удру же ња гра ђа на 
Канис, нај ве ћи про блем пред ста вља ју 
нео д го вор ни вла сни ци, који ма пси 
често побег ну из дво ри шта или их они 
намер но пусте да ише та ју.

 Има мо вла сни ке чији су пси стал но 
на ули ци, неко ли ко пута само сла ли 
кому нал ну поли ци ју, али ништа нису 
пред у зе ли, јер су ти исти пси поно во 
завр ши ли на ули ци. Без кажња ва ња и 
кон тро ле вла сни ка само ћемо се врте
ти у круг. Када би се напла ћи ва ла казна 
за нео д го вор ног вла сни ка, новац од 
казни би се сли вао у буџет Гра да, па би 
се онда из тих сред ства могла пла ћа ти 
сте ри ли за ци ја напу ште них паса, хра на, 
одр жа ва ње ази ла – наво ди Адри ја на 
Недељ ко вић из Кани са.

У окви ру акци је бес плат ног чипо ва ња 
вла снич ких паса и мача ка од 1. јану а ра 
до 30. новем бра про шле годи не на 
тери то ри ји Срем ске и Мачван ске 

Митро ви це чипо ва но је укуп но 2.050 
паса и мача ка. Иако је наја вљи ва но да 
ће ова акци ја бити спро ве де на и у 
Лаћар ку, то још увек није ура ђе но, а 
начел ник Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве Миро слав Јокић 
каже да посто ји могућ ност да ове годи
не бес плат но чипо ва ње паса и мача ка 
буде спро ве де но и у Лаћар ку.

Како твр де из Кани са, про блем пред
ста вља и то што над ле жне инспек ци је, 
кому нал на и вете ри нар ска, као и кому
нал на поли ци ја пре ба цу ју одго во р ност 
јед ни на дру ге. Па онда испад не да 
нико ни за шта није над ле жан, а паса је 
све више на ули ци. 

 На тери то ри ји Гра да вели ки је број 
напу ште них паса, а мно ги од њих су 
чипо ва ни и има ју сво је вла сни ке. Међу
тим нео д го вор ни вла сни ци се не 
кажња ва ју због пушта ња живо ти ња, те 
су нам ули це пре пла вље не пси ма. Ми у 
нашем при хва ти ли шту на кра ју Лаћар
ка бри не мо о око 300 паса. У послед ње 
три годи не удо ми ли смо пре ко 500 
паса, ура ђе но је пре ко 500 сте ри ли за
ци ја, при ја вље но је мно го неса ве сних 
вла сни ка, вра ти ли смо директ но или 
пре ко наше феј сбук стра ни це вели ки 

број изгу бље них паса. Наста вља мо да 
се бори мо да наш град доби је пра ви 
азил за напу ште не псе, наста вља мо да 
се бори мо за кон тро лу и кажња ва ње 
неса ве сних вла сни ка. Неса ве сни вла
сни ци су узрок про бле ма напу ште них 
живо ти ња – наво де из Кани са.

И док чла но ви Удру же ња гра ђа на 
Канис твр де да реше ње про бле ма 
лежи у кажња ва њу неса ве сних вла сни
ка, сти че се ути сак да инспек циј ске 
слу жбе не хају пре ви ше за реша ва ње 
овог про бле ма. Вете ри нар ским инспек
то ри ма у Срем ској Митро ви ци није 
дозво ље но да при ча ју за меди је, кому
нал ни поли цај ци наво де да они кон тро
ли шу да ли се живо ти ње про пи сно 
држе у стам бе ним згра да ма или кућа
ма. У њихо вој над ле жно сти је и кон тро
ла да ли се пси шета ју на пово цу и да 
ли опа сни пси носе брњи це. Зоо хи ги је
на која посто ји у окви ру ЈКП „Кому на ли
је“ Срем ска Митро ви ца не ради свој 
посао, јер нема где да испо ру чи ухва
ће не псе лута ли це, пошто азил на 
тери то ри ји Гра да не посто ји.  

Пре ма мно ги ма, све ће бити лак ше и 
уре ђе ни је када се изгра ди тај чуве ни 
азил за псе, који се гра ди као Ска дар 
на Боја ни. Тада ће, барем у тео ри ји, 
зоо хи ги је на хва та ти псе лута ли це и 
одво зи ти их у азил, кому нал ни поли
цај ци ће очи та ва ти вла снич ке псе, 
пози ва ти вла сни ке и кажња ва ти их 
због нео д го вор ног вла сни штва. Па 
када се један пут уда ри по нечи јем 
џепу, ваљ да му више неће пасти на 
памет да пушта пса на ули цу. Е, да ли 
ће све ово у прак си има ти резул та та, 
чуће мо и виде ти. 

Биља на Села ко вић

Удру же ње гра ђа на Канис из Срем ске 
Митро ви це отво ри ло је Инфо цен тар на 
адре си Паро брод ска 15. Рад но вре ме Инфо 
цен тра је рад ним даном од 8 до 15 часо ва, 
субо том од 9 до 13 часо ва.

 Гра ђа ни код нас могу да удо ме пса, јер 
ми бри не мо о вели ком бро ју паса и ште на
ца, да се еду ку ју о одго вор ном вла сни штву, 

као и да повољ ни је сте ри ли шу или кастри
ра ју љубим ца. Сви који желе да буду наши 
чла но ви за сим бо лич них 200 дина ра месеч
но, поред тога што ће помо ћи наш рад, напу
ште ним пси ма и пси ма о који ма бри не мо, 
оства ри ће и одре ђе не погод но сти код наших 
при ја те ља чија је делат ност веза на за кућ не 
љубим це – каже Адри ја на Недељ ко вић.

Кани сов Инфо цен тар

При хва ти ли ште за псе Удру же ња гра ђа на Канис 

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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ПОРЕ СКЕ КОН ТРО ЛЕ

Затво ре ни објек ти
Од почет ка 2017. годи не, инспек то ри 

терен ске кон тро ле Поре ске упра ве Репу
бли ке Срби је, Реги о нал ног оде ље ња у 
Новом Саду, на тери то ри ји Инђи је затво ри
ли су осам обје ка та, Нове Пазо ве два 
објек та и Ста ре Пазо ве три објек та. У свим 
слу ча је ви ма утвр ђе на је непра вил ност 
неиз да ва ња фискал них рачу на, а било је и 
при ме ра анга жо ва ња непри ја вље них рад
ни ка. У овим слу ча је ви ма изре че не су мере 
при вре ме ног затва ра ња објек та и покре ну
ти су пре кр шај ни поступ ци про тив одго вор
них лица. Затво ре ни објек ти су из: трго вин
ске, услу жне и уго сти тељ ске делат но сти. И 
у наред ном пери о ду поре ска упра ва ће 
наста ви ти кон ти ну и ра не кон тро ле посло ва
ња поре ских обве зни ка у свим делат но сти
ма на тери то ри ји целе Срби је, наве де но је 
у одго во ру на наша пита ња, Бироа за 
инфор ми са ње Поре ске упра ве Репу бли ке 
Срби је.

М. М.

КОМ ПА НИ ЈА „АЛУ МИЛ“

Шире ње капа ци те та
Руко вод ство Општи не Ста ра Пазо ва 

међу при о ри те ти ма има ства ра ње усло ва 
инве сти то ри ма за ула га ње. Кон кре тан 
доказ ова квог опре де ље ња очи гле дан је 
након недав них раз го во ра Ђор ђа Ради но
ви ћа, пред сед ни ка ста ро па зо вач ке општи
не са руко вод ством грч ке Ком па ни је „Алу
мил“ на који ма је иска за на жеља за шире
њем капа ци те та, али није било про стор них 
могућ но сти. Општи на је затим изме на ма 
план ске доку мен та ци је омо гу ћи ла спа ја ње 
пар це ла и ство ри ла усло ве за град њу 
нових капа ци те та. У фабри ци „Alu mil Yu 
Indu stry“ у Новој Пазо ви сада ради 260 рад
ни ка, годи шњи обим про из вод ње пре ма шу
је 35 мили о на евра, а про шле годи не је око 
60 посто про из вод ње изве зе но.

М. М.

ПУ „РАДОСТ“ НОВИ БАНОВ ЦИ

Кон тро ла ква ли те та 
хра не у вртићима

Исхра на у нај ра ни јем узра сту кре и ра 
касни ји став пре ма избо ру хра не. Обро ци у 
нашим обда ни шти ма су углав ном добро 
кори го ва ни и изба лан си ра ни. Кон тро ла 
исхра не деце у пред школ ским уста но ва ма 
се оба вља на неко ли ко нивоа. Нутри ци о ни
сти, рефе рен ти за набав ку, сестре на пре
вен ти ви и сви рад ни ци запо сле ни у кухи ња
ма дужни су да кон тро ли шу намир ни це које 
се кори сте за при пре му хра не, као и ток 
при пре ме обро ка за децу. Сва ком роди те
љу је бит но да се током борав ка њихо во 
дете у врти ћу хра ни здра во, те да је хра на 
коју деца кон зу ми ра ју ква ли тет на и пре све

га да они сами буду сигур ни у исправ ност 
исте. Нутри ци о ни сти исти чу да на апе тит 
деце ути че разно вр сност обро ка, тако да 
се у Пред школ ској уста но ви „Радост“ у 
Новим Банов ци ма јелов ни ци пра ве на 
недељ ном нивоу. У про те клих неко ли ко 
годи на у ново ба но вач ком врти ћу, како кажу, 
није било замер ки када је у пита њу разно
вр сност и коли чи на хра не. У овој уста но ви 
Завод за јав но здра вље над ле жан за под
руч је Сре ма мини мум два пута месеч но, а 
нека да и чешће, врши узор ко ва ње хра не, 
док запо сле ни који дола зе у кон такт са хра
ном редов но оба вља ју сани тар не пре гле де 
исти чу у врти ћу у коме бора ви деца из пет 
насе ља ста ро па зо вач ке општи не. С. С.

ОДБОЈКАШИЦЕ ЈЕДИНСТВА

Код пред сед ни ка 
Општи не

Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва при мио је у сре ду, 1. мар та 
одбој ка ши це Једин ства и још јед ном им 
чести тао на вели ком успе ху осво је ном купу 
Срби је. Пред сед ник Ради но вић је иста као 
да је ово нај ве ћи успех јед ног спорт ског 
колек ти ва са тери то ри је наше Општи не и 
поже лео одбој ка ши ца ма да нас уско ро 
обра ду ју и титу лом прва ка Срби је како би 
ову сезо ну зао кру жи ле са три тро фе ја, јер 
су пре купа осво ји ле и Супер куп. Била је то 
и при ли ка да пред сед ник Ради но вић уру чи 
покло не игра чи ца ма, струч ном шта бу и 
чла но ви ма руко вод ства. У име клу ба пред
сед ни ку је на при је му захва лио пред сед ник 
Бог дан Маму зић, који је рекао да су рет ке 
локал не само у пра ве као што је Општи на 
Ста ра Пазо ва које толи ко подр жа ва ју спорт, 
и то не само одбој ку и да због тога резул та
ти не могу да изо ста ну. Још јед ном је захва
лио пред сед ни ку Ради но ви ћу за све што он 
лич но чини за спорт у Општи ни Ста ра 
Пазо ва.

Д. Б.

ЦЗК СТА РА ПАЗО ВА

Инфор ма тор
за март

Крај про шлог и поче так овог месе ца 
донео је нови хит филм „Бисер Боја не“, а 
поло ви ном мар та у пазо вач ке био ско пе 
сти же и нај но ви је оства ре ње Еми ра Кусту
ри це са ита ли јан ском филм ском дивом 
Мони ком Белу чи, „На млеч ном путу“. Пре 
тога, на пазо вач кој сце ни ће госто ва ти Зве
зда ра теа тар, са пред ста вом „Свла че ње“ 
по рома ну Мир ја не Бобић Мој си ло вић, која 
ће том при ли ком пре ста ви ти сво ју нај но ви ју 
књи гу „Анђео чувар“. Овог месе ца нас оче
ку ју и пре ми је ре ама тер ских позо ри шта у 
Ста рој и Новој Пазо ви и у Новим Банов ци
ма, Деч ја субо та од овог месе ца почи ње и у 
Ста рим Банов ци ма. Срп ски музи чар, 
инстру мен та ли ста, ком по зи тор и певач 
Сло бо дан Трку ља, који са сво јим саста вом 

„Бал ка но по лис“ изво ди музи ку инспи ри са
ну тра ди ци јом Срби је и Бал ка на, а који у 
Срби ји вео ма рет ко насту па, одр жа ће кон
церт у Ста рој Пазо ви. Недав но је у Пазо ви 
и сни мио неко ли ко песа ма, са школ ским 
хором шко ле Пин ки. Љуби те љи сли кар ства 
моћи ће у Гале ри ји Цен тра за кул ту ру да 
погле да ју ретро спек тив ну изло жбу Сини ше 
Попо ва.

