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1. Зашто типујем на актуелног министра пољопривреде Бранислава 
Недимовића и зашто би то било добро за Србију
2. Медвеђа услуга Вучићу од стране живописних ликова из широке лепезе 
кандидата за највеће увлакаче 
3. Зашто је Бранислав Недимовић тренутно најпожељнија политичка 
прилика, посебно за оцвале жућкасте удаваче 

Ако је судити по српским таблоидима, како у свом 
уводнику примећује београдски НИН, биће да 
лидери две највеће светске силе, САД и Русије, 

Доналд Трамп и Владимир Путин (а и остали обашка), 
ових дана просто не могу да спавају због српских 
послова. 

Ко ће, након последњег дана текућег маја месеца, 
када нови председник Србије Александар Вучић испрати 
у пензију потоњег Тому Николића, бити нови српски 
премијер? Ко ће, дакле, бити Вучић уместо Вучића? 

Да ли ће то бити неко од оних наклоњених Америци 
и њеним интересима? Зорана Михајловић? Душан 
Вујовић? Ана Брнабић? Или ови чијем су срцу ближи 
Мајка Русија и Владимир Путин? Као на пример 
Ивица Дачић или Никола Селаковић? Нагађања су 
најфантастичнија и изгледа да су гласовити курири, 
телеграфи и остали информери, боље „обавештени“ и 
од самог Вучића, који се канда још увек премишља и 
вага на коју ће страну.

Шалу на страну, неће премијера бирати ни таблоиди, 
ни Русија и Америка, већ ће то одлучити Александар 
Вучић. А ко ће то бити, зна једино он, али ето неће да 
дошапне таблоидима, пуштајући их да се сами саплићу. 
Саплићући за собом и све оне који се путем њих 
информишу. Тако  да потпуно разумем мог комшију у 
селу, који каже да је жени забранио да му више купује 
те новине, како би сачувао здрав разум.

Помињу се у разним спекулацијама и многи други 
кандидати, али право да вам кажем, не пецам се више 
на такве ствари. Јер, на то да ли ће Вучића на месту 
премијера наследити, како неки промишљају, Небојша 
Стефановић, или можда Бранислав  Недимовић, ипак 
неће одлучивати таблоиди и њихови обожаваоци. Ипак, 
одговор на питање ко ће бити нови српски премијер, није 
безначајно. Ако се неко сети да организује такмичење 
за питање од милион долара, могао би да заради лепе 

паре. Утешна награда би могла да буде стан у Београду 
на води.

У мноштву најразличитијих спекулативних 
комбинаторика, некако нису до изражаја стизали 
гласови који су на месту премијера видели могућност 
појаве једног сасвим другог кандидата, из неког не баш 
таблоидног корпуса, као што је то случај са актуелним 
министром пољопривреде Браниславом Недимовићем. 
Можда зато што као кадар из најмлађе генерације 
Вучићевих блиских сарадника, није био у прилици да 
постане довољно таблоидно интересантан, као остали 
из овог текста поменути пре њега. Није на мени да 
размишљам Вучићевом главом, али не бих се изненадио 
када би се Бранислав Недимовић појавио као озбиљан 
кандидат за првог човека српске владе. Имам логичне 
разлоге да размишљам у том правцу.

Као прво, мислим да су међу тим разлозима и 
последњи догађаји, који као нузпроизвод иду 
уз тек минуле председничке изборе. Резултати 

говоре о томе да би Вучић свакако победио на тим 
изборима, и без оних који су му, у жељи да му се 
додворе и ућаре нешто за личну корист, уствари чинили 
медвеђу услугу. Нисам морао да будем паметан да бих 
то видео. 

Уосталом, знао је то и пензионер из Шуљма, Раде 
Носић, који је још пре дана за гласање, за М новине 
најавио да је спремио пиће и печеницу, којима 
ће прославити победу Александра Вучића, новог 
председника Србије. Раде Носић је пензију зарадио у 
Немачкој и не очекује од Вучића никакву корист, сем што 
је у односу на њега употребио личну симпатију и здраву 
логику. 

Значи, нити су телевизије (а посебно јавни сервис) 
морале да од десет прилога, девет посвете премијеру 
који се кандидовао за председника (о таблоидима и
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таблоидним творевинама да и не говорим), нити је Маја 
Гојковић морала да распушта Скупштину, нити је онај 
дилбер морао да жену Вука Јеремића проглашава за 
српског Ескобара... И да не набрајамо сад. 

И без таквих медвеђих услуга, које су највише 
изазвале студентске протесте у Београду, Александар 
Вучић би убедљиво победио на председничким 
изборима.

Дакле, Александру Вучићу  не само да не требају на 
месту премијера они које бије глас да су Трампови, 
односно Путинови изасланици, него му нису неопходни 
ни они који се у жељи да буду већи Вучић од Вучића, 
понашају као она крава која да пуну кофу млека, коју 
онда на крају ритне ногом и направи дуплу штету. Јер, 
није мало оних који се понашају као првоборци који се не 
сналазе у новој улози из послератне четрдесетпете, 
таквих има подоста. Чинећи медвеђу услугу Вучићу и 
СНС-у, такви у ствари мисле само на себе.

Недимовић, по мом скромном мишљењу, не спада у ту 
категорију Вучићевих сарадника. Он је релативно са 
кратким стажом у Вучићевом тиму, али није неискусан у 
политици.

Уосталом, нису га џабе својевремено вукли за рукав 
Јешић, Пајтић и остали из бивше покрајинске 
администрације. Недимовић је, одлучивши да са својом 
Групом грађана Вредна Митровица, колективно уђе у 
СНС, донео стабилност владајућој странци у центру 
Срема, чиме је свакако заслужан што Сремска 
Митровица није антинапредњачко острво, као рецимо 
Шабац.

Колико Недимовић у сигурним рукама држи 
Сремску Митровицу, показује и пример понашања 
овдашњих демократа на председничким изборима. 

Схвативши да су као политичка опција безначајни, 
отказали су подршку Саши Јанковићу, очекујући да им 

СНС удели мрвице са стола. Многи ово доживљавају као 
отворену политичку проституцију, која на корист може ићи 
само првим људима ДС, Ненаду Лемајићу и др 
Мирославу Кендришићу. Недимовић је за нејаку опозицију 
и политичке превртљиве удаваче, каквих је у Срему 
највише у Сремској Митровици, најпожељнији политичка 
прилика.

Постоје и други бројни разлози зашто би било добро да 
нови премијер Србије буде Сремац. Један од њих 
свакако је и антитеза оне чувене (анти)аутономашке 
ругалице да су отишли Немци, а дошли Сремци. Јер, као 
што видимо Немци су овде данас добродошли, а ни 
Сремци нису мрски. Уосталом, зар није онај весељак из 
Пајтићевог ДС-а, Мирослав Васин стално истицао да 
како је Срем локомотива развоја Србије.

Није то била неозбиљна ствар. У Инђији, а и шире, 
препричава да како је ономад, кад је Горан Јешић 
заглумио да је Неко & Нешто, дотични умислио да ће 
бити премијер Србије, али му је Борис Тадић те илузије 
избио из главе. Уз Јешића  су, наравно, ишле и Јешићеве 
пришипетље, па је тако онај бивши шеф сремске 
полиције Зоран Смајић, умислио да ће да замени 
Милорада Вељовића, својевременог вечитог директора 
српске полиције. 

Што је баби мило то јој се и снило, па тако оде и санак 
пусти. Јешић можда јесте био и овакав и онакав, али није 
био несвестан улоге и важности Срема као регије

***

Ово претходно речено је, наравно, моје лично 
размишљање. Ко ће бити нови премијер Србије, ипак ће 
одлучити стари премијер Србије. Како год, ја чврсто 
стојим на становишту да Срем заслужује и има капацитет 
да новој влади да првог министра, председника Владе 
Републике Србије.

3.
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СЕД НИ ЦА СО ШИД ПО ХИТ НОМ ПО СТУП КУ

Смена у Цен тру за со ци јал ни рад

На сед ни ци Скуп шти не 
оп шти не Шид, ко ја је 
по зах те ву Оп штин-

ског ве ћа одр жа на по хит-
ном по ступ ку 28. апри ла, 
раз ре ше на је ду жно сти 
ди рек тор ка Цен тра за со ци-
јал ни рад у Ши ду Дра га на 
Шин ка, а за вр ши о ца ду жно-
сти ди рек то ра те уста но ве, 
име но ван је др прав них на у-
ка Де јан Ло га ру шић из 
Ши да. Обра зло же ње о раз-
ре ше њу ди рек тор ке Дра га не 
Шин ке, као и прав не осно ве 
за раз ре ше ње ди рек то ра 
уста но ва пре ис те ка њи хо-
вог ман да та, за го вор ни цом 
је из нео по моћ ник пред-
сед ни ка Оп шти не Шид 
за ду жен за со ци јал на 
пи та ња Не бој ша Илић, 
ис ти чу ћи да од бор ни ци 
Скуп шти не на свом 
по след њем за се да њу 
ни су да ли са гла сност 
на про грам ра да Цен-
тра за со ци јал ни рад за 
2017. го ди ну:

- Раз лог за до но ше ње 
ре ше ња о раз ре ше њу 
ди рек то ра уста но ве 
со ци јал не за шти те 
Цен тар за со ци јал ни 
рад Шид ле жу у чи ње-
ни ци да до са да шњи 
ди рек тор те уста но ве 
Дра га на Шин ка,  ни је 
спро во ди ла план ске 
ак тив но сти пред ви ђе не 
пла ном ове уста но ве, 
ка ко за 2016. та ко и за 

2017. го ди ну. На пр вом 
ме сту, оства ри ва ње пра ва 
гра ђа на утвр ђе не За ко ном о 
со ци јал ној за шти ти, из ме ђу 
оста лих и пра ва на по моћ у 
ку ћи и  кућ ној не зи. Та ко ђе, 
од лу ком о оства ри ва њу пра-
ва у обла сти со ци јал не 
за шти те за ко јим се пре ма 
за ко ну ста ра Оп шти на, про-
пи са но је да Цен тар за со ци-
јал ни рад из ме ђу оста лих 
по сло ва, тре ба да оба вља и 
по моћ у ку ћи и кућ ну не гу. 
За ко ном о со ци јал ној за шти 
је про пи са но, да ће осни вач 
Цен тра за со ци јал ни рад 
раз ре ши ти ди рек то ра пре 

ис те ка ман да та ако на би ло 
ко ји на чин оне мо гу ћа ва 
оства ри ва ње пра ва и услу ге 
из над ле жно сти те уста но ве. 
Има ју ћи у ви ду да име но ва-
на ни је спро во ди ла услу гу 
пред ви ђе ну оби мом по сло-
ва Цен тра за со ци јал ни рад, 
пра во на по моћ у ку ћи и кућ-
ну не гу, за ко јом се у прак си 
по ка за ло да је ве ом из ра же-
на по тре ба, ни ти је обез бе-
ди ла усло ве за ње но спро-
во ђе ње јер ни је обез бе ди ла 
ли цен цу за на ве де ну услу гу 
у уста но ви, а та ко и усло ве 
за ли ца ко ја би те по ло ве 
оба вља ли, Оп штин ско ве ће 

је на сво јој по след њој 
сед ни ци по твр ди ло 
пред лог о раз ре ше њу 
Дра га не Шин ка, са 
функ ци је ди рек то ра 
по ме ну те уста но ве и 
пред ла же се Скуп шти-
ни да до не се ре ше ње о 
раз ре ше њу име но ва не 
- из ја вио је Не бој ша 
Илић.

За го вор ни цу је за тим 
иза шла од бор ни ца 
СДС-а На та ша Цвјет ко-
вић, ис ти чу ћи да не ма 
при мед бу ка да су у 
пи та њу фор мал но 
прав ни осно ви пред ло-
га од лу ке у пи та њу, али 
је ста ви ла при мед бу 
на чи на раз ре ше ња 
ди рек тор ке.

- Мо ја при мед ба се 
од но си на ту не ку људ-

Са сед ни це СО Шид

Де јан Ло га ру шић

До сре ди не 2018. 
го ди не шид ска 

оп шти на ће би ти 
га си фи ко ва на

и те го ди не
гра ђа ни ће

има ти до ток
га са у сво јим 

до ма ћин стви ма. 
При вред ни 

су бјек ти ко ји 
ко ри сте ве ли ке 

ко ли чи не
енер ге на та,

има ће мо гућ ност 
да се при кљу че 
на гас,  ис та као 

је за ме ник
пред сед ни ка 

Оп шти не Шид 
Зо ран

Се ме но вић

• Де јан Ло га ру шић вршилац дужности ди рек тора
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ску стра ну. Да ли је баш гре-
шка ди рек тор ке Цен тра за 
со ци јал ни рад, раз лог што 
та уста но ва у прет ход них 
не ко ли ко го ди на ло ше ра ди. 
Чи ње ни ца је да је Цен тар за 
со ци јал ни рад ло ше ра дио и 
ра ни је. И са ма сам за вре ме 
свог ман да та има ла ра зно-
ра зних при мед би на рад те 
уста но ве, као и на на чи не на 
ко је се до де љу је со ци јал на 
по моћ, као и на чи не на ко је 
функ ци о ни ше ту ђа не га и 
по моћ у ку ћи. Про грам 
ге рон то до ма ћи ца од ср ца 
по др жа вам без об зи ра ко га 
спро во ди. Сма трам са мо да 
сте ово мо гли ура ди ти на 
ху ма ни ји на чин. Дра га на 
Шин ка је ди пло ми ра ни со ци-
јал ни рад ник и она је пре 
не го што је име но ва на на 
функ ци ју ди рек то ра, ра ди ла 
у Цен тру. Има ла је ис ку ства 
и сма трам да ни је баш би ла 
та ко лош ди рек тор да би смо 
је мо ра ли на ова кав на чин 
раз ре ша ва ти по хит ном 
по ступ ку. Ако же ли мо не што 
да про ме ни мо, он да тре ба 
да ути че мо да се про ме ни 
За кон о со ци јал ној за шти ти, 
на чи не на ко ји се до де љу је 
со ци јал на по моћ и све оста-
ло што  гра ђа ни ма Ср би је 
по за ко ну при па да - ис та кла 
је На та ша Цвјет ко вић.

Дру га тач ка днев ног ре да 
од но си ла се на ин фор ма ци-
ју о за кљу че њу анек са 2 уго-
во ра, ко ји се од но си на за вр-
ше так га си фи ка ци је у шид-
ској оп шти ни:

- За до вољ ство ми је што 
мо гу да ка жем да смо ко нач-
но ус пе ли да се до го во ри мо 
о за вр шет ку га си фи ка ци је у 
шид ској оп шти ни и спа ја њу 
на ше оп шти не на ма ги-
страл ну мре жу са Срем ском 
Ми тро ви цом. До сре ди не 
2018. го ди не шид ска оп шти-
на ће би ти га си фи ко ва на и 
те го ди не гра ђа ни ће има ти 
до ток га са у сво јим до ма-
ћин стви ма. При вред ни 
су бјек ти ко ји ко ри сте ве ли ке 
ко ли чи не енер ге на та, има ће 
мо гућ ност да се при кљу че 
на гас. Ово је по сао ко ји је 
за по чео 2011. го ди не, а 
на ма ће тре ба ти око го ди ну 
да на да до ве де мо гас у 
шид ску оп шти ну. Ово је 
стра те шки вр ло ва жна од лу-
ка и по сао. Са по ли тич ке 
стра не је ва жно ре ћи да је 
СНС за јед но са сво јим ко а-
ли ци о ним парт не ри ма у 
шид ској оп шти ни, уз по др-
шку пре све га По кра ји не, 
ко ја нам је да ла  план ске 
осно ве да мо же мо из вр ши-
ти спа ја ње ма ги страл не 
мре же, за слу жна за овај 
по сао. За хвал ност ду гу је мо 
и ре пу блич кој Вла ди ко ји су 
одо бри ли Ср би ја га су да 
на ста ви овај про је кат. Шид-
ска оп шти на ће по ста ти јед-
на ле па и по вољ на оп шти на 
за све ин ве сти то ре ко ји бу ду 
до ла зи ли ов де - ис та као је 
за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не Шид Зо ран Се ме-
но вић.

 М. Н.

На кон име но ва ња но вог 
вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 
Цен тра за со ци јал ни рад, 
Де јан Ло га ру шић се за го вор-
ни цом обра тио свим при сут ни-
ма.

- За хва љу јем се на по ве ре-
њу ко је сте ми ука за ли и што 
сте ме име но ва ли на ову 
функ ци ју. Ово рад но ме сто 
уоп ште ни је за хвал но по го то-
во не да нас, у си ту а ци ји у ко јој 
је шид ска оп шти на, ка да се 
су о ча ва са ми грант ском кри-
зом. Др жа ва да нас има све 
ве ћи број ко ри сни ка со ци јал-
ног да ва ња. Ја се на дам да 
ће мо ус пе ти пре бро ди ти све 
ове кри зе за јед но. Био сам 
члан Оп штин ског ве ћа за ду-
жен за со ци јал на пи та ња. 
Мо гу са мо јед но да ка жем, 
Цен тар за со ци јал ни рад је 
био увек „др жа ва у др жа ви“. 
Из те уста но ве ни ка да ни сте 
мо гли до би ти ни ка кву ин фор-

ма ци ју. На дам се да ћу са бив-
шом ди рек тор ком ле по са ра-
ђи ва ти и да ље ра ди ти. Кре ну-
ће мо од мах у ре а ли за ци ју 
про гра ма ту ђе не ге и по мо ћи и 
ли цен ци ра њу тог про гра ма. 
Не ће мо до зво ли ти да нам 
не ке уста но ве и удру же ња са 
стра не, од но се нов це. Ва жно 
је из вр ши ти и ре ви зи ју ко ри-
сни ка. Пред сед ник Оп шти не и 
ру ко вод ство Шид ће увек би ти 
упо зна ти са бро јем ко ри сни ка 
со ци јал не за шти те и са свим 
оста лим што се бу де де ша ва-
ло у тој уста но ви. Ми смо сви 
ов де на истом за дат ку, да 
по бољ ша мо со ци јал не услу ге 
и да по мог не мо тим на шим 
ко ри сни ци ма, ка ко би лак ше 
пре бро ди ли ова те шка вре ме-
на. Та ко ђе ће мо ве ли ки ак це-
нат ста ви ти  на де цу, по себ но 
на де цу ми гра на та ко ји су у 
те шкој си ту а ци ји - ре као је 
Де јан Ло га ру шић.

По пра ви ти со ци јал ни 
ста тус гра ђа на

ШИД

Цр кве по ма жу 
ми гран те

Пред став ни ци До бро-
твор ног фон да СПЦ 
„Чо ве ко љу бље“ на 

под руч ју Епар хи је срем ске 
су уго сти ли ви со ку де ле га-
ци ју би ску па Ан гли кан ске 
цр кве, са ко ји ма је, то ком 
по се те 21. апри ла био и 
ам ба са дор Ве ли ке Бри та-
ни је у Ср би ји Де нис Киф.

Го сте је до че као и 
eпископу Ва си ли ју пред ста-
вио управ ник кан це ла ри је 
ДФ СПЦ „Чо ве ко љу бље“ за 
Срем, ар хи је реј ски на ме-
сник и па рох рум ски, про то-
је реј Сре тен Ла за ре вић.

Основ ни раз лог по се те 
ви со ке де ле га ци је из Ве ли-
ке Бри та ни је био је упо зна-
ва ње са си ту а ци јом у ко јој 
се на ла зе из бе гли це и 
ми гран ти ко ји бо ра ве на 
те ри то ри ји шид ске оп шти-
не. 

Тим по во дом, по се ћен је 
при хват ни цен тар „Прин ци-
по вац“ у ко ме се тре нут но 
на ла зи не што ма ње од три 
сто ти не љу ди, углав ном 
по ро ди ца с ма лом де цом, 
где су их до че ка ли пред-
став ни ци Ко ме са ри ја та за 
из бе гли це и ми гра ци је 
Ре пу бли ке Ср би је.

По ре чи ма Ма ри је Вра не-
ше вић, управ ни це про гра-
ма ДФ СПЦ „Чо ве ко љу-
бље“, чла но ви де ле га ци је 
из Ве ли ке Бри та ни је би ли 
су при јат но из не на ђе ни 
го сто прим ством и усло ви-
ма ко је су др жа ва Ср би ја, 
шид ска оп шти на и рад ни ци 
у при хват ном цен тру обез-
бе ди ли љу ди ма ко ји се 
на ла зе у не во љи.

На кон за јед нич ког руч ка, 
ко ји је за ви со ку де ле га ци ју 
и све го сте при ре дио 
eпископ срем ски Ва си ли је, 
у ма на сти ру При ви на Гла-

ва, де ле га ци ја је по се ти ла 
се о ску шко лу у Со ту. 

Циљ по се те овој се о ској 
шко ли, био је да се до на ци-
ја ма, ко је је при ку пи ла хри-
шћан ска Ан гли кан ска цр ква 
из Ве ли ке Бри та ни је, 
ре кон стру и ше ру и ни ра на 
Спорт ска дво ра на, ка ко би 
де ца из Со та мо гла да је 
ко ри сте. У са рад њи са 
Школ ским од бо ром и упра-
вом па ро хи је из Со та, 
од мах по ре кон струк ци ји, 
би ће упри ли че не за јед нич-
ке ак тив но сти де це из се ла 
и де це из при хват ног цен-
тра.