Ј. К.

КОН ЦЕРТ КЛА СИЧ НЕ МУЗИ КЕ

Бран ка Соћа нин
на ман до ли ни

У субо ту, 25. фебру а ра одр жан је четвр ти 
у низу кон це ра та кла сич не музи ке у Ста рој 
Пазо ви, који је оста вио сна жан и несва ки
да шњи ути сак. Рас ко шан кла си чан инстру
мент, ман до ли ну, која се у Срби ји рет ко 
сви ра, пред ста ви ла је публи ци Бран ка 
Соћа нин. Бран ка је завр ши ла Сред њу 
музич ку шко лу „Петар Кран че вић“ у Срем
ској Митро ви ци, одсек за там бу ру. Пошто 
не посто ји ака де ми ја за там бу ру, пре мање 
од годи ну дана поче ла је да сви ра на ман
до ли ни, на којој пла ни ра да се уса вр ша ва 
на ака де ми ји у Кел ну, у Немач кој. Изве ла је 
део при јем ног испи та, дела Баха, Бето ве
на, Моцар та, Вивал ди ја и ита ли јан ског ком
по зи то ра Кала чеа, соло и уз прат њу уче ни
ка Музич ке шко ле Љубин ка Лази ћа и самог 
про фе со ра, на чем ба лу, там бу ри и кон тра
ба су. Био је то први соло кон церт ман до ли
не у Срби ји, а наред ни је мр Љубин ко 
Лазић наја вио за крај мар та, на коме ће 
насту пи ти соло фла у тист ки ња Бео град ске 
опе ре Ана Мар ко вић. Ј. К.

НАСТА ВЉА ЈУ СЕ ХУМА НИ ТАР НЕ 
АКЦИ ЈЕ ЗА СТО ЈА НА РАДЕ КУ

Бици кли сти
и Голу би це

Бици кли сти Голу би на ца и Удру же ње 
жена „Голу би нач ке голу би це“ орга ни зо ва ли 
су у четвр так 2. мар та акци ју за Сто ја на. 
Њихо ва је жеља да коли ко год могу помог
ну овом деча ку и њего вим роди те љи ма 
како би га одве ли на опе ра ци ју у Немач ку и 
зато су се одлу чи ли, да сва ког ко је желео 
да на Тргу у Ста рој Пазо ви да свој при лог, 
награ де пала чин ком. Слич ну акци ју су већ 
орга ни зо ва ли у Голу бин ци ма и у Инђи ји, а 
наја вљу ју их још у наред ном пери о ду. Овом 
акци јом при ку пље но је око 26.000 дина ра.

Пред ста ве
вас пи та ча

Како би помо гли свом сугра ђа ни ну Сто
ја ну Раде ки у бор би са мије ло бла стич ном 
леу ке ми јом, вас пи та чи Пред школ ске уста
но ве „Поле та рац“ у Ста рој Пазо ви почет
ком фебру а ра на настав нич ком већу доне
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ли су одлу ку да дају свој допри нос на 
кре а ти ван начин и тиме помог ну деча ку 
који је бора вио у овом врти ћу, а коме је 
сада оздра вље ње на првом месту. Током 
ове и наред не неде ље у ско ро свим објек
ти ма ста ро па зо вач ког врти ћа „Поле та рац“ 
изво де се дечи је пред ста ве у који ма игра ју 
вас пи та чи који су за крат ко вре ме дра ма
ти зо ва ли позна те бај ке „Иви ца и Мари ца“, 
„Зла то ко са и три медве да“, „Јеже ва кућа“ и 
дру ге. У цен трал ном објек ту „Сун це“ поме
ну тог врти ћа оди гра не су чети ри пред ста
ве по узра сти ма, а запо сле ни у овој уста
но ви исти чу да је хума ност на првом 
месту. Поред акци је којом ће помо ћи 
малом Сто ја ну, за наред ни пери од пла ни
ра но је још неко ли ко акци ја како би се 
помо гло они ма који ма је помоћ у лече њу 
потреб на. Поред тога што су за децу врти
ћа упри ли че не пред ста ве које изво де 
њихо ве вас пи та чи, орга ни зу ју се и про дај
не изло жбе радо ва деце и вас пи та ча. 

 З. К.

Хума ни та р ни
кон церт

Чла но ви два ново па зо вач ка кул тур но  
умет нич ка дру штва, уче ни ци Основ не шко
ле у Новој Пазо ви и чла но ви Балет ског 
сту ди ја Ада ђо одлу чи ли су се да песмом и 
игром помог ну Сто ја ну Раде ки у бор би за 
оздра вље њем, па су тако тре ће мар тов ско 
вече резер ви са ли за хума ни тар ни кон церт 
одр жан у Спорт ској хали ново па зо вач ке 
Основ не шко ле. Да су мишље ња да се у 
живо ту вра ћа само оно што оста ви те дру
ги ма потвр дио је вели ки број посе ти ла ца, 
али и они нај мла ђи који су сво јим гестом 
пока за ли да хума ност тре ба да буде на 
првом месту. Чла но ви ново па зо вач ког 
Балет ског сту ди ја Ада ђо у жељи да помог
ну свом сугра ђа ни ну, покре том и пле сом су 
доча ра ли дечи ји свет. У окви ру про гра ма 
насту пи ли су и уче ни ци Основ не шко ле 
„Раст ко Нема њић Све ти Сава“ у Новој 
Пазо ви, два ново па зо вач ка кул тур но  
умет нич ка дру штва песма ма и игра ма из 
целе Срби је и око ли не под се ти ли су при
сут не да је бит но да се малом Сто ја ну 
помог не у бор би са мије ло бла стич ном леу
ке ми јом. На хума ни тар ном кон цер ту одр
жа ном тре ће мар тов ске вече ри у Хали 
спор то ва у Новој Пазо ви при ку пље но је 
161.000 дина ра, а кон церт су помо гли и 
Савез ама те ра општи не Ста ра Пазо ва и 
штам па ри ја из Батај ни це. К. Л.

ГИМ НА ЗИ ЈА

Наци о нал не
сти пен ди је
за гим на зи јал це

Међу 85 иза бра них уче ни ка, наци о нал ну 
сти пен ди ју за изу зет но нада ре не уче ни ке, 
ове школ ске годи не, коју доде љу је Мини
стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког 
раз во ја, доби ла су и два ђака ста ро па зо
вач ке Гим на зи је, Игор Миро са вље вић за 
дру штве не и Дејан Стан че вић за при род не 
нау ке. Кри те ри ју ми за оства ри ва ње пра ва 
су разно вр сни и под ра зу ме ва ју, како успе хе 
на репу блич ким, реги о нал ним и међу на
род ним так ми че њи ма, тако и на тесту који 

раде сви уче сни ци који су се при ја ви ла на 
кон курс. Игор је про те клих годи на био шам
пи он и вице шам пи он Срби је из исто ри је, 
више стру ки пола зник Истра жи вач ке ста ни
це Пет ни ца, и уче сник Наци о нал не науч не 
кон фе рен ци је мла дих истра жи ва ча. А, 
Дејан је један од нај бо љих астро фи зи ча ра 
међу сред њо школ ци ма Срби је, уче сник 10. 
Међу на род не олим пи ја де из астро но ми је и 
астро фи зи ке у Инди ји, где је добио спе ци
јал ну дипло му и више стру ки пола зник 
Истра жи вач ке ста ни це Пет ни ца. Сти пен ди
ја која изно си 7.500 дина ра и не пред ста
вља само нов ча ну помоћ већ и при зна ње 
да су ови ђаци међу нај бо љи ма у Срби ји.

К. Л.

СТА РА ПАЗО ВА

Општин ска смо тра 
реци та то ра

Ово го ди шња, 48. Општин ска смо тра у 
Ста рој Пазо ви оку пи ла је 94 реци та то ра. У 
кате го ри ји одра слих било је само сед мо ро 
уче сни ка, тако да су се сви пла си ра ли на 
зон ску смо тру, у сред њем узра сту је било 
43 а у мла ђем 47 реци та то ра и из ових 
кате го ри ја по 10 је пла си ра но на зон ску 
смо тру, која ће бити одр жа на у Срем ској 
Митро ви ци 11. и 12. мар та. Уче сни ке 
општин ске смо тре је оце њи вао жири у 
саста ву Мио драг Петро вић, глу мац Срп ског 
народ ног позо ри шта и Миру шка Кочиш, 
дуго го ди шња реци та тор ка. Ове годи не је 
било више уче сни ка, али са њима се мање 
ради ло, оце нио је Петро вић и суге ри сао 
како самим реци та то ри ма, тако и њихо вим 

педа го зи ма, да мора ју да обра те пажњу на 
избор песме, коју кази вач мора да добро да 
позна је и да је осе ћа.

З. К.

НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА
„ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Од насле ђа
до башти не

Каква је уло га локал не зајед ни це у очу
ва њу кул тур ног насле ђа, шта је наше 
локал но насле ђе, шта пам ти мо и шта не 
сме мо да забо ра ви мо, али и шта кул тур но 
насле ђе гово ри о нама сами ма пита ња су 
на која су посе ти о ци могли доби ти одго вор 
у петак, 3. мар та на темат ској вече ри под 
нази вом „Уло га зајед ни це у очу ва њу кул
тур ног насле ђа  Од насле ђа до башти не“, 
чији су орга ни за то ри били Цен тар за истра
жи ва ње и про мо ци ју кул тур ног насле ђа 
„Хери таг“ и ста ро па зо вач ка Народ на библи
о те ка „Доси теј Обра до вић“. Ујед но, ово је 
био поче так про јек та „Вир ту ел ни музеј 
општи не Ста ра Пазо ва“ чија је аутор ка 
исто ри чар ка умет но сти и мена џер у кул ту
ри Гор да на Мила но вић. Гост пре да ва ња 
био је про фе сор док тор Милан Попа дић са 
Фило зоф ског факул те та у Бео гра ду.

С. С.

ОШ „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Деца Павло ве ули це

По рома ну Ферен ца Мол на ра „Деча ци 
Павло ве ули це“, драм ска сек ци ја Основ не 
шко ле „Херој Јан ко Чме лик“ из Ста ре Пазо
ве поста ви ла је на сце ну пред ста ву „Деца 
Павло ве ули це“. Режи ју пот пи су је четвор ка 
про фе со ра: Ањич ка Балаж, Ката ри на 
Топољ ски, Лиди ја Геде љов ски и Иван Јеч
мен. Ово је пета пред ста ва драм ске сек ци је 
заре дом, јер из годи не у годи не инте ре со
ва ње уче ни ка за глу му поста је на њихо во 
задо вољ ство све веће. Деца су тален то ва
на, а с обзи ром на то, да их је мно го, зато и 
бира мо тек сто ве са мно го број ним лико ви
ма, како би сви могли да доби ју уло гу, 
рекао је након пре ми је ре у субо ту, 4. мар та 
про фе сор Јеч мен. Након про шло го ди шњег 
мју зи кла, овог пута су се одлу чи ли за овај 
мало тежи текст, који гово ри о вршњач ком 
наси љу, вео ма акту ел ној теми, како би ука
за ли на нега тив не после ди це ривал ства и 
сва ђе. Уме сто деча ци, назив је пре и ме но
ван на „Деца Павло ве ули це“, јер је више 
девој чи ца у драм ској сек ци ји, тако да су 
мно ге и заи гра ле упра во мушке уло ге. Иако 
мно го бро јан, ансамбл је био добро уигран и 
мла ди глум ци сигур ни у себе, тако да су 
реди те љи изра зи ли задо вољ ство овим 
кома дом, а и публи ка је пажљи во пра ти ла 
полу ча сов ну дра му. Поло ви ном мар та овај 
ансамбл већ оче ку је госто ва ње у Сло вач
кој.

З. К.
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Уре ђе ње
атар ских путе ва

Радо ви ма у Ога ру 2. мар та поче ла 
акци ја про лећ ног уре ђе ња атар ских 
путе ва у општи ни Пећин ци, а у локал

ној само у пра ви, која финан си ра ове радо
ве, кажу да ће акци ја наси па ња атар ских 
путе ва бити реа ли зо ва на у свим насе љи ма 
пећи нач ке општи не. У Ога ру је, како нам 
је рекао члан саве та ове месне зајед ни це 
Милан Алек сић, насу то отре си ште на кра
ју Пар ти зан ске ули це, а у току је наси па ње 
део ни це дуге 400 мета ра од асфалт ног пута 
у Шум ској ули ци до про тив град не ста ни це.

 Пошто до про тив град не ста ни це води 
лет њи пут, у вре ме обил ни јих пада ви на 
при ступ ста ни ци је био оте жан. У окви ру 
ових радо ва пут ћемо насу ти нај пре круп
ним каме ном и пова ља ти, а потом насу ти 
сит ни јим каме ном и поно во пова ља ти, чиме 
ћемо доби ти одлич ну под ло гу која неће 
тако лако про па сти. Биће попра вље на и 
ћупри ју на овој део ни ци пута и на тај начин 
ћемо на више годи на реши ти про блем при
сту па про тив град ној ста ни ци – изја вио је 
Милан Алек сић.