Оби ла зак ра до ва у Со ту

Основ ни раз лог по се те ви со ке 
де ле га ци је из Ве ли ке Бри та ни је 
био је упо зна ва ње са си ту а ци јом у 
ко јој се на ла зе из бе гли це и ми гран
ти ко ји бо ра ве на те ри то ри ји шид
ске оп шти не
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Рас пи сан кон курс за из бор 
ди рек то ра јав них пред у зе ћа

На сед ни ци је 
усво је на од лу ка 
о рас пи си ва њу 
јав ног кон кур са 

за из бор
ди рек то ра
пет јав них

пред у зе ћа чи ји 
је осни вач 

Оп шти на Ин ђи ја 
а то су: ЈКП 

„Ко му на лац“, 
ЈКП „Во до вод и 

ка на ли за ци ја“, 
ЈП „Ин грин“, ЈП 

„Ин ђи ја пут“ и 
ЈП „Ин гас“

На 12. сед ни ци Скуп-
шти не оп шти не Ин ђи-
ја одр жа ној у уто рак, 

25. апри ла ве ћи ном гла со ва 
од бор ни ка ло кал ног пар ла-
мен та усво је на је од лу ка о 
су о сни ва њу Јав ног пред у зе-
ћа за про стор но и ур ба ни-
стич ко пла ни ра ње и про јек-
то ва ње „За вод за ур ба ни-
зам Вој во ди не“ Но ви Сад. 
Су о сни ва њем по ме ну тог 
јав ног пред у зе ћа ло кал на 
са мо у пра ва у Ин ђи ји ре ши-
ће про блем  кон ти ну и ра ног 
и ква ли тет ног про стор ног и 
ур ба ни стич ког пла ни ра ња и 
за шти те жи вот не сре ди не у 
тој оп шти ни, али и тран спа-
рент ног фи нан си ра ња ових 
и дру гих струч них по сло ва. 

Ка ко Ин ђи ја ду ги низ го ди-
на уна зад не ма јав но пред у-
зе ће за ур ба ни стич ке по сло-

ве, За вод ће би ти но си лац 
пра ва из ра де Про стор ног 
пла на оп шти не, пла на ге не-
рал них ре гу ла ци ја и пла но-
ва де таљ не ре гу ла ци је. 
Осни вач ки улог Оп шти не 
Ин ђи ја из но си ће не што 
ви ше од 80.000 ди на ра и 
чи ни ће 0,20 од сто укуп ног 
ка пи та ла. Обим по сло ва 
уго ва ра ће се за сва ку ка лен-
дар ску го ди ну, у скла ду са 
усво је ним бу џе том и про гра-
мом ра да Оп штин ске упра-
ве, по твр ђу је и пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак.

На по след њој сед ни ци СО 
Ин ђи ја усво је на је и од лу ка 
о рас пи си ва њу јав ног кон-
кур са за из бор ди рек то ра 
пет јав них пред у зе ћа чи ји је 
осни вач Оп шти на Ин ђи ја а 
то су: ЈКП „Ко му на лац“, ЈКП 

„Во до вод и ка на ли за ци ја“, 
ЈП „Ин грин“, ЈП „Ин ђи ја пут“ 
и ЈП „Ин гас“.

- Ди рек тор јав ног пред у зе-
ћа мо же да има ста тус 
вр ши о ца ду жно сти нај ду же 
го ди ну да на и ми смо са да у 
за кон ској оба ве зи да рас пи-
ше мо кон курс - ка же 
Владимир Гак и до да је да 
ће уско ро би ти рас пи са ни и 
кон кур си за из бо ре ди рек то-
ра уста но ва, аген ци ја, 
На род не би бли о те ке „Др 
Ђор ђе На то ше вић“ и дру гих 
ин сти ту ци ја чи ји је осни вач 
ло кал на са мо у пра ва.

Од бор ни ци су усво ји ли и 
из ве шта ји о ра ду и фи нан-
сиј ском по сло ва њу На род не 
би бли о те ке „Др Ђор ђе 
На то ше вић“, Аген ци ја за ИТ, 
ГИС и ко му ни ка ци је, за 
ло кал ни еко ном ски раз вој, 
ру рал ни раз вој, као и из ве-
шта је Ту ри стич ке ор га ни за-
ци је, По слов но - обра зов ног 
цен тра и свих ме сних за јед-
ни ца на те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја. 

За кљу чак је, ка же 
Владимир Гак, да су све 
по ме ну те уста но ве и аген-
ци је по сло ва ле са из ра же-
ним по бољ ша њи ма ка да је 
у пи та њу од нос пре ма ра ду 
и тро ше њу бу џет ских сред-
ста ва.

 М. Ђ.

На 12. сед ни ци СО Ин ђи ја 
до нет је и за кљу чак у ве зи са 
функ ци о ни са њем ме сних 
за јед ни ца. За кљу чак се од но си 
на до но ше ње од лу ке о рас пи-
си ва њу из бо ра за чла но ве 
Са ве та свих де сет ме сних 
за јед ни ца на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја ко ји су пред-

ви ђе ни за 14. мај те ку ће го ди-
не.

Ми лан Пре до је вић, пред сед-
ник СО Ин ђи ја ис та као је да су 
пред из бор не рад ње у то ку и да 
су кан ди да ти за чла но ве са ве-
та ме сних за јед ни ца сво је при-
ја ве мо гли под не ти до кра ја 
апри ла.

При пре ме за из бо ре
у ме сним за јед ни ца ма
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Пр ви ре ба ланс бу џе та

Пр ви ре ба ланс оп штин ског бу џе та за 
ову го ди ну при хва ти ли су чла но ви 
Оп штин ског ве ћа Ру ма на сво јој сед-

ни ци ко ја је одр жа на 28. апри ла.
Пре ма обра зло же њу ше ф Оде ље ња за 

фи нан си је, при вре ду и по љо при вре ду Би-
ља не Да мља но вић овим ре ба лан сом се 
при хо ди и при ма ња ускла ђу ју са рас хо ди-
ма и из да ци ма на ви шем ни воу и то у из-
но су од 39, 46 ми ли о на ди на ра бу џет ских 
при хо да и рас хо да, док се при хо ди и рас-
хо ди из до дат них из во ра та ко ђе, ускла ђу ју 
на ви шем ни воу, за 2,1 ми ли он ди на ра. 

- Раз лог за до но ше ње ре ба лан са са др-
жан је у уго во ру о на мен ским тран сфер-
ним сред стви ма у со ци јал ној за шти ти по 
ко јем се рум ској оп шти ни са ре пу блич ког 
ни воа пре но си 10,2 ми ли о на ди на ра. У мо-
мен ту до но ше ња бу џе та овај из нос ни је 
био по знат, па се ре ба лан сом омо гу ћа ва 
ње го во тро ше ње. У окви ру про гра ма по-
љо при вре да и ру рал ни раз вој по ве ћан је 
рас ход за кон тро лу ква ли те та зе мљи шта 
за че ти ри и за ко ма са ци ју у Вог њу за 4,5 
ми ли о на ди на ра. У ре ба лан су је из вр шен 
рас по ред до са да не рас по ре ђе ног ви шка 
при хо да из ра ни јих го ди на - ис та кла је Би-
ља на Да мља но вић.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске оп-
шти не та ко ђе је ука зао на основ ни раз лог 
ре ба ла на са - на по ме ну та тран сфер на 
сред ства, али су ре ба лан сом уба че не и 

не ке по зи ци је ко је ни су би ле пред ви ђе не 
- на при мер за ана ли зу ква ли те та по љо-
при вред ног зе мљи шта че ти ри ми ли о на, а 
по том и за ко ма са ци ју у Вог њу. 

- По ди гли смо за 20 ми ли о на ди на ра по-
зи ци ју за за шти ту жи вот не сре ди не, тач ни-
је за упра вља ње от пад ним во да ма, а код 
ван те ле сне оплод ње пред ви ђе но је до дат-
них 700.000 ди на ра, као и код Спорт ског 
цен тра пред ви ђе но је по ве ћа ње од 2,5 ми-
ли о на ди на ра за услу ге по уго во ру за ис-
пла те рад ни ка на ба зе ну, јер још ни је сти-
гла са гла сност за њи хо во за по шља ва ње. 
По диг ну та је и по зи ци ја код Оп штин ске 
упра ве за 5,4 ми ли о на ди на ра, а ума ње на 
по зи ци ја за 13,5 ми ли о на ди на ра код про-
гра ма ор га ни за ци ја са о бра ћа ја и са о бра-
ћај не ин фра струк ту ре - ре као је Сла ђан 
Ман чић, пред сед ник рум ске оп шти не.

На овој сед ни ци су до не те и од лу ке ко-
је пред ви ђа ју уче шће рум ске оп шти-
не у су фи нан си ра њу три про јек та код 

По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при-
вре ду, во до при вре ду и шу мар ство - то су 
про јек ти за обез бе ђи ва ње но вих за врт ња 
ко ји су до са да ре мон то ва ни и не функ ци-
о ни шу до бро, а дру га два се ти чу ко па ња 
бу на ра на из во ри шту Са ва I и Фи ше ров са-
лаш - да кле сви се од но се на ЈП „Во до вод“. 

Три од лу ке - о др жа њу до ма ћих жи во ти-
ња, по ста вља њу ба шта уго сти тељ ски хо-
бје ка та и по ста вља њу и укла ња њу ма њих 
мон та жних обје ка та при вре ме ног ка рак те-
ра су ускла ђе не са За ко ном о пре кр ша ји ма 
ко ји пред ви ђа тач но утвр ђе не ви си не пре-
кр шај них ка зни, а не као ра ни је рас под од 
нај ни же до нај ви ше су ме.

На 25. сед ни ци Оп штин ског ве ћа до нет 
је и пред лог од лу ке о пра ву на фи нан сиј-
ску по моћ не за по сле ним по ро ди ља ма у 
ко јој се то пра во про ши ру је и на оне не за-
по сле не по ро ди ље ко је су ро ди ле че твр то 
или ви ше де це - ра ни је је то пра во ишло 
до тре ћег де те та.

Одо бре на су и до дат на сред ства у ви си-
ни од по 50.000 ди на ра за ФК „Пар ти зан“ 
из Ви то је ва ца за са ни та ри је и „Пу тин ци“ за 
зав ше так се зо не.

На осно ву при хва ће ног пред ло га пла на 
де таљ не ре гу ла ци је де ла цен трал не зо не 
у Пла ти че ву по ве ћа ва се про це нат из гра-
ђе но сти ка ко би се мо гао, на зах тев ин ве-
сти то ра, гра ди ти су пер мар кет.

 С. Џ.

Пред сед ник Оп шти не Сла ђан Ман чић  
је ре као да је из у зет но ва жна и од лу ка о 
на бав ци про тив град них ра ке та за по тре-
бе функ ци о ни са ња про тив град них ста-
ни ца на те ри то ри ји рум ске оп шти не. 

- За те на ме не смо из дво ји ли 900.000 
ди на ра, а има мо 12 про тив град них ста-
ни ца. Бит но је да смо, као и ра ни јих 
го ди на, до не ли и од лу ку о из два ја њу 
сред ста ва за су фи нан си ра ње про тив-
град них стре ла ца. Има мо им 24, они за 
свој рад до би ја ју 4.000 ди на ра, а ми 
из два ја мо сред ства и пла ћа мо их са још 
до дат них 6.000 ди на ра - ис та као је Ман-
чић.