СМО ТРА РЕЦИ ТА ТО РА

Песни че
наро да мог

На 33. Општин ској смо три реци та то ра 
под нази вом „Песни че наро да мог“, одр
жа ној 1. мар та у Кул тур ном цен тру Пећин
ци, насту пи ло је 38 реци та то ра из све три 
основ не шко ле пећи нач ке општи не и из 
сред ње тех нич ке шко ле, а селек тор Смо
тре био је про фе сор др Миљан Вој но вић, 
само стал ни струч ни сарад ник кате дре за 
глу му Ака де ми је умет но сти у Новом Саду. 

Смо тру је у име орга ни за то ра мани
фе ста ци је пећи нач ког Кул тур ног цен тра 
све ча но отво рио дирек тор ове уста но ве 
Јован Девр ња. Он се захва лио пећи нач
кој локал ној само у пра ви која је већ годи
на ма покро ви тељ ове мани фе ста ци је, 
као и педа го зи ма на тру ду који су уло жи
ли у при пре ма ње уче ни ка за Смо тру.

Нај бо ља у мла ђој кате го ри ји била је 
уче ни ца 4. раз ре да из Пећи на ца Анђе ла 
Гавра но вић, дру го место осво ји ла је Ката
ри на Попо вић, тако ђе уче ни ца 4. раз ре да 
из Пећи на ца, док је тре ће место при па
ло уче ни ци 2. раз ре да из Аша ње Андреи 
Мили во је вић. У кате го ри ји од 5. до 8. 
раз ре да прво место осво ји ла је уче ни ца 
6. раз ре да из Шима но ва ца Јана Тер зић, 
дру го место при па ло је Миро љу бу Или
ћу из Сиба ча уче ни ку 5. раз ре да, а тре ће 
место осво ји ла је Мили ца Клин ча ре вић 
уче ни ца 8. раз ре да из Кар лов чи ћа.

У кате го ри ји сред њо шко ла ца насту пи
ли су уче ни ци пећи нач ке сред ње тех нич
ке шко ле „Милен ко Вер кић Неша“. Прво 
место је осво ји ла Алек сан дра Бакић уче
ни ца 4. раз ре да из Попи на ца, дру га је 
била Тија на Репа јић уче ни ца 1. раз ре да 
из Пећи на ца, док је тре ће место при па ло 
уче ни ци 3. раз ре да из Пећи на ца Сла ђа ни 
Радуј ков.

Награ ђе ни уче ни ци ће насту пи ти на 
Зон ској смо три реци та то ра, која ће бити 
одр жа на 11. и 12. мар та у Срем ској 
Митро ви ци.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА
„ШИМА НОВ ЧАН КЕ“

Хума ност као
опре де ље ње

Чла ни це Удру же ња жена „Шима нов
чан ке“ дони ра ле су 2. мар та Црве ном 
крсту у Пећин ци ма оде ћу и обу ћу, које су 
у про те клом пери о ду при ку пи ле чла ни це 
овог Удру же ња уз помоћ хума них 
мештан ки Шима но ва ца. „Шима нов чан ке“ 
током чита ве годи не при ку пља ју полов ну 
оде ћу и обу ћу. У новем бру про шле годи
не дони ра ле су зна чај не коли чи не зим ске 
оде ће и обу ће Црве ном крсту, а ово га 
пута при ку пи ле су пре ко 100 кило гра ма 
гар де ро бе. 

По речи ма пред сед ни це Удру же ња 
Души це Мило ше вић, „Шима нов чан ке“ ће 
ова кве акци је орга ни зо ва ти и у будућ но
сти, јер, како нам је рекла, хума ни тар на 
делат ност је један од зна чај них сег ме на
та у раду овог Удру же ња.

У пећи нач ком Црве ном крсту, који 
акци ју при ку пља ња полов не гар де ро бе 
за соци јал но нај у гро же ни је гра ђа не пећи
нач ке општи не спро во де током чита ве 
годи не, кажу да им је помоћ хума них гра
ђа на и орга ни за ци ја дра го це на.

Пећи нач ки Цен тар за соци јал
ни рад од 6. мар та орга ни зу је 
бес плат не лекар ске пре гле де за 
пен зи о не ре са нижим при ма њи
ма ста ри је од 60 годи на. Пен зи о
не ри ће убу ду ће сва ког првог и 
тре ћег поне дељ ка у месе цу, од 8 
до 12 часо ва, моћи у про сто ри ја
ма Удру же ња пен зи о не ра у 
Пећин ци ма да бес плат но пре
кон тро ли шу шећер у крви, изме
ре крв ни при ти сак и доби ју 
здрав стве не саве те.

Како нам је рекла дирек тор ка 
пећи нач ког Цен тра за соци јал ни 
рад Биља на Јови чић, ова акци ја 
је орга ни зо ва на у окви ру про јек
та „Осло нац“ који Цен тар реа ли зу је већ 
десе так годи на, а који обез бе ђу је помоћ у 
кући ста рим лици ма.

 У окви ру про јек та „Осло нац“ у овом тре
нут ку обез бе ђу је мо помоћ у кући за 44 
кори сни ка широм пећи нач ке општи не. На 
про јек ту је анга жо ва но шест герон то до ма
ћи ца и јед на меди цин ска сестра. У жељи 
да про ши ри мо услу гу и да од про јек та 
„Осло нац“ што већи број наших ста ри јих 

сугра ђа на има кори сти, одлу чи ли смо да у 
сарад њи са Удру же њем пен зи о не ра општи
не Пећин ци орга ни зу је мо бес плат не лекар
ске пре гле де за наше ста ри је сугра ђа не са 
ниским при ма њи ма. Тако ће сва ког првог у 
тре ћег поне дељ ка у месе цу меди цин ска 
сестра дежу ра ти у про сто ри ја ма Удру же ња 
пен зи о не ра, од 8 до 12 часо ва и пру жа ти 
бес плат не меди цин ске услу ге – обја сни ла 
је Биља на Јови чић.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Бес плат ни лекар ски
пре гле ди за пен зи о не ре 

Биља на Јови чић
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Ухап ше ни због
пра ња нов ца

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва, у опсе жној акци ји спро вед ној у више 
гра до ва Срби је усме ре ној на спре ча ва њу и 
сузби ја њу финан сиј ског кри ми на ла и коруп ци
је, посеб но веза но за зло у по тре бе у држав ним 
орга ни ма, у сарад њи са над ле жним тужи ла
штви ма и поре ском поли ци јом ухап си ли су 53 
осо бе и под не ли кри вич не при ја ве у редов ном 
поступ ку про тив 25 лица. 

Акци ја је спро ве де на у Бео гра ду, Пан че ву, 
Новом  Саду, Срем ској Митро ви ци, Сом бо ру, 
Кикин ди, Зре ња ни ну, Јаго ди ни, Кра гу јев цу, 
Заје ча ру, Нишу, Лесков цу и Пиро ту, а осум њи
че ни се тере те да су, од 2005. годи не до 
данас, извр ши ли више кри вич них дела који ма 
су буџе ти ма Репу бли ке Срби је, ауто ном не 
покра ји не Вој во ди не, локал них само у пра ва у 
Јаго ди ни и Леба ну и дру гим при вред ним 
субјек ти ма и физич ким лици ма нане ли ште ту 
од 1.038.134.358,07 дина ра, одно сно око 10 
мили о на евра.

Ухап ше ни се сум њи че да су почи ни ли кри
вич на дела пра ње нов ца, поре ска ута ја, зло у
по тре ба поло жа ја одго вор ног лица, зло у по
тре ба овла шће ња у при вре ди, зло у по тре ба 
слу жбе ног поло жа ја, про не ве ра, пре ва ра, 
трго ви на ути ца јем, при ма ње мита и фал си фи
ко ва ње слу жбе не испра ве.

Посто је осно ви сум ње да су осум њи че ни 
извр ше њем кри вич них дела нане ли ште ту 
буџе ту Репу бли ке Срби је, буџе ти ма гра да 
Јаго ди не и општи не Леба не, Фон ду за капи
тал на ула га ња Ауто ном не покра ји не Вој во ди
на, Покра јин ском секре та ри ја ту за нау ку и 
тех но ло шки раз вој Вој во ди не, јав ним пред у зе
ћи ма и више прав них и физич ких лица.

***
Прпад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли су 
три осо бе осум њи че не да су зло у по тре бом 
поло жа ја одго вор ног лица и фал си фи ко ва
њем испра ва оште ти ли прав на лица за која су 
ради ли за 56.288.821,00 дина ра. 

Због посто ја ња осно ва сум ње да су почи
ни ли кри вич на дела зло у по тре ба поло жа ја 
одго вор ног лица и фал си фи ко ва ње слу жбе не 
испра ве ухап ше ни су заступ ник  при вред них 
дру шта ва „Регент елек трик“ доо са седи штем 
у Руми и „Алфот“ доо са седи штем у Инђи
ји З.М. (1974), одго вор но лице пред у зе ћа 
„Алфот“ доо са седи штем у Инђи ји О.Ђ. (1974) 
и М.М. (1986). 

Посто је осно ви сум ње да су З.М., О.Ђ. и 
М.М. извр ши ли набав ку веће коли чи не мине
рал ног базног уља, које је било пред ви ђе но за 
пре ра ду, које су након тога про да ли на „црном“ 
тржи шту и на тај начин себи при ба ви ли корист 
у изно су од 60.268.240,00 дина ра.

Про тив чети ри осо бе под не та је кри вич на 
при ја ва у редов ном поступ ку. 

***
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у настав ку акци је на сузби ја њу кри
вич них дела пра ња нов ца, финан сиј ског кри
ми на ла и коруп ци је, посеб но веза но за зло у
по тре бе слу жбе них поло жа ја у држав ним 
орга ни ма, ухап си ли су 47 осо ба и под не ли 
кри вич не при ја ве у редов ном поступ ку про тив 
19 лица због посто ја ња осно ва сум ње да су 
почи ни ли више коруп тив них кри вич них дела, 
док се за две осо бе тра га.

Акци ја „Плу тон 2“ спро ве де на је у Бео гра ду, 
Пан че ву, Новом Саду, Срем ској Митро ви ци, 
Сом бо ру, Зре ња ни ну, Субо ти ци, Ваље ву, 
Сме де ре ву, Јаго ди ни, Ужи цу, Кра гу јев цу, Кра
ље ву, Нишу, Лесков цу, Вра њу, Пиро ту, Про ку
пљу и Новом Паза ру, а осум њи че ни се тере те 
да су од 2005. годи не до данас извр ши ли 
више кри вич них дела који ма су буџе ти ма 
Репу бли ке Срби је, Ауто ном не покра ји не Вој

во ди не, гра да Бео гра да и дру гим при вред ним 
субјек ти ма и физич ким лици ма нане ли ште ту 
од 1.896.090.232 дина ра, одно сно пре ко 17,5 
мили о на евра.

Ухап ше ни се сум њи че да су почи ни ли кри
вич на дела поре ска ута ја, зло у по тре ба поло
жа ја одго вор ног лица, зло у по тре ба овла шће
ња у при вре ди, зло у по тре ба слу жбе ног поло
жа ја, нена мен ско кори шће ње буџет ских сред
ста ва, про не ве ра, фал си фи ко ва ње слу жбе не 
испра ве, пре ва ра и тешка кра ђа.

Међу ухап ше ни ма су бив ши руко во ди лац 
Оде ље ња за пре храм бе не про из во де у Репу
блич кој дирек ци ји за роб не резер ве, бив ше 
одго вор но лице Дома здра вља „Др Мило рад  
Мика Павло вић“ у Инђи ји, лекар, гра ђе вин ски 
инспек то ри, мати ча ри, инве сти то ри и бив ша и 
сада шња одго вор на лица више прав них лица. 

Извр ше њем ових кри вич них дела оште ће ни 
су буџет Репу бли ке Срби је, Репу блич ка дирек
ци ја за роб не резер ве, Репу блич ка дирек ци ја 
за воде, Фонд за капи тал на ула га ња АП Вој во
ди не, Покра јин ски секре та ри јат за нау ку и 
тех но ло шки раз вој АП Вој во ди не, Кли нич ки 
цен тар Вој во ди не, Аген ци ја за акре ди та ци ју 
здрав стве них уста но ва Срби је, Наци о нал на 
слу жба за запо шља ва ње, Буџет гра да Бео гра
да, ЈП „Срби ја шуме“, Дом здра вља „Др Мило
рад  Мика Павло вић“, Син ди кал на орга ни за
ци ја само стал ног син ди ка та ЈП „Гас“, АМСС 
Гаспетрол, “, акци о на ри АД „Алфа Плам“ из 
Вра ња, као и више прав них и физич ких лица.