Про тив град не 
ра ке те

ИН ЂИ ЈА: СИ СТЕМ 48

По ја ча ти на пла ту 
ко му нал них услу га

На по след њем са стан ку Си сте ма 48 у 
Ин ђи ји одр жа ном у пе так, 28. апри ла дво-
не дељ не из ве шта је под не ли су ЈКП „Ко му-
на лац“, ЈП „Ин гас“, ЈКП „Во до вод и ка на ли-
за ци ја“ и Дом здра вља „Др Ми ло рад Ми ка 
Па вло вић“. 

Из ме ђу оста лог, из из ве шта ја ЈП „Ин гас“ 
мо гло се чу ти да су у прет ход ном из ве штај-
ном пе ри о ду из вр ши ли 27 ис кљу че ња са 
мре же ко ри сни ка ко ји сво је оба ве зе не 
из ми ру ју ре дов но. Пре ма ре чи ма Ду ша на 
Ле ма и ћа, в.д. ди рек то ра, од по чет ка го ди не 
до да нас ис кљу че но је 30 по тро ша ча, а 
ефи ка сни јом на пла том оче ку ју да се тај 
број у на ред ном пе ри о ду не ће зна чај но 
ме ња ти.

- На да мо се да ће на ши ко ри сни ци ко ји 
има ју ду го ва ња у на ред ном пе ри о ду из ми-
ри ти сво је за о ста ле оба ве зе. Као и ра ни је, 
за ста ра ду го ва ња ну ди мо пот пи си ва ње 
про то ко ла, док ће мо за но ва ду го ва ња у 
до го во ру са ко ри сни ци ма до ћи до ре ше ња 
на ко ји на чин и њи ма да иза ђе мо у су срет 
- ка же Ле ма ић и до да је:

- По сла ли смо 450 опо ме на у прет ход-
ном пе ри о ду и по ло ви на ду жни ка већ се 
ја ви ла да пот пи шу про то ко ле. Има мо до бру 
во љу да свим ду жни ци ма, ко ли ко је у на шој 
мо ћи, иза ђе мо у су срет ка ко би из бе гли 
ту жбе.

Са ин тен зив ни јом на пла том кре ну ли су и 
у ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“, по твр дио 
је Дра го љуб Три фу но вић, в.д ди рек тор тог 
јав ног по ре ду зе ћа ис ти чу ћи да су тре нут на 
не на пла ће на по тра жи ва ња око 50 ми ли о-
на, од то га 31 ми ли он се од но си на по тра-
жи ва ња од гра ђа на.

- Због на до ла зе ћих оба ве за кре ну ли смо 
са ин тен зив ни јом на пла том по тра жи ва ња 
од гра ђа на и при вред них су бје ка та. Ипак, 
иза ћи ће мо им у су срет, јер им ну ди мо 
мо гућ ност пла ћа ња у ви ше ме сеч них ра та 
на кон пот пи си ва ња про то ко ла- ка же Три-
фу но вић и до да је да упо ре до са на пла том 
ра де и на ко нач ном пу шта њу у рад но во и-
згра ђе ног во до во да у Чор та нов ци ма.

- По сле пр ве дез ин фек ци је дру ге ета пе 
во до вод не мре же у са мом на се љу сти гао је 
не га ти ван ре зул тат. По но во смо из вр ши ли 
тај про цес и са да че ка мо ре зул та те. Ка да 
они бу ду по зи тив ни, кре ну ће мо са при-
кључ ци ма на во до вод ну мре жу- ка же в.д 
ди рек тор „Во до во да“ и по твр ђу је да је у 
то ку кал ку ла ци ја ко ја се од но си на це ну 
при кључ ка. Ка ко ка же, она ће би ти по вољ-
на, и по ред то га, Чор та нов ча ни ма ће по ну-
ди ти пла ћа ње у 12 ме сеч них ра та.

М.Ђу рић

Пред школ ска уста но ва „Бо шко Бу ха“ у 
Ин ђи ји про сла ви ла је 38. ро ђен дан. 
То ком це ле не де ље, по чев од 25. до 28. 
апри ла, ре а ли зо ван је низ раз ли чи тих 
ак тив но сти. Ме ђу њи ма је и „Олим пи ја да“ 
у ули ци Вој во де Сте пе ко ја је одр жа на у 
че твр так, 27. апри ла. По бе ду је од не ла 
еки па са ста вље на од ма ли ша на из 
Бе шке. У пе так, 28. апри ла ро ђен дан ска 
про сла ва окон ча на је ве ли ким ма скен ба-
лом глав ним ин ђиј ским ули ца ма. 

Вр тић про сла вио
38. ро ђен дан
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МИТРОВАЧКА БОЛ НИ ЦА НА КОН ТРИ ГО ДИ НЕ ПО НО ВО ДО БИ ЈА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ

БОЛ НИ ЦА С АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈОМ:
Ле че ње по свет ским стан дар ди ма

Акре ди та ци ја
зна чи да има те

ли цен цу за рад,
а то пред ста вља 

по што ва ње 
од ре ђе них

про це ду ра и
си гур ност за

па ци јен те, ка же
ди рек тор Бол ни це

др Жив ко Вр цељ

Пре ма не зва нич ним са зна њи ма М 
но ви на, Оп шта бол ни ца у Срем-
ској Ми тро ви ци, по но во ће, 

на кон три го ди не ра да без ове ли цен-
це, до би ти акре ди та ци ју. Ми тро вач ка 
Бол ни ца је акре ди та ци ју из гу би ла за 
вре ме док је ди рек тор био др Ми ро-
слав Кен дри шић, а у том пе ри о ду 
за бе ле же ни су број ни про пу сти у ле че-
њу па ци је на та, нерет ко и са смрт ним 
слу ча је ви ма.

Ак ту ел ни ди рек тор Бол ни це др Жив-
ко Вр цељ, за наш лист ка же, да још 
увек не мо же да по твр ди на ше не зва-
нич но са зна ње, али да се с раз ло гом 
на да да акре ди та ци ја не ће ми мо и ћи, 
ову је ди ну ме ди цин ску уста но ву тог 
ти па у Сре му.

– С об зи ром да је си ту а ци ја и у 
ад ми ни стра тив ном и у тех нич ком сми-
слу би ла при лич но за пу ште на, као 
што и са ми зна те, ус пе ли смо да пре-
ду зме мо све што је нео п ход но ка ко би 
оце њи ва чи мо гли да да ју по зи тивну 
оце ну на спрем ност Бол ни це за акре-
ди та ци ју. Акре ди та ци ја је ве о ма ва жна 
ствар за нас, ка ко за рад ме ди цин ских 
рад ни ка, та ко по себ но за па ци јен те. 

Њо ме се уре ђу ју од ре ђе не струч не 
про це ду ре, та ко да се ле че ње од ви ја 
по свет ским стан дар ди ма – об ја шња-
ва др Вр цељ.

Под се ћа ња ра ди, др Жив ко Вр цељ 
је на че ло ми тро вач ке Бол ни це до шао 
ав гу ста про шле го ди не и та мо је за те-
као оп шти ја ва шлук у ра ду та да шњег 
ру ко вод ства. Зло у по тре бе при ли ком 
јав них на бав ки, не по што ва ње про це-

Хируршко одељење

Др Живко Врцељ
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ду рал них ства ри, ме ди цин ски апа ра ти 
у ква ру, не по ти зам, ко руп ци ја, па и 
крај њи не мар у лече њу па ци је на та, 
због че га су за бе ле же ни и смрт ни слу-
ча је ви због ко јих се во де суд ски 
по ступ ци... Што се ти че са ме акре ди-
та ци је, ко ја је ис те кла још 2014. го ди-
не, на том по љу ни је ра ђе но ни шта 
иако су сред ства би ла обез бе ђе на од 
стра не По кра ји не.

Др Жив ко Вр цељ по ја шња ва:
– Ра ди се о ми ли он ским из но си ма, а 

уко ли ко се сред ства не упо тре бе у 
да том ро ку, та сред ства ко ја су до би је-
на за од ре ђе не на ме не, мо ра ју да се 
вра те уз ка ма ту. Ја сам до шао у ав гу-
сту 2016. го ди не, а акре ди та ци ја је 
тре ба ла да бу де за вр ше на до ок то бра 
исте го ди не. С об зи ром да се то кри ло 
од ме не, је два сам  ус пео да се упо-
знам са про бле ма ти ком. По што ни шта 
ни је ра ђе но на по сло ви ма око при пре-

ме за акре ди та ци ју, ума ло да из гу би мо 
та сред ства. Је два сам ус пео да та 
сред ства вра тим на зад и ура дим акре-
ди та ци ју у по след њем мо мен ту.    

Те 2016. го ди не одр жа ни су и по кра-
јин ски из бо ри, па је у са деј ству са вла-
сти ма Бо ја на Пај ти ћа до шло до енорм-
ног пре ко ра че ња у тро ше њу сред ста-
ва, због че га је ство рен огро ман дуг. 
Иако је бив ши ди рек тор др Ми ро слав 
Кен дри шић твр дио да Бол ни ца по слу-
је по зи тив но, њен дуг је на ра стао на 

чи та вих 80 ми ли о на ди на ра. Ни је 
по мо гло ни то што је Град Срем ска 
Ми тро ви ца пру жао фи нан сиј ску 
по моћ.

За хва љу ју ћи ди рек то ру др Жив ку 
Вр це љу, дуг је у по след њих го ди ну 
да на зна чај но сма њен, а ура ђе ни су 
битни по ма ци ра ди до би ја ња акре ди-
та ци је. Зна чај но је уре ђен бол нич ки 
при јем, али су по бољ ша ни усло ви 
ра да и на дру гим оде ље њи ма. Ми тро-
вач ка Бол ни ца је да нас ме ђу сред ње 

опре мље ним бол ни ца ма у Ср би ји. За 
раз ли ку од вре ме на ка да је би ла на 
злом гла су, си ту а ци ја се знат но по пра-
ви ла. А ка да ми ни стар ство одо бри 
по пу ну ме ди цин ским  рад ни ци ма и 
до дат ним апа ра ти ма, акре ди та ци ја 
ко ја се оче ку је, да ће свој до при нос у 
пу ном из но су.  

– Оче ку је мо с пу ним пра вом да 
до би је мо акре ди та ци ју. Она се до де-
љу је на јед ну, три и се дам го ди на, а ми 
се на да мо да ће мо до би ти мак си мал-
ну ду жи ну ва же ња акре ди та ци је – 
ка же ди рек тор Оп ште бол ни це у Срем-
ској Ми тро ви ци др Жив ко Вр цељ.

В. Ћо сић

Но ви ди рек тор Бол ни це др Жив ко 
Вр цељ ни је по при ро ди осве то љу бив 
чо век и иако га је на то рад но ме сто 
по ста вио СНС, ни је пар тиј ски остра шћен. 
По ли ти ка је за ње га јед но, а стру ка дру го. 
Ми слио је да ће као чо век отво ре ног ср ца 
до бро са ра ђи ва ти и са они ма из „жу те“ 
стран ке, тим пре што ни ко га ни је сме нио 
са ру ко во де ћег ме ста. Али, не ле зи вра-
же: от ка ко је сту пио на функ ци ју, по че ли 
су на па ди, под ме та чи не и оп струк ци је од 
стра не оних из бив шег ру ко вод ства. 
На пуј да ва ни су по је дин ци да се бу не по 
син ди кал ној ли ни ји и то за ства ри ко је 
тра ју го ди на ма, по себ но на прак су кр ше-
ња за ко на из рад ног од но са, а ко ју су 
уве ли „жу ти“. Ишло се чак до тле да су се 
пре бро ја ва ли и ко ма ди ме са у обро ци ма 
па ци је на та, а при ча се да су по је ди ни „жу-
ти ак ти ви сти“ би ли за ду же ни да ва де 
ме со из пор ци ја не би ли иза зва ли не за-
до вољ ство па ци је на та. Ме ђу тим, су де ћи 
по књи зи ути са ка, ни је би ло ни јед не при-
мед бе на рад ку хи ње и ква ли тет бол нич-
ких пор ци ја.

Јед на од број них бр љо ти на бив шег 
ру ко вод ства на ко је је у свом ра ду на и-
шао ак ту ел ни ди рек тор др Жив ко Вр цељ, 
од но си се и на енорм не на руџ би не ма те-
ри ја ла, ко је мо гу да под ми ре по тре бе за 
ви ше од на ред не де це ни је. У пи та њу су 
ми ли он ске су ме, а ка да је др Жив ко 
Вр цељ тра жио за то об ја шње ње од та да-
шњег на чел ни ка ОРЛ др Ми ро сла ва Кен-
дри ши ћа, од го вор је био да је то ура ди ла 
ме ди цин ска се стра. Ка да је Вр цељ пи тао 
ко је на чел ником ОРЛ, да ли док тор или 
ме ди цин ска сред ства, ни је до био сми-
слен од го вор. Си ро та ме ди цин ска се стра, 
за ма ло да до би је ин фаркт.

Ле кар оп ту жио
се стру због 
свог ра да

Са пли та ње
у „жу том“
мра ви ња ку

Те 2016. го ди не
одр жа ни су и

по кра јин ски из бо ри, 
па је у са деј ству

са вла сти ма Бо ја на 
Пај ти ћа до шло

до енорм ног
пре ко ра че ња у

тро ше њу сред ста ва, 
због че га је ство рен 

огро ман дуг

Пријемно одељење
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ПЕ ТАР СА МР ЏИЋ, директор Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица

За ква ли тет ни ји жи вот на се лу

Вр ши лац ду жно сти 
ди рек то ра Аген ци је за 
ру рал ни раз вој Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца Пе тар 
Са мар џић не дав но је са 
пред став ни ци ма 10 удру же-
ња гра ђа на пот пи сао уго вор 
о фи нан си ра њу њи хо вих 
ак тив но сти у овој го ди ни. 

За ове на ме не укуп но је 
би ло пред ви ђе но 1,5 ми ли о-
на ди на ра из град ског бу џе-
та, а сред ства су до би ла сле-
де ћа удру же ња: Удру же ње 
„Пче ла ри Фру шке го ре“ из 
Гр гу ре ва ца (40.015), Удру же-
ње од га ји ва ча ова ца и ко за 
„Сир ми ум“ из Ле жи ми ра 
(150.000), Дру штво пче ла ра 
„Јо ван Жи ва но вић“ из Срем-
ске Ми тро ви це (81.840), Асо-
ци ја ци ја сто ча ра Сре ма и 
Ма чве из Срем ске Ми тро ви-
це (355.000 ди на ра), Удру же-
ње од га ји ва ча сто ке „Фар мер 
СМ“ из Срем ске Ми тро ви це 
(50.000), Клуб од га ји ва ча 
укра сних и срем ско ми тро-
вач ких го лу бо ва „Сремско-
митровачки превртач“ из 
Срем ске Ми тро ви це (36.500 
ди на ра), Удру же ње Ру рал ни 
Цен тар „Со ва“ из Срем ске 
Ми тро ви це (85.100), Удру же-
ње за за шти ту и од гој сит них 
жи во ти ња из Срем ске Ми тро-
ви це (120.000 ди на ра), Удру-
же њу гра ђа на „Ка нис“ из 
Срем ске Ми тро ви це (300.000 

ди на ра), Удру же ње по вр та ра 
„Рав њан ска ка пи ја“ из Рав ња 
(280.000 ди на ра).

- За удру же ња гра ђа на 
про шле го ди не би ло је опре-
де ље но 1,2 ми ли о на ди на ра, 
а са да је 1,5 ми ли о на. За вр-
шен је кон курс и ис фи нан си-
ра ли смо 10 удру же ња гра-
ђа на, а при ли ком ода би ра 
узе та су у об зир удру же ња 
гра ђа на чи ји су про гра ми у 
функ ци ји ру рал ног раз во ја и 
уна пре ђе ња по љо при вре де. 
Аген ци ја за ру рал ни раз вој 
ће фи нан си ра ти на бав ку 
опре ме за уна пре ђе ње ра да 
тих удру же ња и ор га ни за ци ју 

ма ни фе ста ци ја – на во ди 
Пе тар Са мар џић.

Аген ци ја за ру рал ни раз вој 
би уско ро тре ба ла да рас пи-
ше и кон курс за су фи нан си-
ра ње ин ве сти ци ја за на бав-
ку ма те ри ја ла за по вр тар-
ство и за ор ган ску про из вод-
њу. 

- Ту ме ру смо утвр ди ли, јер 
мо ра мо да во ди мо ра чу на да 
се не ду пли ра мо са ме ра ма 
По кра ји не и Ми ни стар ства и 
за то мо ра мо да до би је мо 
са гла сност Ми ни стар ства. 
Опре де ли ли смо 2.300.000 
ди на ра за на бав ку ма те ри ја-
ла за по вр тар ство и 200.000 

ди на ра за ор ган ску про из-
вод њу, јер не ма мо пу но про-
из во ђа ча ко ји се ба ве овим 
ви дом про из вод ње, али се 
на дам да ће се број ор ган-
ских про из во ђа ча по ве ћа ти 
– ка же ди рек тор Пе тар 
Са мар џић.  

Не дав но су јав но сти пред-
ста вље ни и сај то ви три се о-
ска про из во ђа ча, чи ју из ра ду 
је фи нан си ра ла Аген ци ја за 
ру рал ни раз вој. По др жа на су 
три про из во ђа ча из ми тро-
вач ких се ла: Ср ђан Со ла ре-
вић, вла сник де сти ле ри је 
„Ка зан че“ из Бе ше но ва, 
Де јан Јо ва но вић, про из во-

Ди рек тор Аген ци је за ру рал-
ни раз вој не дав но је по се тио 
По љо при вред ни са јам у 
Ко мен ди. Из Сло ве ни је се 
вра тио са иде јом да би би ло 
до бро већ на је сен ор га ни зо-
ва ти сли чан са јам и у Срем-
ској Ми тро ви ци.

- Ко мен да је ма ло ме сто, 
али по зна то по тра ди ци ји одр-
жа ва ња про лећ ног и је се њег 
по љо при вред ног сај ма ко ји 
оку пи око 600 из ла га ча. Са јам 
се ор га ни зу је на хи по дро му, а 
на ње му је мо гу ће ви де ти 
ме ха ни за ци ју и опре му за 

по љо при вре ду, шу мар ство, 
ко му нал не де лат но сти, гра ђе-
ви нар ство, као и сто ку, сточ ну 
хра ну и још мно го то га. Све те 
усло ве има мо и ми, а у це лом 
Сре му не по сто ји јед на та ква 
ма ни фе ста ци ја. Има мо про-
стор, град ски хи по дром, 
Ка зне но по прав ни за вод про-
из во ди при ко ли це и оста лу 
по љо при вред ну при кључ ну 
ме ха ни за ци ју и опре му ко ју 
тре ба ис про мо ви са ти, а би ла 
би то при ли ка и да на ша се ла 
пред ста ве сво је по тен ци ја ле. 
Не ка да је са јам био ме сто где 

су љу ди мо гли да ку пу ју и про-
да ју, а са да је са јам бер за 
ин фор ма ци ја, на ко јем се 
са ста ју љу ди из раз ли чи тих 
обла сти. На дам се да ће мо до 
је се ни ус пе ти да ор га ни зу је мо 
по љо при вред ни са јам на 
ми тро вач ком хи по дро му, а ако 
не ове је се ни, на ред ног про ле-
ћа си гур но – на во ди Са мар џић 
и до да је да ће Аген ци ја за 
ру рал ни раз вој у ма ју бес плат-
но во ди ти сто ти нак по љо при-
вред ни ка са те ри то ри је Гра да 
на но во сад ски По љо при вред-
ни са јам. 

По љо при вред ни са јам 
на ми тро вач ком хи по дро му

Ди рек тор АРР Пе тар Са мар џић
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Ово го ди шњи бу џет Аген ци-
је за ру рал ни раз вој Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца из но си 
15 ми ли о на ди на ра. Иако 
пред став ни ци опо зи ци је сма-
тра ју да је не по треб но по сто-
ја ње јед не ова кве аген ци је, 
јер по њи ма све што ра ди 
Аген ци је мо же да ре а ли зу је и 
Град ска упра ва за по љо при-
вре ду, Пе тар Са мар џић дру-
га чи јег је ми шље ња. 

- Ру рал ни раз вој не пред-
ста вља са мо уна пре ђе ње 
по љо при вре де, већ се од но-
си на по бољ ша ње це ло куп-
ног се о ског ам би јен та. По љо-
при вре да, се о ски ту ри зам, 
со ци јал на пи та ња, еко ло ги ја, 
во лон те ри зам, кул ту ра, спорт, 
омла ди на су обла сти ко је 
мо гу да се ста ве у функ ци ју 
ру рал ног раз во ја. Због то га се 
ми осла ња мо на са рад њу са 
град ским уста но ва ма – ка же 
за М но ви не Са мар џић. 

Оправ да но 
по сто ја ње 
Аген ци је?!

ђач до ма ћих про из во да од 
па при ке „Кром пи чи це сит не 
љу те“ из Ма чван ске Ми тро-
ви це и Да ни јел Ми мић из 
Мар ти на ца, вла сни к пи ла не 
„Бре за“.

- Тро шко ве ре ги стра ци је 
до ме на, тро шко ве из ра де, 
сме шта ја и одр жа ва ња стра-
ни ца сно си Аген ци ја за 
ру рал ни раз вој. Ова три 
ма ла ми тро вач ка про из во ђа-
ча до би ла су веб пре зен та-
ци је го ди ну да на на ко ри-
шће ње, а по ис те ку овог 
пе ри о да про из во ђа чи ма ће 
би ти по ну ђе но да пре у зму 
оба ве зу пла ћа ња услу ге 
одр жа ва ња ин тер нет стра-
ни це по вр ло по вољ ним 
це на ма или да их уга се, уко-
ли ко се ова кав вид про мо ци-
је и про да је по ка же као не е-
фи ка сан. На овај на чин 
мо же мо да им по мог не мо да 
свој про из вод при бли же куп-
ци ма, да до ма ће про из во де 
са на ших про сто ра учи не 
ко рект ним и бли жим куп ци-
ма. По но сни смо што на овај 
на чин мо же мо да по мог не мо 
на шим се о ским пред у зет ни-
ци ма да лак ше про да ју сво је 
про из во де, и да учи ни мо 
до ма ћи про из вод кон ку рент-
ни јим и бли жим куп цу – ка же 
Са мар џић.  