* * *

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци, по нало гу 
Вишег јав ног тужи ла штва у том гра ду, ухап
си ли су бив ше одго вор но лице Дома здра вља 
„Др Мило рад  Мика Павло вић“ у Инђи ји В.П. 
(1958) и под не ли кри вич ну при ја ву у редов ном 
поступ ку про тив још две осо бе, због посто ја ња 
осно ва сум ње да су почи ни ли кри вич на дела  
зло у по тре ба слу жбе ног поло жа ја, фал си фи
ко ва ње слу жбе не испра ве и нена мен ско тро
ше ње буџет ских сред ста ва. 

Посто је осно ви сум ње да је В.П. од 2005. до 
2016. годи не, иско ри шћа ва њем свог слу жбе
ног поло жа ја и пре ко ра че њем гра ни ца свог 
слу жбе ног овла шће ња, у наме ри при ба вља
ња кори сти за себе и дру гог, почи нио наве
де на кри вич на дела кроз неза ко ни те рад ње у 
поступ ци ма јав них набав ки и послов не сарад
ње са дру гим прав ним лици ма. 

На тај начин осум њи че ни је оште тио Дом 
здра вља „Др Мило радМика Павло вић“ за 
15.971.194 дина ра.

Наси ље у поро ди ци 
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Ста рој Пазо ви су, по нало гу над ле
жног тужи о ца, одре ди ли задр жа ва ње до 48 
часо ва Д. М. (57), због посто ја ња осно ва сум
ње да је извр шио кри вич на дела наси ље у 
поро ди ци и напад на слу жбе но лице у врше њу 
слу жбе не дужно сти. Он се тере ти да је вер
бал но и физич ки напао супру гу, а затим уда
рио поли цај ца у интер вен ци ји и обо ма нанео 
лаке теле сне повре де. Осум њи че ни ће у 
закон ском року, уз кри вич ну при ја ву бити дове
ден на саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла
штво у Ста рој Пазо ви. 

***
Поли ци ја у Руми је, по нало гу над ле жног 

тужи о ца, одре ди ли задр жа ва ње до 48 часо ва 
за Д.С. (36), због посто ја ња осно ва сум ње да 
је извр шио кри вич но дело наси ље у поро ди
ци. Он се тере ти да је у поро дич ној кући мал
тре ти рао непо крет ног оца, сестру и њеног 
сина. Осум њи че ни је у закон ском року, уз 
кри вич ну при ја ву дове ден на саслу ша ње у 
Основ но јав но тужи ла штво у Руми, након чега 
му је, суд ским реше њем, одре ђен при твор до 
30 дана. 

Расве тље на
раз бој ни штва

Опе ра тив ним радом при пад ни ка Мини стар
ства уну тра шњих посло ва у Ста рој Пазо ви 
расве тље на су три раз бој ни штва извр ше на у 
авгу сту про шле и фебру а ру ове годи не, и про
на ђе ни осум њи че ни за ова  кри вич на дела. 
Сум ња се да је 33годи шњи мушка рац из Зему
на маски ран и уз прет њу пишто љем, два пута 
из исте про дав ни це про тив прав но при сво јио 
већу суму нов ца, док се 39годи шњак из Инђи је 
тере ти да је уз прет њу ножем, од рад ни це у јед
ној сео ској про дав ни ци отео днев ни пазар. Про
тив обо ји це биће под не те кри вич не при ја ве, 
над ле жном тужи ла штву. 

Уда рио бици кли сту
Опе ра тив ним радом при пад ни ка Мини стар

ства уну тра шњих посло ва у Срем ској Митро ви
ци, про на ђен је М. Д. (26), за којег посто је осно
ви сум ње да је истог дана, у Мар тин ци ма, пут
нич ким ауто мо би лом уда рио 63годи шњег 
бици кли сту и уда љио се у непо зна том прав цу. 
Бици кли ста је пре ми нуо на лицу места. По 
нало гу над ле жног тужи о ца, осум њи че ном је 
одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва. Он ће у 
закон ском року, уз кри вич ну при ја ву за кри вич
на дела тешка дела про тив без бед но сти јав ног 
сао бра ћа ја и непру жа ње помо ћи лицу повре ђе
ном у сао бра ћај ној незго ди, бити дове ден на 
саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла штво у 
Срем ској Митро ви ци. 

Ухап ше ни због кра ђа
Опе ра тив ним радом при пад ни ка Мини стар

ства уну тра шњих посло ва у Руми расве тље на 
је тешка кра ђа извр ше на пре два дана и ухап
шен Р.Ј. (46) који се тере ти да је из при ват не 
куће у Руми украо 700 евра, 14 кома да злат
ног наки та и више сухо ме сна тих про из во да. 
Тако ђе, сум ња се да је Р.Ј. прет ход ног дана 
про ва лио у дру гу кућу из које је однео само 
мобил ни теле фон, јер га је при ли ком про ва ле 
зате као вла сник. При ли ком пре тре са ста на 
осум њи че ног, поли ци ја је про на шла већи део 
укра де них пред ме та и вра ти ла вла сни ци ма. 
По нало гу над ле жног тужи о ца, Р.Ј. је одре ђе
но задр жа ва ње до 48 часо ва, након чега ће, 
уз кри вич ну при ја ву бити дове ден на саслу ша
ње у Основ но јав но тужи ла штво у Руми.  

***
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Шиду су ухап си ли два мало лет на 
мигран та, због посто ја ња осно ва сум ње да су 
извр ши ли кри вич но дело тешка кра ђа. Они се 
тере те да су на пар кин гу поред ауто пу та 
Батров ци  Бео град, оби ли ками он који је из 
Немач ке у Срби ју пре во зио пиво и укра ли 120 
боца, у чему их је зате кла поли циј ска патро ла. 
Осум њи че ни су у закон ском року дове де ни на 
саслу ша ње вишем јав ном тужи о цу за мало
лет ни ке у Срем ској Митро ви ци. Суд ским 
реше њем одре ђен им је при твор до 30 дана. 

Запле њен дуван
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Руми су, при ли ком пре тре са при ват
не куће у око ли ни гра да про на шли и запле ни ли 
72 кило гра ма реза ног дува на, елек трич ну 
маши ну за реза ње дува на, диги тал ну вагу и 10 
кило гра ма дува на у листу. Због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио кри вич но дело 
недо зво љен про мет акци зних про из во да, у 
сарад њи са поре ском поли ци јом, про тив 
39годи шњег мушкар ца биће под не та кри вич на 
при ја ва, над ле жном тужи ла штву. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ОСМОМАРТОВСКА ПРИЧА

Старатељ
Прозорска стакла су се топила под 

врелим јунским сунцем. На прозорима 
нисмо имали никакве засторе, и 

настава је у послеподневним часовима 
постала готово неподношљива. Погледала 
сам по разреду. Клинци су били иначе 
издржљиви, али ово су биле температуре 
које су зафркле јуни месец и мамиле на 
Дунав. Било је скоро пет поподне и 
завршавали смо наставу. Пажња им је 
потпуно попустила и они најпажљивији 
слушали су ме само на моменте. Ни ја више 
нисам могла да слушам саму себе. Осећала 
сам како ми глас постаје монотон, и на 
тренутак сам постала сама себи досадна.

„Могу ли у тоалет, пишки ми се?“, за рукав 
ме је повукао Саша.

То је први разред. И то се дешава. 
Уздахнула сам.

„Сале, ово би било трећи пут овај час, да 
ли си добро? Ако можеш да издржиш ускоро 
ће да звони.“

„Не могу васпитачице... овај, учитељице.“ – 
цупкао је. 

„У реду, али ако су данас дошли по тебе, 
реци им молим те да ми се јаве после 
наставе.“

„ОК“, промрмљао је и одјурио.
Успела сам само донекле да упознам 

ученике у разреду. Било их тридесеторо и ја 
сам им била трећа замена ове године. И то 
свега месец дана пред крај. Следеће 
недеље се распуштамо. Помислила сам на 
посао који предстоји након завршетка школе. 
Требало би описно оценити свако дете, што 
је с обзиром на кратак период, тежак посао. 
Остало нам је још недељу дана. После тога 
се видимо само на додели књижица. Следеће школске 
године враћа им се њихова учитељица. 

Више замена и немам у овој школи. Била сам срећна 
што сам добила и оволико. Механички сам давала још 
неке интрукције, а онда се огласило звоно. Сачекала сам 
док се сва деца нису спаковала и изашла из учионице и 
већ сам затварала врата кад сам приметила Сашину 
торбу. Зар није ушао кад је звонило? Налет страве ме је 
на час заслепео. Нисам још ни мајка, а ни учитељица са 
завидним искуством, али ипак се трудим да водим рачуна 
о деци. На момент сам размислила колико је времена 
прошло. Можда осам минута. Можда је имао неки 
проблем. Био је тих, али до сад с њим није било 
проблема. Уствари то што је био тих је и највећи проблем. 
То, као и чести одласци у тоалет. Али, боже мој, 
учитељица сам им кратко, и утисци су били узбуркани, 
несређени. Имала сам среће што брзо памтим имена. 
Решила сам да га потражим у тоалету. Помислила сам 
можда да није имао марамице, али сам то убрзо одбацила 
јер сам се сетила да сам му их видела у рукама док је 
одлазио.

Ушла сам у мушки тоалет и тихо га позвала. Нико се 
није одазвао.

„Саша, јеси ли ту?“, позвала сам поново трудећи се да 
не покажем колико сам поплашена. Јака сам ја 
учитељица! 

Тишина. Е тако, сад  ме је већ хватала паника. 

Помислила сам да га потражим у холу или дворишту 
школе кад ме тихо шмрцање зауставило у пола корака. Па 
наравно, требала сам проверити сва врата. Када сам 
поновним ослушкивањем утврдила иза којих се врата 
налази, пришла сам им и покуцала. 

„Сале, је ли све у реду? Знам да си ту“, покушала сам 
да звучим сталожено. Чуо се, дакле није пао у несвест ил’ 
нешто слично.

Саша није одговорио али је неутешно зајецао.
„Сад ћу да отворим врата. Какав год да је проблем 

решићемо“, рекла сам му уверљиво и полако отворила 
врата. Врата су се отварала ка унутра и плашила сам се 
да ће блокирати врата. Није да не бих могла да их 
отворим и да се опире, али нисам желела ништа на силу. 
Саша је био обучен, али су му панталонице и патике биле 
потпуно мокре. Кад ме је угледао потпуно је ућутао. Био је 
шокиран сазнањем да лако могу да дођем до закључка 
шта се догодило.

„Слушај ме Саша, данас си радио физичко, јел тако?“
Климнуо је немо главом.
„У опреми ти се налази шорц и патике за физичко, јел 

не мислиш да смо решили проблем?“
Уплакане очи су засветлеле. Добро, схватио је.
„Сви су отишли, остали смо само ти ја“, рекла сам 

највероватније лаж, али је она сад била неопходна. 
„Ја ћу ти сад донети ствари, окренућу леђа да пређеш у 
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други тоалет“, испод ногу му се налазила бара, у коју сам 
се трудила да не гледам.

„И ти се лепо пресвуци у опрему исто као да си у кабини 
бутика.“

Застала сам на трен, па додала, „могли бисмо мало да 
пожуримо јер те испред школе вероватно неко чека и не 
бих да се претерано забрине.“

Наша учионица се налазила одмах поред тоалета, па 
сам Саши брзо дотурила ствари. Чинило ми се да му је 
лакнуло, није више плакао, али је стално гледао у земљу. 
Нисам могла да му причам оне глупости типа, „слушај, ово 
се и мени једном десило“, па сам док се пресвлачио 
ћутала. Мокре ствари спаковала сам у кесу, па смо пошли 
према учионици. Таман сам заустила да му кажем нешто 
охрабрујуће кад ме је пресекао груб глас.

„Ви сте му нова учитељица?“
Окренула сам се према непријатељски настројеном 

гласу и заледила кад сам видела високог натмуреног 
мушкарца који се упутио према нама. 

„Да, ја сам“, рекла сам што сам могла мирније, 
предосећајући да овај разговор неће бити пријатан.

„Да ли Ви знате да су сва деца одавно изашла? Тражим 
Сашу по целој школи, обишао сам и школско двориште, 
нико га није видео“, рекао је оптужујуће па додао тихо.

„Да није мало рано за казнену наставу?“
Казнена настава?! Да ли је овај човек уопште 

нормалан? Дете се крај мојих ногу потпуно скупило. Ако га 
је било срамота од мене, од тате га је хватао ужас. Била 
сам бесна, али сам се трудила да то ничим не покажем. 
Ти си професионалац, поновила сам то у себи два пута, 
уздахнула, па се насмешила Саши и рекла:

„Сале, можеш ли ме оставити насамо са својим оцем, 
да поразговарамо. Ти узми торбу из учионице па изађи 
мало у школско двориште, верујем да Бане још чека тамо 
родитеље“. Осмехнула сам му се охрабрујуће па га 
погурала према учионици. 