Би ља на Се ла ко вић

СРЕД ЊА ШКО ЛА „НИ КО ЛА ТЕ СЛА“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Отво ре на вра та за
бу ду ће сред њо школ це 

Про шле сре де, 26. апри ла у Сред њој 
тех нич кој шко ли „Ни ко ла Те сла“ одр-
жа ни су Да ни отво ре них вра та за бу-

ду ће сред њо школ це. За ин те ре со ва ни осма-
ци мо гли су на ли цу ме ста да ви де ка ко се 
пра ве про јек ти, шта то ра де ауто ме ха ни ча-
ри, елек тро тех ни ча ри, ма шин ци.... Та ко ђе, 
на рас по ла га њу им je био и фла јер пре ко 
ко јег су мо гли да се ин фор ми шу о сва ком 
сме ру ко ји у овој шко ли мо же да се упи ше. 

- Као сва ке го ди не, та ко и ове, осма ци су 
на ма глав ни го сти, до ла зе ка ко би се ин-
фор ми са ли о бу ду ћем за ни ма њу. Има до ста 
де це ко ја ни су опре де ље на, ко ја ни су од лу-
чи ла шта ће да упи шу и за њих смо про мо-
ви са ли оне про фи ле ко је смо и про шле го-
ди не упи си ва ли. На ли цу ме ста смо да ва ли 
ин фор ма ци је ко је обра зов не про фи ле ов де 
мо гу да упи шу, ка кви су усло ви, шта има мо 
од уре ђа ја, али су им та ко ђе уче ни ци од мах 

по ка зи ва ли чи ме се ба ве, шта ра де и њи-
хо ве ра до ве на па но и ма. С об зи ром на ста-
ње у при вре ди ко је је тре нут но у Срем ској 
Ми тро ви ци, до ста је ве ли ка по тра жња за 
елек тро и ма шин ском стру ком. Тре ба ло би 
да на ред не го ди не упи су је мо и тре ћи сте-
пен гра ђе вин ске стру ке, од но сно зи да ре и 
ар ми ра че, јер је ве ли ка по тра жња и за тим 
за ни ма њи ма – ре као је ди рек тор шко ле Ми-
ли сав Да ни чић. 

Он до да је да се до ста уче ни ка на кон за-
вр ше не ове сред ње шко ле за по сли али да 
под јед на ко има и оних ко ји се од лу че да 
упи шу фа кул те те.

Под се ти мо, Сред ња тех нич ка шко ла „Ни-
ко ла Те сла“ је већ тре ћу го ди ну за ре дом у 
си сте му ду ал ног обра зо ва ња за смер бра-
вар - за ва ри вач, а од на ред не го ди не у пла-
ну је да се овај мо дел про ши ри и на смер 
ауто ме ха ни чар.  С. С. 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА: Директор школе Милисав Даничић

Дру штво би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске ове 
го ди не је од 19. до 21. апри ла на Ја хо ри ни ор га-
ни зо ва ло је се ми нар за би бли о те ка ре. На ју би-

лар ну два де се ту го ди шњи цу осни ва ња Дру штва и 
два де се ти се ми нар по ре ду, око 200 би бли о те ка ра из 
Ре пу бли ке Срп ске, Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не оку-
пи ло се да би из ме ња ло ис ку ства и уна пре ди ло стру-
ку.

Скуп је отво рио ака де мик Ми ро Вук са но вић, управ-
ник Би бли о те ке Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти.

Из Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“ из Срем ске 
Ми тро ви це, уз по др шку ди рек то ра Рај ка Се ку ли ћа, на 
овом се ми на ру, у свој ству пре да ва ча, би ле су Ми ли-
ја на Дми тро вић Тор ма, Мо рав ка То дић и Ру жи ца 
Стан ко вић. Срем су пред ста вља ле и На та ша Фи лип 
из Би бли о те ке у Ста рој Па зо ви и Ве сна Сте па но вић 
из Би бли о те ке у Ин ђи ји, та ко ђе као пре да ва чи.

СЕ МИ НАР ЗА БИ БЛИ О ТЕ КА РЕ

Срем ци на Ја хо ри ни
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА

Дра го це на ис ку ства Сло вач ке 
у про це су ЕУ ин те гра ци ја

У сре ду 26. апри ла, Скуп шти на оп шти-
не Ста ра Па зо ва на по чет ку за се да-
ња упо зна та је са са др жа јем раз го во-

ра оп шти не Ста ра Па зо ва и оп шти не Бе ла 
у Сло вач кој о за јед нич ком апли ци ра њу код 
фон до ва Европ ске уни је. На кон обим не 
рас пра ве ко ја је про те кла и у зна ку пред из-
бор не кам па ње уочи из бо ра за са ве те 
ме сних за јед ни ца, од бор ни ци су при хва ти-
ли све из ве шта је, за кључ ке и ре ше ња из 
днев ног ре да. 

Ста ро па зо вач ка оп шти на се по но си што 
је ви ше на ци о нал на сре ди на у ко јој су и 
при пад ни ци ма њи на на ве о ма зна чај ним и 
од го вор ним ме сти ма, ре као је Ђор ђе Ра ди-
но вић, пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва, 
на по чет ку 14. сед ни це скуп шти не оп шти не, 
ко јој је при су ство вао и Ма туш Крај чи, пред-
сед ник оп шти не Бе ла у Сло вач кој.

- Ми слим да је ова ква ша ро ли кост на ци ја 
до при не ла да бу де мо та ко то ле рант ни и 
ова ко успе шни у ра ду као што је до са да 
би ла оп шти на Ста ра Па зо ва, ко ја је јед на 
од нај ра зви је ни јих оп шти на у Ср би ји. Из 
да на у дан има мо све бо ље ре зул та те, а 
оно што је основ све га то је еко но ми ја и 
мо гу са да сло бод но да ка жем ло кал на при-
вре да оп шти не Ста ра Па зо ва,  ко ја се стал-

но раз ви ја. На ја ви ћу да ће у на ред ном 
пе ри о ду до ћи још не ко ли ко ве ли ких ком па-
ни ја, ка ко до ма ћих, та ко и свет ских, ис та-
као је Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник 
оп шти не Ста ра Па зо ва.

Ра ди но вић је под се тио на по се ту Ста рој 
Па зо ви де ле та ци је из Сло вач ке у кон тек сту 
апли ци ра ња за фон до ве ЕУ. 

- Има ће мо ве ли ку по моћ, од ова ко ис ку-
сних љу ди, ко ји су то ра ди ли пре не ко ли ко 
го ди на, ка да су се на ла зи ли у ста ту су у 
ко ме је да нас на ша др жа ва. На рав но, има 
ма ло и раз ли чи то сти, али ево раз ме њу је мо 
ис ку ства. По што су и Ср би ја и Сло вач ка 
зе мље ду нав ског сли ва, већ смо про на шли 
не ке мо гу ће про јек те на ко ји ма мо же мо 
за јед но да уче ству је мо, од но сно да апли ци-
ра мо код прет при ступ них фон до ва ЕУ.

Ма туш Крај чи, је из ра зио за до вољ ство 
што је у овој сре ди ни. 

- Ве ру јем да ће мо на ћи за јед нич ки је зик 
да ис ко ри сти мо на ша  ис ку ства пре ула ска 
Сло вач ке у ЕУ, а на рав но и на ша ис ку ства 
у ко ри шће њу струк тур них фон до ва као 
пу но прав них чла но ва ЕУ и да ће мо мо ћи да 
пре не се мо та ис ку ства и на вас, ре као је 
Ма туш Крај чи, пред сед ник оп шти не Бе ла у 
Сло вач кој. 

Ма туш је из ра зио на ду да ће са овим 
ру квод ством ста ро па зо вач ка оп шти на би ти 
још успе шни ја у ре а ли за ци ји слич них про-
гра ма ЕУ. 

Пре рас пра ве на пред лог Го ра на Јо ви ћа, 
пред сед ни ка скуп шти не, од бор ни ци су при-
хва ти ли да из скуп штин ске са ле бу де укло-
ње на ка ме ра ко ја ни је уред но при ја вље на, 
а би ла је спрем на за сни ма ње сед ни це. У 
рас пра ви о про шло го ди шњем ра ду Ме сне 
за јед ни це Ста ра Па зо ва од бор ник опо зи ци-
је Сло бо дан Илић је рад Ме сне за јед ни це 
оква ли фи ко вао као не ви дљив и за ме рио 
од бор ни ци ма по зи ци је што ни су тра жи ли 
ви ше сред ста ва и про је ка та, а Бла жо По по-
вић је ре као да је из ве штај фор мал но у 
ре ду, али ни је су штин ски. 

- Ми слим да ово за и ста не ма сми сла, да 
са да по ли ти зи ра мо око ме сних за јед ни ца, 
ка да смо сви све сни да је це ла при ча 
по кре ну та за то што су из бо ри за ме сне 
за јед ни це 14. ма ја. Мо жда је ра зу мљи во да 
опо зи ци ја же ли да ис ко ри сти ову си ту а ци ју 
ка ко би са да на па ла чла но ве Са ве та ме сне 
за јед ни це, али ми слим да то ни је по треб но, 
да са мо гу би мо вре ме. Го спо дин Ко ма зец је 
ре као да не ма сми сла по сто ја ња ме сних 
за јед ни ца, али то га су ве ро ват но све сни и 
са ми гра ђа ни, али шта да ра ди мо, мо ра мо 
да  се при др жа ва мо за ко на.

У на став ку ра да Скуп шти на је при хва-
ти ла све из ве шта је о ра ду ме сних 
за јед ни ца, за тим Цен тра за со ци јал-

ни рад, До ма здра вља, Би бли о те ке, Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је, Цр ве ног кр ста, као и 
Оп штин ске упра ве и Оп штин ског пра во бра-
ни ла штва. 