„Иди мало се забави.“
Саша као да је једва дочекао. Утрчао је у учионицу, 

зграбио торбу, па излетео на двориште попут танета.
„Чекај ме тамо, немој да одлуташ“, викнуо је отац за 

њим, ниједног момента не скидајући поглед са мене. 
Имала сам утисак да ме скенира пре напада како би ми 
што боље пронашао мане и недостатке.

Хтела сам да га поведем у хол где су се и одвијали 
индивидуални састанци са родитељима, али је он ушетао 
у учионицу и спустио се на ђачку клупу, која је за његове 
дуге ноге деловала премало. Било ми је некако драго што 
му је неудобно. Села сам наспрам њега, непотребно 
прочистила грло, показујући своју нервозу, па рекла:

„Саши сам данас рекла да Вас позове на разговор.“
„Нисте га морали због тога задржавати. Још нисам чуо 

да то неко тако ради. Опростите, али изгледате као да сте 
утекли из школске клупе“, рекао је то равним тоном, као 
да се шалио, али је постигао потпуно други ефекат, 
разбеснео ме је.

„Мислим да је диплома сасвим меродавнавна и може да 
потврди моје квалификације. Зар не мислите да свако 
треба некад да почне да ради? Али то није Ваш проблем.“ 

Решила сам да будем директна. 
„Саша се упишкио у тоалету. Пресвлачио се у опрему за 

физичко, зато смо се задржали.“
„Зашто ми нисте јавили телефоном?“, рекао је 

раздражљиво.
„Није било времена да Вам се јавим, друго морала сам 

брзо да реагујем. Дуго се задржао у тоалету. Нисам била 
сигурна шта се с њим догодило.“

„Зашто нисте проверили раније?“, рекао је злосутно 
мирно, па додао: 

„И зашто га нисте пустили на време у тоалету, већ сте 
дозволили да се упишки, и истраумира?“

„Можда се истраумирао кад је чуо да желим с Вама да 
разговарам? Мене сте сасвим сигурно истраумирали“, 
рекла сам нагло, потпуно свесна какав себи луксуз 
дозвољавам, али нисам могла да се зауставим, па сам 
као из топа још долила уља на ватру.

„Зашто дете тако реагује на најаву разговора с оцем и 
питам се да ли сте приметили да Саши у последње време 
иде често у тоалету“

„Мислите да сам му ја тата?“, упитао је пренеражено. 
„Па Ви сте потпуно необавештени.“
Ово је било потпуно неочекивано. Шта ког врага ја 

разговарам с овим препланулим дрипцем у скупом оделу 
који као да је дошао овамо да ми лупа чвегере.

„Добро, ја сам необавештена. Нећу да се правдам тим 
да сам ту мање од месец дана, али бих Вас ипак упитала, 
јесте ли упознати с овим проблемом, и како бих могла 
разговарати са његовим родитељима, јер тотално је 
бесмислено да настављамо овај разговор. На крају 
крајева Ви нисте старатељ.“

„Заправо јесам“, рекао је тихо док је полако устајао из 
клупе. Чинило се да је проценио као да нема више ништа 
интересантно да чује од мене. Иако сам доста висока, био 
је виши од мене за главу, што је допринело да се осећам 
још горе. Управо ми је подвукао да сам потпуно 
необавештена и према томе потпун жутокљунац у струци.

„Добро пошто смо асполвирали да сам жутокљунац и да 
сам потпуно, како кажете необавештена, волела бих да ме 
упутите шта сам то пропустила, како бисмо му могли 
заједно помоћи.“

„Пропустили сте то да је изгубио прошле године мајку, 
тј. моју сестру, а да му се отац тренутно налази у 
Америци. Ја сам старатељ док се он не врати“, глас му 
више није био тако циничан. Овај човек је имао око 
тридесет година, нисам могла баш то да проценим тако 
добро, увек су ми људи у оделима изгледали претерано 
озбиљно. Овај је деловао озбиљно преко сваке мере. 

„Можда и није Ваша кривица што то све не знате“, додао 
је мирно, а онда наставио:

„Како Ви мислите да можете решити такав случај? Ту 
сте само још недељу дана колико сам разумео. Шта Ви ту 
уопште можете да урадите?“

„Нешто сам већ урадила од како сам ту“, одговорила 
сам му мирно. 

„Не знам колико сте приметили, али откако сам дошла 
постоје неки помаци. Претходна учитељица исто није 
познавала ситуацију, али сам од ње сазнала да није за 
четири недеље колико је она била, радио домаћи. Сад 
редовно доноси домаћи, не јавља се да одговара, али кад 
га прозовем зна одговор на питање, чак га и поткрепи 
неком занимљивошћу. Кад је групни рад у питању ту 
зачудо преузима вођство. Ово са тоалетом смо решили, 
мислим, можда и на најбољи могући начин. Е сад, кад 
будете с њим, замолила бих Вас само да о томе данас не 
причате. Реците му само ово што сам Вам сад рекла. А 
што се тиче његове потребе да иде често у тоалет, то 
морате проверити са педијатром. Он ће вас упутити боље 
од мене шта ту даље да радите.“

„У реду. Договорили смо се. Јавићу Вам шта сам 
урадио“ рекао је суздржано, али сам ипак осетила мали 
помак у његовом гласу.

Тог момента Саша је улетео у учионицу. Био је румен и 
знојав преко сваке мере. Сунце је још увек било по 
прилици јако и осетила сам кривицу што сам их толико 
задражала. Његов ујак га је грубо помиловао по глави, па 
га позвао да крену. Пре него што су отишли Саша је на 
моменат истргао руку из ујакове, притрчао и нагло ме 
загрлио.

Старатељ
ПРИЧА М НОВИНА
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Сутрадан је било још топлије. Био је петак и деца су 
била нестрпљивија него иначе. Срећом тај дан су имали и 
физичко па су деца одбацила вишак енергије. Саша се 
није појавио у школи. Пре наставе обавила сам разговор 
са педагошком службом и сазнала понешто о Саши и 
његовом ујаку. Када се то све десило, отац је био на 
службеном путу. Цела породица је планирала да се те 
године одесели у Америку. Све до момента кад је мајци 
утврђена галопирајућа леукемија.

Ујак се звао Милош. Сашина мајка му је била сестра 
близнакиња. Отац је био разапет између потребе да буде 
уз сина и припремања терена за пресељење. Ту је 
ускочио Милош. Привремено је преузео старатељство о 
сестрићу и трудио се колико је могао. Педагог школе га је 
представила као благог човека. Изгледа да стварно свет 
посматрамо кроз различите диоптрије.

У суботу пре подне зазвонио ми је телефон. Број је био 
непознат и размишљала сам да ли да се јавим. Родитељи 
ученика ме обично нису звали на мобилни, поготово не 
викендом. Претходна два дана су ми била некако мучна и 
спремањем стана истеривала сам накупљену нервозу. 
Мада сам могла да разумем разлоге што је Сашин ујак 
био тако натмурен, осећала сам да ме тај сусрет и даље 
притиска. Можда што ме никад нико није погледао на тај 
начин? Полако сам почела да пакујем ствари. Звоно је 
заћутало да би се минут после поново огласило. Неко је 
био упоран. Уздахнула сам и јетко се јавила.

Било би мало рећи да сам се изненадила. Препознала 
сам глас. Био је Милошев.

 Ви сте Ања? Овде Сашин ујак. Могу ли да разговарам с 
Вама?“

Питање је било уљудно. Ипак, била је субота, данас 
нисам радила. Размишљала сам да кажем нешто 
заједљиво, тек да му вратим мало за инсинуације о мојој 
стручности, кад сам се сетила Саше.

„Да ли је са Сашом све у реду?“, излетело ми је сувише 
брзо.

Осећала сам се помало кривом што ништа нисам до тад 
знала о Сашиној породичној ситуацији, иако сам 
инстиктивно њему посветила више пажње. Било како 
било, то је кратак период за сваког учитеља, па и за 
жутокљунца.

„Јесте. У ствари није. Има упалу бешике. Нека 
бактерија. Још не знамо која. Хтео сам да Вам се јавим, и 
да Вам се захвалим.“

 Нема потребе“, рекла сам кратко. Можда и сувише 
кратко. Истина лакнуло ми је што је само то, такорећи. 
Више сам се бринула о последицама стреса. Као да је 
читао моје мисли, Милош је додао:

„Ово ће проћи. С оним другим, е с тим већ не бих знао 
како да се борим.“

Ово последње изговорио је тихо. Нешто у његовом тону, 
говорило ми је да Саша није једини коме је тешко. 

„Слушајте“, рекла сам мирно, „можда је глупо ово што 
ћу рећи, али постоји једна необична ствар...“ Грло ми је 
постало суво и тражила сам речи да искажем оно што сам 
несвесно осећала до тад.

„Ја сам приметила да је Саша повучен, али само 
донекле. Он слуша, одговара на задато, игра се на 
одмору. Понаша се скоро као и свако друго дете. Понекад 
приметим да одлута, али се то дешава и другој деци. 
Можда више код њега него код других, али се дешава. 
Мајка ће му увек недостајати, али сваки дан је посебна 
слика за себе. Код њих се све одвија брзо, поготово 
данас. Тако ће и он туговати, кад нађе времена.“

Учинило ми се да говорим у празно. Никакав шум се 
није чуо са друге стране жице. Помислила сам да сам 

претерала. Ја нисам никог изгубила. Наравно да не могу 
да знам како је то.

„Вероватно сте у праву. И ја сам приметио промену. Малу, 
али постоји. Прекључе сам се поплашио. Мислио сам да 
нисам дорастао задатку. А, онда, поврх свега, био сам груб 
према Вама. Ви сте ту мање од месец дана и наравно да 
не можете да познајете ситуацију. Можете ли разумети?“

Сад ми је стварно било непријатно. Нисам волела овакве 
ситуације. Истина није било лоше то што ми се извинио, 
али кад налетите на неког тако слатког, јел мора баш све 
овако да буде запетљано? Зашто се нисмо на пример 
нашли у неком другом разговору? Или на некој вечери? 
Било би мање мучно. Вечерас сам требала да изађем са 
пријатељима. Било је то оно вече кад излазите да упознате 
пријатеља од својих пријатеља који је згодан и сладак. 
Некако сам за то одједном изгубила интерес.

„Слушајте, хајде то да заборавимо. Имамо још недељу 
дана школе, и ово и није тако лоша сарадња. А, онда 
свима следи одмор. Мало сунца и плаже, и биће свима 
лакше.“

„Могуће“, рекао је охрабрујуће, али сам ја ипак осетила 
неку нелагоду у његовом гласу.

„И заборавио сам да кажем да Саша следеће недеље 
неће ићи у школу. Можда би могао у петак да дође, 
последњи дан школе, ако није проблем?“

„Наравно да није. Поздравите га. Нек оздрави што пре.“
И то би било то. Ту би требао да се заврши разговор, зар 

не? Више нисмо имали о чему да причамо. Следеће године 
му више нећу бити учителица. Питање је и да ли ћу радити 
у истој школи.

„Ања?“, рекао је нагло, као да је хтео да се надовеже, па 
застао.

„Да?“
„Хтео сам нешто још да Вам кажем“, почео је док му се у 

гласу осећао трачак несигурности. Али само трачак. 
„Видите сад“, наставио је, „вечерас треба да се нађем с 

једном девојком. Она ме је видела у врло лошем издању, 
па мислим да можда неће хтети да изађе самном. Можда 
ви као млада девојка можете да ми кажете, како бих могао 
да се извадим? Нисам баш неки занимљив тип. Све ме 
девојке гледају с подозревањем, а пошто сам већ забрљао, 
сад нисам сигуран да ли ће хтети да буде и у истом 
друштву самном.“

Било је то заиста чудно. Који чудак!? Добро, сладак 
чудак. Вероватно би га било интересантно видети 
насмејаног.

„Па, ако јој полако објасните, да сте повремено немогући, 
али да то није за стално“, рекла сам шаљиво, потпуно 
изненађена што прихватам да дајем савете љубавне 
природе, старатељу свог ученика „можда није нека трајна 
штета направљена.“

„Искрено се надам, Ања. Видиш, Ема и Саша су ми то 
исто рекли“, нехајно је прешао на ти, па додао:

„До скорог виђења Ања. Хвала ти пуно.“
Веза се прекинула. Истина остао ми је број. Могла сам 

поново да позовем. Ема и Саша, ма није него! Кренула сам 
да окренем Емин број, али она је вероватно то већ и 
очекивала. Типа с којим је хтела вечерас да ме упозна 
представила је као занимљивог момка. И јесте био 
занимљив. А уз то је био и старатељ мог ученика  
отежавајужа околност. Ученика ком следеће године нећу 
бити учитељица – у ово случају олакшавајућа ако изузмемо 
чињеницу да ћу бити без посла.

Наставила сам да спремам стан и за и против су ми се 
вртели по глави. Лош почетак? Па добро. Имала сам и 
добрих почетака, па како су се завршили? Друго, излазило 
ми се данас. Био је то само излазак. Могло би да буде и 
забавно, зар не? 

Крај

Старатељ
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Кара ти сти инђиј ског „Желе зни ча ра“‘ 
били су вео ма успе шни на међу на род
ном тур ни ру који је 25. и 26. фебру а

ра одр жан у Аран ђе лов цу. Тур нир је оку пио 
више од 800 так ми ча ра из зема ља из реги о
на, док је инђиј ски клуб насту пио са 12 так
ми ча ра, у бор ба ма и ката ма.

Прво место избо ри ла је Маша Нин ко вић, 
у ката ма у апсо лут ном нивоу. Лука Чубри ло 
избо рио је дру го место игу бив ши у фина лу 
у кате го ри ји испод 50 кило гра ма, док су тре

ћа места избо ри ли Миха и ло Гру бић и Или ја 
Павло вић у кате го ри ји испод 45 кило гра ма.

Јуни ор ка Мари ја Бого вац (+59 кг), као и 
каде ти Сте фан Лема јић, Стра хи ња Јова
но вић и Ћирић Дамјан нису успе ли да се 
домог ну побед нич ког посто ља у вео ма јакој 
кон ку рен ци ји. Милош Џако вић, репре зен та
ти вац Срби је и члан КК „Желе зни чар“ Инђи
ја,по први пут се опро бао у тре нер ским 
вода ма мла ђих кате го ри ја.

М. Ђ.

КАРА ТЕ КЛУБ „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР“ 

Успе шни Инђиј ци

Кара ти сти инђиј ског „Желе зни ча ра“ на тур ни ру у Аран ђе лов цу

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: ПРИ ЈЕМ ЗА АИКИ ДО МАЈ СТО РА

Дра ган Кузма но вић
нај бо љи у Сре му

Начел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Недић про
шлог четврт ка, 2. мар та у митро вач кој 

Град ској кући при ре дио је при јем за аики до 
мај сто ра Дра га на Кузма но ви ћа, који је одне
дав но носи лац црног поја са пети дан. То је 
нај ви ше зва ње у Сре му, док је Мир ко Јова но
вић, пред сед ник Аики до саве за Срби је једи
ни у Срби ји носи лац црног поја са шести дан. 

У Срем ској Митро ви ци аики до посто
ји од 1993. годи не, прво бит но као сек ци ја, 
а затим од 2004. годи не и као само ста лан 
Аики до клуб „Сир ми јум“. До сада је кроз 
њега про шло око 550 чла но ва, а тре нут но 
бро ји око 20 чла но ва. До сада два на ест мај
сто ра бори лач ких вешти на је про ис те кло из 
клу ба. 

В. Ц.

Дра ган Кузма но вић и Или ја Недић

ИНЂИ ЈА

„Џипијада“
Више од 60 спе ци јал них 

вози ла из земље и ино стран
ства узе ло је уче шће у првој 
инђиј ској „Џипи ја ди“ која је одр
жа на мину лог викен да у том 
срем ском гра ду. Џипо ви из 
Новог Паза ра, Ваље ва, Голуп
ца, Црне Горе и Енгле ске так
ми чи ли су се у две кате го ри је  
хард и софт. Првог дана мани
фе ста ци је, 4. мар та посе ти о ци 
су на пла тоу испред Поште 
има ли при ли ку да раз гле да ју 
спе ци јал на вози ла, а након 
тога џипо ви су кре ну ли у реви
јал ну вожњу. Дру гог дана мани
фе ста ци је, у Чор та нов ци ма је 
одр жа но так ми че ње у хард, док 
је на Јар ко вач ком језе ру одр
жа но над ме та ње у софт кате го
ри ји.

Вла ди мир Бегић, орга ни за
тор „Џипи ја де“ изра зио је задо
вољ ство због вели ког одзи ва 
так ми ча ра.

 Потру ди ли смо се да орга
ни зу је мо прву „Џипи ја ду“ пре ма 
свим стан дар ди ма по који ма су 
позна те ова кве и слич не мани
фе ста ци је. Задо во љан сам 
бро јем так ми ча ра и нада мо се 
да ћемо сле де ће годи не, са још 
више иску ства, орга ни зо ва ти 
так ми че ње  каже Бегић и дода
је да су мани фе ста ци ју орга ни
зо ва ли уз помоћ Општи не 
Инђи ја. М. Ђ.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пре вен тив ни
пре гле ди

Током мар та орга ни зо ва ће се 
неко ли ко бес плат них пре вен
тив них пре гле да на тери то ри ји 
Гра да Срем ска Митро ви ца. У 
Чал ми ће 9. мар та у пери о ду од 
8 до 11 часо ва мешта ни моћи да 
искон тро ли шу основ не здрав
стве не пара ме тре. Иста акци ја у 
Месној зајед ни ци „Сло бо дан 
Бајић Паја“ у Срем ској Митро ви
ци биће орга ни зо ва на 16. мар
та, у Рав њу 23. Мар та, а у 
Мачван ској Митро ви ци 30. мар
та, тако ђе у пери о ду од 8 до 11 
часо ва.

Орга ни за тор ових бес плат них 
пре вен тив них пре гле да је Савет 
за здра вље Гра да Срем ска 
Митро ви ца, а парт не ри су Дом 
здра вља Срем ска Митро ви ца, 
Завод за јав но здра вље и Црве
ни крст Срем ска Митро ви ца.

Про сла ва
8. мар та

Удру же ње во за ча Ме сне 
за јед ни це „29. но вем бар“ и 
Ме сне за јед ни це „Ни ко ла Те сла“ 
ор га ни зу ју про сла ву 8. мар та – 
Дан же на у хо те лу „Срем“ (КПД) 
у Срем ској Ми тро ви це. 

СПОРТ
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Резул та ти утак ми ца 24. 
кола: Кру ше вац: Напре дак – 
Рад нич ки 1:2; Бео град: Вождо
вац – Рад ник 3:0; Луча ни: Мла
дост – Нови Пазар 0:1; Гор њи 
Мила но вац: Мета лац – Бач ка 
0:1; Бео град: Црве на Зве зда – 
Пар ти зан 1:1; Чачак: Борац – 
Вој во ди на 0:1; Бео град: Рад  
ЈаворМатис 1:1; Субо ти ца: 
Спар так – Чука рич ки 0:1.

01. Ц.Зве зда 24 19 4 1 57:19 61
02. Пар ти зан 24 17 4 3 43:15 55
03. Вој во ди на 24 17 3 4 44:17 54
04. Мла дост 24 11 5 8 28:24 38
05. Напре дак 24 10 6 8 25:21 36
06. Рад нич ки 24 10 6 8 30:28 36
07. Спар так 24 9 6 9 34:38 33
08. Јавор 24 8 9 7 28:32 33
09. Вождо вац 24 9 4 11 24:30 31
10. Чука рич ки 24 8 5 11 26:33 29
11. Рад 24 6 7 11 20:30 25
12. Мета лац 23 5 8 10 16:21 23
13. Рад ник 23 5 6 12 19:32 21
14. Бач ка 24 6 3 15 14:28 21
15. Борац 24 4 6 14 20:35 18
16. Н.Пазар 24 4 4 16 18:43 16

СУПЕР ЛИГА

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Резул та ти оди гра них утак
ми ца 16.кола: Инђи ја: Инђи ја 
– ЧСК Пива ра 0:0; Бор ча: БСК 
– Син ђе лић 1:1; Оџа ци: ОФК 
Оџа ци – ОФК Бео град 0:0; 
Доба нов ци: Будућ ност – Колу
ба ра 0:0; Пирот: Рад нич ки – 
Јаго ди на 0:1; Нови Сад: Про ле
тер – Дина мо 1:2; Земун: Земун 
– Бежа ни ја 1:1; Ужи це: Сло бо
да – Мачва 1:1.

01. Мачва 16 11 2 3 23:9 35
02. Сло бо да 16 8 6 2 20:12 30
03. Рад нич ки 16 8 2 6 15:10 26
04. ЧСК 16 6 7 3 18:13 25
05. Земун 16 5 9 2 15:8 24
06. Про ле тер 16 6 6 4 15:12 24
07. Будућн. 16 6 5 5 17:20 23
08. Инђи ја 16 6 4 6 12:12 22
09. Син ђе лић 16 4 7 5 13:14 19
10. Дина мо 16 5 4 7 15:22 19
11. Бежа ни ја 16 3 9 4 10:10 18
12. Јаго ди на 16 5 3 8 19:22 18
13. БСК 16 5 3 8 14:20 18
14. Колу ба ра 16 2 9 5 12.13 15
15. Оџа ци 16 3 6 7 8:13 15
16. ОФК Беог. 16 1 6 9 11:27 9

Осва ја њем дру гог 
места у Купу Срби је 
за кугла ши це ЖКК 

„Срем“ из Руме оства рио је 
један од сво јих нај ве ћих 
клуп ских успе ха. 

У полу фи нал ној утак ми ци 
25. фебру а ра, Румљан ке су 
у Кља ји ће ву у убе дљи вој 
побе ди над еки пом „ЕДБ“ из 
Бео гра да оства ри ле и екип
ни нај бо љи резул тат, про сек 
пре ко 550 чуње ва по игра чи
ци.

И 26. фебру а ра, на кугла
ни у Бач кој Топо ли, у финал
ној утак ми ци про тив еки пе 
„Али мен те“ из Новог Сада, 
рум ске игра чи це су оди гра ле 
изван ред но (про сек 532 
чуња), али умор и озбиљ на 
повре да миши ћа јед не од 
нај бо љих рум ских кугла ши
ца Јеле не Бог да нов оме ле 
су Румљан ке да се домог ну 
пеха ра.

„Али мен та“ је оди гра ла 
свој рекорд ни резул тат, на 
шта су им кугла ши це „Сре
ма“ искре но чести та ле.

Из ЖКК „Срем“ пору чу ју да 
се још јед ном пока за ло коли
ко еки пи недо ста је тре нинг и 

утак ми це на кугла ни с пло ча
ма, какве има ју све дру ге 
еки пе у Супер лиги Срби је.

ЖКК „Срем“ је сва ку ово се
зон ску утак ми цу оди грао 
рав но прав но са еки па ма које 
има ју врхун ске усло ве за 
кугла ње и на табе ли Супер 
лиге Срби је тре нут но зау зи
ма ју четвр то место.

Игра чи це Јеле на Бог да
нов, Ани ца Рада ко вић, 

Биља на Вуке лић, Татја на 
Ман дић, Сла ђа на Бакла ић, 
Јован ка Ралић, Мари на 
Јокић, Сања и Татја на Репа
јић заслу жу ју све похва ле за 
доса да шњи учи нак у сезо ни 
2016/17, а како исти чу у 
Жен ском кугла шком клу бу 
„Срем“, нова кугла на са пло
ча ма у Руми, била би нај ве
ће могу ће при зна ње за рум
ске кугла ши це.

КУГЛА ШИ ЦЕ ИЗ РУМЕ

Дру ге у Срби ји

Кара ти сти „Сир ми ју ма“ из Срем ске Митро
ви це су про шле неде ље, 5. мар та на тур
ни ру у Бео чи ну осво ји ли укуп но 43 меда

ље и то 22 злат не, 11 сре бр них и 10 брон за них. 
Вања Гру јић је про гла ше на за нај у спе шни ју 
так ми чар ку са осво је них пет злат них јед ном 
сре бр ном и јед ном брон за ном меда љом. Злат
ни су били у поје ди нач ној и екип ној кон ку рен
ци ји Вук Петро вић, Нема ња Жунић, Мар ко 
Пепел че вић, Вла ди мир Павле шин, Алек са 
Вуле тић, Ђор ђе Гру јић, Суза на Стра цен ски, 
Вла ди мир Пашић, Алек сан дар Павле шин, 
Дамјан Мили во је вић, Лазар Мати је вић, Нико

ла Милин ко вић, Лена Тео до сић, Лука Тана сић, 
Срђан Илић, Ема Петро вић и Милош Гачић. 

Тур нир је орга ни зо ва ла Кара те уни ја Срби
је, а дома ћин је био КК „Цемент“ из Бео чи на. 
На так ми че њу су уче ство ва ли кара ти сти из 
Руму ни је, Репу бли ке Срп ске и Срби је. Кара те 
клуб „Сир ми јум“ уче ство вао је са два де сет так
ми ча ра у свим узра сним кате го ри ја ма, бли ста
ли су док су демон стри ра ли кара те вешти ну и 
сво је уме ће у ката ма и бор ба ма. Так ми че ње је 
завр ше но резул та том на који су поно сни, јер је 
на нај бо љи начин пре не то зна ње из клу ба на 
тата ми пред дру гим так ми ча ри ма и публи ком. 

КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

43 меда ље из Бео чи на

ЏУДО ТУР НИР
У НОВОМ САДУ

Меда ље
за Лаћар це

Про шле неде ље, 5. мар та у 
Новом Саду одр жа но је 10. 
међу на род но так ми че ње у 
џудоу у орга ни за ци ји Џудо клу
ба „Кли са“. Џудо клуб „ЛСК“ из 
Лаћар ка имао је седам пред
став ни ка и по оби ча ју поку пио 
велик број меда ља, укуп но 
шест. Злат не меда ље су осво ји
ли Тео до ра Гаври ло вић и Урош 
Анто нић, дру го место су зау зе
ли Стра хи ња Биро вљев и Ива
на Ата рац, док су брон зе осво
ји ли Мили ца Ђурић и Сте фан 
Гене ри. Пето место при па ло је 
Алек сан дру Вуке ли ћу. 



44 8. MART 2017.  M NOVINE

ОВАН: Веру је те у 
сво је послов не визи
је, али поне кад је 
тешко покре ну ти 

почет но инте ре со ва ње и ства ра
лач ки ритам међу сарад ни ци ма. 
Има те ути сак да се све сво ди на 
прин цип узи ма ња и дава ња али 
не и на ваше задо вољ ство. Чини 
вам се како се нала зи те у фази 
ностал гич ног рас по ло же ња, 
могу ће је да вам недо ста ју нечи
је при су ство емо тив на пажња.  

БИК: Уме сто да дру
ги ма вели ко ду шно 
нуди те сво ју помоћ, 
обра ти те пажњу на 

сво је про бле ме и затра жи те 
нечи ју подр шку. Важно је да 
изми ри те неке финан сиј ске 
рачу не или оба ве зе које има те 
пре ма бли ским сарад ни ци ма. 
Ваше речи на зву че довољ но 
искре но пред воље ном осо бом. 
Обра ти те пажњу на пра вил ни ји 
начин исхра не. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб
на амби ци о зност или 
нескром ност у про це
ни лич них могућ но

сти узро ку је раз ли чи те неспо ра
зу ме у кру гу сарад ни ка. Непо
треб но се запе тља ва те у неке 
нове послов не ситу а ци је које 
вас додат но везу ју пред сарад
ни ци ма. Делу је те узне ми ре но не 
успе ва те да оства ри те сво је 
емо тив не пла но ве на начин на 
који сте то зами сли ли. 

РАК: Могу ће је да 
нове оба ве зе дожи
вља ва те, као вели ки 
терет или изве сну 

неправ ду коју вам наме ће бли жа 
око ли на. Ком плет ну ситу а ци ју 
на послов ној сце ни тре ба да 
ана ли зи ра те са одре ђе не дис
тан це. Осе тљи ви ји сте него 
обич но и теже раз ли ку је те исти
ну или сво је субјек тив не жеље у 
одно су на реал не могућ но сти. 

ЛАВ: Послов но
финан сиј ски доби так 
који оче ку је те изне
на да одла зи у нечи је 

руке, без обзи ра на ту ситу а ци ји 
сачу вај те при себ ност духа. Уме
сто да тугу је те за про пу ште ном 
при ли ком потра жи те сво ју 
добит нич ку ком би на ци ју, али на 
некој дру гој стра ни. При кри ва ње 
исти не пред воље ном осо бом 
под сти че те сво ју неси гур ност.       

ДЕВИ ЦА: Одла же те 
сво је оба ве зе у нади 
да чини те зна ча јан 
усту пак. Ипак одре

ђе на услу га коју чини те не пред
ста вља добро реше ње. Схва ти
ће те да вам неко наме ће теже 
кри те ри ју ме  од оних које доби ја
ју ваши сарад ни ци. Нала зи те се 
у ста њу емо тив ног иску ше ња, 
због при сут не неси гур но сти и 
мино сво је воље при ста је те на 
ком про ми сно реше ње које пред
ла же бли ска осо ба.    

ВАГА: Делу је те сна
ла жљи во пред 
сарад ни ци ма, али 
има те лош пред о се

ћај. Не жели те да вас неко 
дово де у непри јат ну ситу а ци ју и 
не при ча те пре ви ше о сво јим 
наме ра ма. Пред ност даје те 
прак тич ним аспек ти ма у посло
ва њу. Парт нер тре нут но нема 
пре ви ше раз у ме ва ња за ваша 
изго во ре. Избе га вај те кон
фликт не ситу а ци је и неку јав ну 
рас пра ву.

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
добру вољу и пре у
зи ма те одго вор ност 
за крај њи исход у 

послов ним пре го во ри ма. Без 
обзи ра ма вашу сна ла жљи вост 
не може те да кон тро ли ше те низ 
дога ђа ја на послов ној сце ни и 
сво је сарад ни ке. При хва ти те 
мишље ње већи не. Нема раз ло
га да се пона ша те над ме но у 
дру штву бли ске осо бе. Избе га
вај те стре сне ситу а ци је. 

СТРЕ ЛАЦ: Нала зи те 
се у пома ло нео бич
ној послов ној ситу а
ци ји. Има те ути сак 

да неко од сарад ни ка кон тро ли
ше ваш начин рада, али из вама 
непо зна тих раз ло га. Мно га 
пита ња која има те, за сада 
оста ју без задо во ља ва ју ћег 
одго во ра. Немој те дозво ли ти да 
у вама пре вла да сум ња пре ма 
воље ној осо би. 

ЈАРАЦ: Ваша инспи
ра ци ја и кре а тив но 
рас по ло же ње делу ју 
под сти цај но на око

ли ну. Импо ну је вам сазна ње, да 
вас сарад ни ци пред ста вља ју 
као врло успе шну или несва ки
да шњу осо бу. Важно је да се 
оства ри те на раз ли чи тим пољи
ма. У одре ђе ним ситу а ци ја ма 
све сно кори сти те сво је завод
нич ке мани ре у одно су на бли
ску осо бу.  

ВОДО ЛИ ЈА: Делу је
те само у ве ре но и 
енер гич но. Ваш стил 
изра жа ва ња око ли на 

тума чи на раз ли чи те начи не, 
али ви не оду ста је те од сво јих 
циље ва. Вару је те да се нала зи
те на корак до неког зна чај ни јег 
успе ха. Има те наме ру да осво
ји те нечи ју накло ност, али пока
за ће се да то чини те на погре
шан начин или са вели ком 
дозом пре те ри ва ња. 

РИБЕ: Успе шно 
пред ви ђа те нечи је 
послов не поте зе и 
уме те да намет не те 

сво је мишље ње. На сре ћу, око
ли на пошту је ваш успех и уло гу 
у зајед нич кој акци ји. Обра ти те 
пажњу на кори сне инфор ма ци је 
које сти жу са раз ли чи тих стра
на. Обра ти те пажњу на кори сне 
инфор ма ци је које сти жу са раз
ли чи тих стра на. 

VREMEPLOV
8. март

1500. Пор ту гал ски мо ре пло вац 
Пе дро Ал ва рез Ка брал кре нуо 
из Ли са бо на на пут у Ин ди ју. 
Про ме нив ши до тад по зна ту 
ру ту, уда љио се од африч ке 
оба ле у прав цу за па да, пре ма 
Ју жној Аме ри ци, и та ко от крио 
да на шњи Бра зил, про гла сив
ши га пор ту гал ском ко ло ни јом. 
1921. Фран цу ске тру пе ушле у 
Ди сел дорф и дру ге гра до ве у 
Ру ру по што Не мач ка ни је 
ис пла ти ла рат ну ште ту, што је 
би ла оба ве зна пре ма Вер сај
ском ми ров ном уго во ру, пот пи
са ном по сле Пр вог свет ског 
ра та.

9. март 
1831. Краљ Луј Фи лип осно вао 
фран цу ску Ле ги ју стра на ца са 
се ди штем у Ал жи ру.

10. март
1915. У Чи ка гу одр жан Пр ви 
ју го сло вен ски на род ни са бор с 
пред став ни ци ма 486 ра зних 
исе ље нич ких ор га ни за ци ја из 
САД и Ка на де. Би ла је то пр ва 
ве ли ка јав на ма ни фе ста ци ја у 
све ту у ко рист иде је о осло ба
ђа њу и ује ди ње њу ју жно сло
вен ских на ро да у јед ну др жа ву.
1952. Бив ши пред сед ник Ку бе 
Фул хен сио Ба ти ста обо рио 
ку бан ску вла ду и по том као 
дик та тор вла дао зе мљом до 
1959, ка да га је са вла сти сру
шио Фи дел Ка стро.

11. март
1981. Под па ро лом „Ко со во  
ре пу бли ка“ у При шти ни су 
из би ле сту дент ске де мон стра
ци је ко сов ских Ал ба на ца, ко је 
су у на ред ним не де ља ма 
за хва ти ле це ло Ко со во. То је 
би ло пр ви пут да су ко сов ски 
Ал бан ци ма сов но по др жа ли 
иде ју о не за ви сној ко сов ској 
ре пу бли ци.

12. март
2003. У атен та ту у Бе о гра ду 
ис пред седи шта Вла де Ср би је 
уби јен пре ми јер Срби је и 
ли дер Демо крат ске стран ке 
Зо ран Ђин ђић.

13. март
1946. При пад ни ци ју го сло вен
ске слу жбе Др жав не без бед но
сти ухап си ли су ге не ра ла и 
ко ман дан та кра љев ске вој ске 
у Дру гом свет ском ра ту Дра го
љу ба Дра жу Ми ха и ло ви ћа. На 
су ђе њу пред Вој ним су дом у 
Бе о гра ду Ми ха и ло вић је осу
ђен на смрт због из да је. Стре
љан је 17. ју ла исте го ди не. 

14. март
1855. Те ле граф ска жи ца пре
шла је пре ко Са ве у Бе о град и 
пу ште на је у рад.
1879. Ро ђен је не мач ки на уч
ник Ал берт Ајн штајн, нај и стак
ну ти ји те о ре ти чар фи зи ке у 20. 
ве ку, тво рац те о ри је ре ла ти ви
те та (1916), до бит ник Но бе ло
ве на гра де за фи зи ку 1921. Из 
Не мач ке је еми гри рао у САД 
1933, по сле до ла ска на ци ста 
на власт. 

HOROSKOP

Сре да, 8. март 
(23. фе бру ар)

Св. све ште но му че ник По ли карп 
Смирн ски

Че твр так, 9. март
(24. фе бру ар)

Пр во и дру го об ре та ње гла ве 
Све тог Јо ва на Кр сти те ља

Пе так, 10. март
(25. фе бру ар)

Све ти Та ра си је Ца ри град ски 

Су бо та, 11. март
(26. фе бру ар)

Све ти Пор фи ри је, епи скоп 
Га ски

Не де ља, 12. март
(27. фе бру ар)

Пре по доб ни Про ко пи је Де ка по
лит; Пре по доб ни Та ла леј

По не де љак, 13. март 
(28. фе бру ар)

Пре по доб ни Ва си ли је Ис по вед
ник; Пре. Јо ван Ка си јан

Уто рак, 14. (1) март 
Пре по доб но му че ни ца Ев до ки ја

Crkveni
kalendar

• Купио сам десет посла
ни ка опо зи ци је. Бојим се 
да не поску пе. 
• Меди ји су сло бод ни. 
Могу да иду куд год 
хоће.
• Добро дошли у Срби ју! 
Шта има те од оруж ја?

Њо ке са  
спа на ћем

Са стој ци: па ко ва ње њо ка од 
500 г. За пе сто сос од спа на ћа: 
120 г спа на ћа, 50 г ба де ма или 
ора ха, 5 су ше них па ра дај за, 6 
ка ши ка ма сли но вог уља, со. 

При пре ма: Уба ци ти њо ке у 
кљу ча лу сла ну во ду и ку ва ти док 
не иза ђу на по вр ши ну. Све 
са стој ке из блендати. У вру ће 
њо ке уме ша ти пе сто сос. Док је 
све вру ће до да ти по же љи ов чи
ји, ко зи ји или кра вљи сир. А на 
кра ју и пар ме зан. 
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Пот пред сед ник Покра јин ске вла де Ђор
ђе Мили ће вић на доде ли при зна ња 
„Капи је успе ха“ 28. фебру а ра, која 

При вред на комо ра Вој во ди не доде љу је за 
уна пре ђе ње и под сти ца ње ква ли те та услу га 
у уго сти тељ ској и тури стич кој делат но сти, 
рекао је да је бржи при вред ни раз вој Вој во
ди не први и нај ва жни ји при о ри тет Покра јин
ске вла де, а да у том опре де ље њу тури зам 
има вео ма зна чај но место.