Но ви члан Оп штин ског ве ћа на стал ном 
ра ду у оп шти ни Го ран Вра њеш, и но ва 
од бор ни ца Или ја на Цр но мар ко вић, са 
из бор не ли сте „Иви ца Да чић –Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је“, по ло жи ли су за кле-
тву, а Скуп шти на је усво ји ла ре ше ње о 
обра зо ва њу Са ве та за за по шља ва ње, 
од лу ку о ка те го ри за ци ји оп штин ских пу те ва 
и ули ца, од лу ку о прав цу пру жа ња оп штин-
ских пу те ва, од лу ку о до но ше њу пла на 
ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Ста ра Па зо-
ва, и го ди шњи про грам за шти те, уре ђе ња и 
ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта у 
те ку ћој го ди ни. М. Ми ја то вић

Са Скуп шти не 

Ђор ђе Ра ди но вић пред сед ник  
оп шти не Ста ра Па зо ва 

Ма туш Крај чи пред сед ник 
оп шти не Бе ла 
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ГРАД СКИ ХОР СТА РА ПА ЗО ВА

Про лећ ни кон церт

Град ски хор Ста ра Па зо ва је  у сво јој 16. 
го ди ни по сто ја ња иза шао у не де љу 23. 
апри ла пред пу бли ку на свом про лећ ном 
кон цер ту, и ка ко је ре кла хо ро во ђа Рад ми-
ла Ан дре је вић на ре пер то а ру има ју ве ли ки 
број ну ме ра, та ко да би сва ког ме се ца 
мо гли да одр жа ва ју кон цер те. У три бло ка 
су по ка за ли ра зно вр сност и ле по ту пе са ма 
– од  ду хов них, пре ко ре не сан сних до об ра-
де срп ских пе са ма, али и за бав них, ко је су 
де ли мич но из ве ли и са сво јим го сти ма.  
При ја те љи хо ра, по пут Вла де Ка ни ћа, 
са ста ва Ју ли ус из Бе о град и уче ни ци 
Му зич ке шко ле Љу бин ка Ла зи ћа, та ко ђе су 
из ве ли за њих пре по зна тљи ве пе сме и ка ко 
се чу ло на по чет ку про гра ма, до не ли про-
ле ће по кло ни ци ма пе сме и му зи ке.  З. К.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ПРО ГРАМ
ЕКО ШКО ЛЕ

Две шко ле у
про јек ту Еко Па кет

Ме ђу 85 шко ла из чи та ве Ср би је, две 
основ не шко ле из ста ро па зо вач ке оп шти не 
уче ству ју у ре а ли за ци ји про јек та Еко Па кет 
ко ји је ујед но део Ме ђу на род ног про гра ма 
Еко-шко ле. Про је кат је по кре нут пр во у 
Сло ве ни ји, за тим у Хр ват ској, а од школ ске 
2013/2014. го ди не спро во ди се и у Ср би ји с 
ја сним ци љем: да де ца од нај ра ни јег уз ра-
ста на у че ка ко се пра вил но од ла же те тра 
пак ам ба ла жа као је дан од на чи на очу ва ња 
жи вот не сре ди на и здра вље. Уче ни ци тре-
ћег раз ре да но во па зо вач ке основ не шко ле 
пред ста ви ли су сво је ви ђе ње одр жи вог еко 
гра да и по је ди не сег мен те жи во та у ње му. 
Еко па кет про је кат ре а ли зу је се у окви ру 
ме ђу на род ног про гра ма Еко-шко ле у ци љу 
еду ка ци је нај мла ђих о то ме за што је 
по треб но раз два ја ти от пад и ре ци кли ра ти, 
али и ко ји су пра вил ни на чи ни од ла га ња 
упо тре бље не Те тра пак ам ба ла же. Још јед-
на од шко ла ко ја уче ству је на ово го ди шњем 
кон кур су на те му Жи вот у еко-гра ду је 
Основ на шко ла „Си ме он Ара ниц ки“ ко ја 
има ста тус Еко-шко ле. Ова квим те ма ма 
ука зу је се на ци ље ве одр жи вог раз во ја Ује-

ди ње них на ци ја с по себ ним ак цен том на 
одр жи ви раз вој гра до ва и за јед ни ца. Но во-
па зо вач ка Основ на шко ла „Раст ко Не ма-
њић Све ти Са ва“ и ста ро па зо вач ка Основ-
на шко ла „Си ме он Ара ниц ки“ су две је ди не 
обра зов не уста но ве у оп шти ни ко је су узе-
ле уче шће у ре а ли за ци ји про јек та Еко-Па-
кет Удру же ња „Ам ба са до ри одр жи вог раз-
во ја и жи вот не сре ди не“. С. С.

ГРАД СКИ БА ЗЕН 
При пре ме за
но ву се зо ну

На кон од лу ке СО Ста ра Па зо ва да се 
упра вља ње и одр жа ва ње ба зе на, ин ве сти-
ци о но и хи ги јен ско - са ни тар но,  по ве ри 
ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја Ста ра Па зо ва,  
на ку па ли шном ком плек су из ме ђу Ста ре и 
Но ве Па зо ве по че ли су ра до ви на уре ђе њу. 
Око ба зе на би ће по ста вље на но ва огра да, 
об но вљен ће би ти и ба зен ски на ме штај, 
за ме ње не пло чи це ко је фа ле у ба зе ни ма. 
Во до вод ће од но ве ку па ли шне се зо не 
во ди ти ра чу на и о то ме, да ку па ње бу де 
без пед но и са аспек та ис прав но сти во де. 

Ј.К.

ПУ „РА ДОСТ“

Еду ка тив не
ра ди о ни це

Пред школ ска уста но ва „Ра дост“ у са рад-
њи са ста ро па зо вач ким Цр ве ним кр стом 
ор га ни зу је еду ка тив не ра ди о ни це за ро ди-
те ље о здра вој ис хра ни де це и пра вил ном 
на чи ну здра вих обро ка. Од го во ре на пи та-
ња ко ли ко је зна чај но да се њи хо ва де ца 
хра не здра во, ка ко пра вил но при пре ми ти 
здра ве обро ке и ство ри ти здра ве на ви ке у 
ис хра ни сво је де це, до би ли су ро ди те љи 
чи ја де ца по ха ђа ју вр тић у на се љи ма Но ви 
Ба нов ци, Ба нов ци Ду нав и Бе ле гиш. Зна чај 
ова квих ра ди о ни ца је сва ка ко на то ме шта 
под ра зу ме ва пра вил на ис хра на и при пре ма 
хра не, ка да је у пи та њу во ће и по вр ће, ко је 
тре ба да бу де сва ко днев но у ис хра ни де це. 
Струч ња ци ис ти чу да ро ди те љи сва ко га 
да на по сле тре ће го ди не свог де те та тре ба 
да на ви ка ва ју де те на сво во ће и по врр ће. 

„Ко ра ци ка здра вљу“ је на зив еду ка тив не 
ра ди о ни це ко ју ор га ни зу је Пред школ ска 
уста но ва „Ра дост“ у са рад њи са ста ро па зо-
вач ким Цр ве ним кр стом у три на се ља ста-
ро па зо вач ке оп шти не, за ко ју су ин те ре со-
ва ње из ра зи ли не са мо мај ке, већ и оче ви 
де це ко ја бо ра ве у овом вр ти ћу. С. С.

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Из град ња
школ ске са ле

Спорт ску са лу у основ ној шко ли у Но вим 
Ба нов ци ма об и шао је Ђор ђе Ра ди но вић, 
пред сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва за јед но 
са сво јим са рад ни ци ма, где је овом при ли-
ком Ве ли бор Ка тић, на чел ник за спорт и 
омла ди ну, шко лу да ро вао лоп та ма, за фуд-
бел, ру ко мет и од бој ку. Не дав но су ре кон-
стру и са не свла чи о ни це и са ни тар ни чвор 
ко ји су се на ла зи ли у ја ко ло шем ста њу, с 
об зи ром да у њих ни је ула га но ви ше од 20 
го ди на, а ка ко је и код школ ске  згра де нео-
п ход на ре кон струк ци ја, ра до ви ће по че ти у 
то ку лет њих ме се ци и од ви ја ће се у не ко ли-
ко ета па, на ја вио је пред сед ник оп шти не 
Ђор ђе Ра ди но вић. До са да шња ин ве сти ци-
ја из но си ла је око ми ли он ди на ра, а за те, 
као и за бу ду ће ра до ве сред ства је из дво ји-
ла ло кал на са мо у пра ва ко ја у кон ти ну и те ту 
ула же у све шко ле и пред школ ске уста но ве 
на те ри то ри ји ста ро па зо вач ке оп шти не.

 К. Л.

КР ЊЕ ШЕВ ЦИ

Из град ња
тра фоста ни це

Ра до ви на из град њи тра фоста ни це у 
Кр ње шев ци ма у пу ном су је ку. Иако је крај-
њи рок за за вр ше так ра до ва март сле де ће 
го ди не, ста ро па зо вач ка оп шти на би дру гу 
тра фоста ни цу мо гла до би ти кра јем ове 
го ди не, твр ди из во ђач ра до ва. По ред ве ли-
ког бро ја ком па ни ја ко је већ по слу ју у ин ду-
стриј ској зо ни у Кр ње шев ци ма и Ши ма нов-
ци ма, и до ма ћин ства из ова два на се ља 
мо ћи ће да ра чу на ју на ква ли тет ни ју ис по-
ру ку и на па ја ње елек трич ном енер ги јом 
за хва љу ју ћи ин ве сти ци ји ЕПС Ди стри бу ци-
је вред не 2,5 ми ли о на евра. У пи та њу је 
из град ња тра фоста ни це у Кр ње шев ци ма 
ка па ци те та 30 ме га ва та, чи ји су ра до ви 
по че ли по чет ком ок то бра на пар це ли по вр-
ши не од 31-ог хек та ра. Из во ђач ра до ва 
ис ти че да се гра ђе вин ски ра до ви при во де 
кра ју, а да у ско ри јем пе ри о ду сле де елек-
тро мон та жни ра до ви. Оп шти на Ста ра 
Па зо ва је по ред зе мљи шта обез бе ди ла део 
ин фа струк ту ре и нео п ход ну ад ми ни стра ци-
ју, а пр ви чо век оп шти не ис ти че да ће 
из град њом ове тра фоста ни це би ти рас те-
ре ће на тра фоста ни ца у Но вој Па зо ви, те ће 
и ин ве сти то ри ко ји по слу ју у овом де лу 
Ста ре Па зо ве има ти још ква ли тет ни ју ис по-
ру ку елек трич ном енер ги јом. Ру ко вод ство 
ло кал не са мо у пра ве уве ре ња је да ће 
из град ња дру ге тра фоста ни це у оп шти ни, 
од но сно опре ма ње Ин ду стриј ске зо не у 
Кр ње шев ци ма за си гур но при ву ћи по тен ци-
јал не ин ве сти то ре ко ји по ред већ по сто је-
ћих мо гу ра чу на ти на до ступ ност свих нео-
п ход них енер ге на та што ће сва ка ко до при-
не ти при вред ном раз во ју оп шти не Ста ра 
Па зо ва. С. С.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ РУ МА

Ку пљен но ви ка ми он сме ћар

Јавно предузеће „Ко му на лац“ је ку пио 
но ви ка ми он-сме ћар чи ја је вред ност 
24 ми ли о на ди на ра, а за пре ми на за од-

во же ње чвр стог от па да је 24 куб на ме тра.
-Овај ка ми он је тре нут но нај мо дер ни ји и 

по за пре ми ни тре нут но нај ве ћи у Ср би ји, 
град Но ви Сад има ауто сме ћар од 22 куб-
на ме тра. За хва љу ју ћи ње му ће се сма њи ти 
вре ме по треб но за од во же ње сме ћа, као и 
ки ло ме тра жа, што ће ути ца ти на сма ње ње 
тро шко ва - ре као је пред сед ник рум ске оп-
шти не Сла ђан Ман чић. Он је под се тио да је 
ло кал на са мо у пра ва до не ла од лу ку да ЈП 
„Ко му на лац“ но си сме ће и из се о ских МЗ, а 
да је те ри то ри ја рум ске оп шти не при лич но 
раз у ђе на, од но сно да су не ка се ла уда ље на 
пре ко 30 км што је ути ца ло на то да су се 
ма њи ка ми о ни мо ра ли вра ћа ти ка ко би од-
не ли сво сме ће, што са да не ће би ти слу чај.