Током 2016. годи не у Вој во ди ни је бора ви
ло пре ко 446.000 стра них и дома ћих тури
ста, што је око осам одсто више него годи ну 
дана рани је. Ти тури сти оства ри ли су пре ко 
1.100.000 ноће ња, што је за 13 про це на та 
више него у 2015. годи ни.

Чести та ју ћи добит ни ци ма награ да на 
доби је ним при зна њи ма, пот пред сед ник 
Покра јин ске вла де је тури стич ке рад ни ке и 
пред у зет ни ке позвао да удру же зна ње, иде
је и капа ци те те, како би од Вој во ди не зајед
нич ки напра ви ли рас ко шну и сви ма при
влач ну тури стич ку дести на ци ју каква она, 
како је рекао, и тре ба и може да буде.

При зна ње „Капи је успе ха“ доде љу је се 
кон ти ну и ра но већ 25 годи на, и то нај бо љи
ма за достиг ну ти ква ли тет услу га у кате го
ри са ним објек ти ма сме шта ја, ресто ра ни ма 
и објек ти ма који на нај бо љи начин пред ста
вља ју мул ти ет нич ку зајед ни цу Вој во ди не и 
зна чај но обли ку ју војвођанскe туристичкe 
вред но сти. Поред „Капи је успе ха“, При вред

на комо ра Вој во ди не пла ке та ма за ква ли тет 
услу га награ ђу је и пред у зе ћа која су дости
гле зави дан ниво орга ни за ци је посло ва ња и 
одно са пре ма госту у свим кате го ри ја ма.

„Капи је успе ха“ као нај ви ше при зна ње за 
ква ли тет услу га за 2016. годи ну у сво јим 
кате го ри ја ма доби ли су Етно насе ље и етно 
хотел „Врд нич ка кула“ (Бања Врд ник), хотел 
„Пре ми јер пре зи дент“ (Срем ски Кар лов ци), 
Вина ри ја „Деу рић“ (Мала Реме та), Салаш 

Ђор ђе вић (Шупљик); док су добит ни ци пла
ке та за ква ли тет услу га Ресто ран ЦФК 
(Врбас), Етно кућа „Тоши на кућа“ (Јарак), 
Салаш Татић (Тури ја), Арт кафе (Кањи жа), 
Поро дич ни подрум вина „Селек та“ (Гуду ри
ца) и поро дич на вина ри ја „Виник“ (Вршац).

Пред сед ник При вред не комо ре Вој во ди не 
Бошко Вучу ре вић рекао је да су доде ље на 
при зна ња подр шка нај бо љи ма а под сти цај 
сви ма.

ПРИ ЗНА ЊЕ „КАПИ ЈА УСПЕ ХА“

Срем ци успе шни у тури зму

Како је и наја вље но при ли ком отва ра
ња изло жбе, Зави чај ни музеј Рума 
је пово дом госту ју ће архе о ло шке 

изло жбе „Изме ђу кости ма и орна ме на та 
антро по морф не фигу ри не вин чан ске кул
ту ре“ из збир ке Народ ног музе ја у Сме де
рев ској Палан ци, орга ни зо вао еду ка тив но 
 кре а тив не ради о ни це са уче ни ци ма тре
ћег и четвр тог раз ре да град ских основ них 
шко ла. Ради о ни це су орга ни зо ва не од 

27. фебру а ра до 2. мар та и то у про сто ру 
где је изло жба и поста вље на. Води ли су 
их Алек сан дра Ћирић, Суза на Јови чић и 
Урош Нико лић.

Ради о ни це су се састо ја ле из тео риј
ског и прак тич ног дела  кроз тео риј ски 
део уче ни ци ма се гово ри ло о архе о ло ги
ји  каква је то нау ка и чиме се бави, као 
и о њеном зна ча ју. Обја шња ва ла им се и 
сама изло жба, одно сно пред ме ти и ком 

пери о ду исто ри је при па да ју. 
 Уче ни ци су упо зна ти и са вре мен ским 

пери о дом када је ова кул ту ра посто ја ла, 
какав је то пери од био, ода кле поти че 
назив Вин чан ска кул ту ра. Гово ри ли смо 
о изло же ним фигу ри на ма, шта оне пред
ста вља ју, као и орна мен ти на тим фигу ри
на ма. Када ура ди мо тај тео риј ски, сле дио 
је и прак тич ни део ради о ни це  каже исто
ри чар ка у Зави чај ном музе ју Рума Алек
сан дра Ћирић.

У том делу уче ни ци су од гли на мо ла 
пра ви ли вин чан ске фигу ре и њихов накит 
и тако при ме њи ва ли зна ња која су сте кли 
у тео риј ском делу ради о ни це. У раду ових 
ради о ни ца уче ство ва ло је пре ко 200 уче
ни ка град ских основ них шко ла.

Сара Барац је била јед на од тих уче сни
ка. Она је уче ни ца тре ћег раз ре да Основ
не шко ле „Змај Јова Јова но вић“. 

 Пра вим неке гли не не скулп ту ре. Прво 
смо чули о изло жби  ради се о ста ри јим 
људи ма из про шло сти, како су они били 
миро љу би ви, нису хте ли да рату ју. И они 
су пра ви ли те скулп ту ре и ми сада слич
но пра ви мо. То ми је јако инте ре сант но, 
али ми мало тешко иде пра вље ње ове 
фигу ре. Ово је као зајед но час исто ри је и 
ликов ног и тако ми је мно го зани мљи ви
је  рекла нам је Сара уз напо ме ну да би 
воле ла да буде више слич них ради о ни ца.

С. Џ.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Ради о ни це са основ ци ма
о Вин чан ској кул ту ри

Уче сни ци јед не ради о ни це

СА СВИХ СТРАНА
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PREDSEDNI^KI
IZBORI 2017.
Referendumska
podr{ka Sremaca
Aleksandru Vu~i}u

VOJA BRAJOVI]:
Hrabrost je

baviti se glumom

DANI VINA U RIVICI: Nije lako Sremac biti?!

IGOR
MIROVI]:
Vojvodinu 
o~ekuje
stabilan 
ekonomski 
razvojЦен тар за со ци јал ни рад „Са ва“ из 

Срем ске Ми тро ви це уз по моћ до
на то ра и по др шке Град ске упра ве 

за здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту про
шлог че твр тка, 2. мар та уру чио је па ке
те по мо ћи нај у гро же ни јим ка те го ри ја ма 
ста нов ни штва, у ко је се свр ста ва ју ста
ра ли ца и по ро ди це са де цом ко ја има
ју здрав стве не про бле ме. По моћ у ви ду 
хра не и средстава за хи ги је ну до би ло је 
150 ко ри сни ка, док су за де цу обез бе ђе
ни и па ке ти са слат ки ши ма и школ ским 
при бо ром. За ове до на ци је обез бе ђе но 
је 300.000 ди на ра од стра не Ми тров ча
на, вер ни ка Адвен ти стич ке цр кве. 

По моћ је при сти гла и се дам де сет че
тво ро го ди шњој ба ка Љу би ци Илић из 
Но ћа ја, о ко јој бри не ге рон то до ма ћи ца 
Љи ља на Бу гар ски.  

 Ро дом сам из Ду бља, а у Но ћа ју 
жи вим од 1962. го ди не, од ка ко сам се 
уда ла.  Ра ди ли смо муж и ја, ни смо има
ли де це, бо ри ла сам се за жи вот, био је 
те жак. Жи ве ла сам бед но. Док сам би
ла здра ви ја, ра ди ла сам, ишла сам и у 
ком ши лук да по мог нем, пре жи вља ва ла 
сам. Би ла сам бо рац за жи вот. Сад сам 
обо ле ла, не мо гу више да радим. Др жим 
ко ко шке, па од не сем ја ја на цен тар да 
про дам, узмем не ки ди нар. Љи ља ми је 
де сна ру ка, три пу та она ме не оби ла зи. 
За хвал на сам на по мо ћи ко ју сам до би
ла, ве о ма ми зна чи – ис при ча ла је Љу
би ца Илић. 

Па ке ти по мо ћи, из ме ђу оста лих, уру
че ни су Ми лан ки Га шпар и ње ном бо ле
сном дво го ди шњем уну ку Деја ну. 

 При вре ме ни сам ста ра тељ бо ле
сном уну че ту, по што је ње го ва ма ма 

већ го ди ну да на у бол ни ци. Де јан има 
две го ди не и три ме се ца. Ро дио се пре 
вре ме на и од та да има про бле ма. Ср це 
му је на де сној стра ни, има две сле зи
не, имао је из лив кр ви на мо зак ка да је 
имао шест ме се ци, тако ђе се бори са 
та хи кар ди јом и епи леп си јом, ко ју је про
у зро ко ва ла ци ста на мо згу. Сад тре ба да 
се опе ри ше, че ка мо да ле ка ри раз мо тре 
ка ко ће то од ра ди ти, по што је ци ста на 
не згод ном ме сту. У све му ово ме, Цен тар 
за со ци јал ни рад ми је из ла зио у су срет 
у ви ду ра зних по мо ћи, ма да ми нај ви ше 
зна чи нов ча на по моћ, јер је све ве о ма 
ску по. Ње га на све пре гле де мо рам да 
во зим так си јем, због епи леп си је, так си 
за Бе о град и Но ви Сад ни је ни ма ло јеф
тин. Тре ба ми и но вац да би ћер ки могла 
да пла тим пре воз из Вршца, да дође да 
види сина – искре но при ча Ми лан ка, 
чија је пен зи ју 10.300 ди на ра. 

По ред то га, ње на ћер ка при ма со ци
јал ну по моћ у из но су од 12.200 и 3.300 
ди на ра де чи јег до дат ка, што је не до вољ
но, јер ка ко она ка же, пре гле ди и кон тро
ле су ве о ма ску пи. На кон обра ћа ња ме
ди ји ма ко ји су већ пи са ли о овом слу ча ју, 
Ми лан ка ка же да се си ту а ци ја про ме ни
ла и да јој је при сти за ла по моћ, ме ђу тим, 
још увек су јој по треб на зна чај на сред
ства ка ко би из ле чи ла свог уну ка. 

Врши лац дужно сти на чел ни ка Град
ске упра ве за здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту Во ји слав Мир нић ис та као је 
овом при ли ком да је по треб но по ди ћи 
свест ста нов ни штва да без за јед нич ког 
ра да и за јед нич ког де ло ва ња не мо же мо 
да ре ши мо про бле ме со ци јал но угро же
них. 

Да ни ло Пу шкаш, про по вед ник, све
ште но ли це хри шћан ске Адвен ти стич ке 
цр кве ка же да је ова цр ква стал но укљу
че на у до бро твор не ак ци је, а да је ову 
омо гу ћио је вер ник ко ји је ина че Ми тров
ча нин. 

 Хри шћан ска Адвен ти стич ка цр ква у 
Ср би ји и ино стран ству је стал но укљу
че на у раз ли чи те до бро твор не ак ци је. 
Већ го ди на ма има мо до бру са рад њу са 
Цен тром за со ци јал ни рад и сва ке го ди
не по моћ уру чу је мо угро же ним ста нов
ни ци ма. Ове го ди не смо има ли сре ћу да 
је је дан наш вер ник по кре нуо ини ци ја ти
ву да се по мог не угро же ни ма и омо гу ћио 
300.000 ди на ра, ко је смо ис ко ри сти ли 
ка ко би смо на пра ви ли 150 па ке та хра
не и хи ги је не. Три пу та го ди шње дели
мо јед но крат не по мо ћи, око Но ве го ди не 
смо по де ли ли 40 па ке та – ре као је Пу
шкаш. 

Ди рек тор ка Цен тра за Со ци јал ни 
рад „Са ва“ Сне жа на Ста ни са вље
вић ре кла је да Цен тар има до бру 

са рад њу са до на то ри ма а да су се овом 
при ли ком од лу чи ли да по моћ до би ју два 
нај у гро же ни ја ти па ко ри сни ка Цен тра за 
со ци јал ни рад – ста ра, со ци јал но угро
же на ли ца и по ро ди це са де цом ко ја 
има ју здрав стве не про бле ме. 

Ка ко за кон на ла же, вер ски објек ти ко
ји слу же за мо ли тве не свр хе осло бо ђе
ни су пла ћа ња по ре за, па би би ло ле по 
ка да би се и Срп ска пра во слав на цр ква 
укљу чи ла у ова кве ак ци је. Нов цем ко јим 
би ина че пла ти ла по рез, ко јег је осло
бо ђе на, мо гла би по мо ћи угро же ним 
верницима, ко јих је из да на у дан све 
ви ше.  С.Станетић

Како закон налаже, верски објекти који служе замолитвене сврхе ослобође-
нисуплаћањапореза,пабибилолепокадабисеиСрпскаправославнацрква
укључилауоваквеакције.Новцемкојимбииначеплатилапорез,којегјеосло-
бођена,моглабипомоћиугроженимверницима,којихјеизданаудансвевише
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