 - Нај ве ћа по моћ са на ше стра не овом 
пред у зе ћу је што ло кал на са мо у пра ва све 
сво је оба ве зе пре ма ње му из ми ру је го то во 
на днев ном ни воу. У овом мо мен ту не ду-
гу је мо „Ко му нал цу“ ни ти ијед ном 
дру гом јав ном пред у зе ћу, по за вр-
ше ном по слу и до би је ној фак ту ри 
ми то од мах пла ћа мо и уз са ве стан 
рад, мо гу да ра де до бро. Ово је дру-
ги ауто сме ћар ко ји је „Ко му на лац“ 
ку пио, за хва љу ју ћи и до број кли ми 
због тих ре дов них пла ћа ња - ка же 
Ман чић.

 Он је об и шао и но ви пла сте ник 
ко ји је не дав но по чео са ра дом. 

- За хва љу ју ћи ње му, ка ко су ми 
об ја сни ли, про из вод ња је ду пло ве-
ћа. На тај на чин љу ди у „Ко му нал цу“ 
по ка зу ју да има ју до бру пер спек-
ти ву и да ће има ти по сла, са мо је 
по треб на во ља и са ве стан и од го во-
ран при ступ по слу. Ве ро ват но има 
и при мед би гра ђа на и на њи хов по-

сао, али ми слим да на ша јав на пред у зе ћа 
ра де у ин те ре су гра ђа на - ис та као је Сла ђан 
Ман чић.

Жељ ко До шен, по моћ ник ди рек то ра за 
тех нич ка пи та ња ка же да је овај ка ми он је-
дан од тре нут но нај мо дер ни јих ко ји се мо же 
ку пи ти у Ср би ји.

 - Оно што нас је опре де ли ло за ње га је ку-
би ка жа ко ја у са би је ном ста њу сме ћа из но си 
24 ку би ка. На ше уче шће у овој ин ве сти ци-
ји је 43 про цен та, оста так је узет на ли зинг. 
Обез бе ди ли смо сред ства и за по кри ва ње 
ра та ли зин га и та ко смо уло жи ли у по ди за ње 
ква ли те та ове услу ге. Под се ћам да ми са да 
сме ће из но си мо и из свих се ла и овај ка ми-
он ће нам слу жи ти за ве ћа се ла, јер смо до 
са да мо ра ли за јед но се ло во зи ти две до три 
ту ре до град ске де по ни је, са да ће то би ти у 
јед ној ту ри. Што се ти че ка ми о на ауто сме ћа-
ра - не ће мо их у на ред ном пе ри о ду ви ше на-
ба вља ти. Тре нут но има мо осам ка ми о на, од 
то га три но ва, ко ји ће по кри ва ти ком плет ну 
те ри то ри ју рум ске оп шти не, док ће оста ли 

би ти у ре зер ви - ре као је о зна ча ју 
ове ин ве сти ци је Жељ ко До шен. Он 
ка же да је план да се иду ће го ди не 
ку пе ауто по ди за чи, ка ми о ни спе ци-
јал не на ме не за по ди за ње кон теј не-
ра.

- Ра ни је је ов де про сек ста ро сти 
ме ха ни за ци је био пре ко 20 го ди на. 
Ми смо у по след ње две го ди не ку пи-
ли два ка ми о на, бу ло дожер, трак тор, 
об но ви ли ра сад нич ку про из вод њу, 
та ко да иде мо на оса вре ме њи ва ње 
ком плет них услу га и ра да. То нам се 
и ис пла ти, јер има мо ма ње ква ро ва, 
во зи ла су нам под га ран ци јом па су 
и ма њи тро шко ви по прав ке и од то га 
нам пре о ста је за ту ра ту ли зин га за 
овај но ви ка ми он - ис та као је Жељ ко 
До шен. Сми ља Џа ку ла

Жељ ко До шен,
по моћ ник
ди рек то ра

за тех нич ка
пи та ња ка же

да је овај ка ми он 
је дан од тре нут но 

нај мо дер ни јих
ко ји се мо же

ку пи ти у Ср би ји
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Ас фал ти ра ње Ули це 
Вељ ко Ду го ше вић, у 
де лу од Фру шко гор ске 

до Врд нич ке ули це, за по че-
ло је 24. апри ла, а цео по сао 
је окон чан до кра ја про шле 
не де ље. 

Ра до ве су об и шли и пред-
сед ник рум ске оп шти не 
Сла ђан Ман чић и тех нич ки 
ру ко во ди лац у ЈПК „Пар кинг 
и ин фра струк ту ра“ Не бој ша 
Ко стић.

Пред сед ник Ман чић је 
ис та као да се уре ђе њем ове 
ули це ре а ли зу је план ло кал-
не са мо у пра ве да се сва ке 
го ди не де таљ но ре кон стру-
и ше по јед на ули ца чи ја је 
вред ност ра до ва пре ко 30 
ми ли о на ди на ра и под се тио 
да је та ко про шле го ди не 
ком плет но уре ђе на Ули ца 
Ми ше Убо је, за шта је из 
бу џе та из дво је но пре ко 40 
ми ли о на ди на ра. 

- Ов де смо про ши ри ли 
ко ло воз са три на шест 
ме та ра, да нас се ра ди пр ви 
слој ас фал та, до кра ја не де-
ље ће би ти ура ђен фи ни АБ 
ас фалт, зна чи ра ди се у два 
сло ја. По ред ивич ња ка ко ји 
су ура ђе ни, под ло ге, при-

ступ них ћу при ја, ра ђен је и 
део во до вод не мре же са 
обе стра не, та ко да ће ова 
ули ца до кра ја не де ље 
до би ти свој пра ви из глед. 
Вред ност ра до ва је 32,4 
ми ли о на ди на ра. Ра до ви 
не што ка сне због из у зет но 
хлад не зи ме и ни ских тем-
пе ра ту ра, али пред сто ји још 
са мо по ста вља ње зе ле ног 
по ја са и ули ца ће до би ти 
из глед ка кав за слу жу је – 
ре као је 24. апри ла Сла ђан 
Ман чић.

Не бој ша Ко стић, тех нич ки 
ру ко во ди лац ЈКП „Пар кинг и 
ин фра струк ту ра“ ка же да ће 
се за вр шет ком ових ра до ва, 
с об зи ром на то да је реч о 
па ра лел ној ули ци са Глав-
ном, рас те ре ти ти и са о бра-
ћај на гу жва. 

- Про ши ре ње и ивич ња ци 
у Ули ци Вељ ка Ду го ше ви ћа 
се ра де у ду жи ни 516 ме та-
ра, а до сле де ће рас кр сни-
це, до Ули це Ни ко ле Те сле 
има 110 ме та ра и ту се ра ди 
са мо ха ба ју ћи слој, јер је у 
ра ни јем пе ри о ду ура ђе на 
пу на ши ри на ули це од шест 
ме та ра. Ура ђе на је во до вод-
на мре жа, сви кућ ни при-

кључ ци су за ме ње ни, док је 
ка на ли за ци о на мре жа ура-
ђе на ра ни је, а са да су се 
са мо при кљу чи ла до ма ћин-
ства ко ја то ни су ра ни је ура-
ди ла. Ки шни ка на ли оста ју 
отво ре ни, јер се та ко лак ше 
одр жа ва ју, по го то во ка да је 
реч о по пла ва ма или ја чим 
сне жним па да ви на ма, а 
са да је то тренд да се та ко 
ра де и због еко ло ги је - ре као 
је Не бој ша Ко стић. С. Џ.

Асфалтирање Ули це 
Вељ ка Ду го ше ви ћа

РАДОВИ У РУМИ

Ас фал ти ра ње Ули це Вељ ка Ду го ше ви ћа

Сла ђан Ман чић

РУ МА 
Уре ђе ње
атар ских пу те ва

Ђор ђе Ми ли ће вић, пот-
пред сед ник По кра јин ске вла-
де  и по кра јин ски се кре тар за 
по љо при вре ду, во до при вре ду 
и шу мар ство мр Вук Ра до је-
вић уру чи ли  су 28. апри ла 
уго во ре пред став ни ци ма 
ло кал них са мо у пра ва са те ри-
то ри је АП Вој во ди не ко је су 
оства ри ле пра во на бес по-
врат на сред ства на осно ву 
два кон кур са По кра јин ског 
се кре та ри ја та за по љо при вре-
ду, во до при вре ду и шу мар-
ство: за су фи нан си ра ње уре-
ђе ња атар ских пу те ва и отре-
си шта и за опре ма ње по љо чу-
вар ске слу жбе у 2017. го ди ни.

Ђор ђе Ми ли ће вић је ре као 
да њи хо во при су ство у ве ли-
ком бро ју го во ри за пра во о 
зна ча ју ових кон кур са за 
ло кал не са мо у пра ве и зна ча ју 
за оне љу де ко ји се ба ве 
по љо при вре дом, али и све 
љу де ко ји жи ве у тим ло кал-
ним са мо у пра ва ма.

Ми ли ће вић је на гла сио да 
је зна чај агра ра за на шу еко-
но ми ју пре по зна ла и По кра-
јин ска вла да, о че му го во ри 
ви ше од осам ми ли јар ди 
ди на ра опре де ље них у по кра-
јин ском бу џе ту за под сти ца је у 
агра ру, што је  нај ве ћи по је ди-
нач ни бу џет би ло ког по кра-
јин ског се кре та ри ја та.

Реч је о 20 уго во ра са 
ло кал ним са мо у пра ва ма, 
ко ји ма је обез бе ђе но за јед-
нич ки око 420 ми ли о на ди на-
ра за уре ђе ње атар ских пу те-
ва и отре си шта. На овај на чин 
би ће уре ђе но ви ше од 60 
хи ља да ме та ра атар ских пу те-
ва и ви ше од пет хи ља да 
отре си шта. Пре ма ре чи ма 
Ра до је ви ћа, ово је но ва ме ра, 
ко ја се у Вој во ди ни ни је при-
ме њи ва ла ви ше од пет го ди на 
и са да се при ме њу је на нов 
на чин, јер ће се од ма те ри ја ла 
ко ри сти ти ту ца ник, бе тон, 
ас фалт и стру га ни ас фалт, а 
ло кал не са мо у пра ве су мо ра-
ле да има ју и ела бо рат о гра-
ђе вин ском над зо ру.

Ме ђу пред став ни ци ма 
ло кал них са мо у пра ва би ла је 
и за ме ни ца пред сед ни ка рум-
ске оп шти не Ма ри ја Стој че-
вић. Рум ска оп шти на је до би-
ла сред ства за уре ђе ње атар-
ских пу те ва.

- Ми смо кон ку ри са ли за 
ова сред ства с об зи ром да 
смо има ли осам ми ли о на 
ди на ра пред ви ђе них од лу ком 
о бу џе ту за атар ске пу те ве. 
Кон ку ри са ли смо за три се о-
ске ме сне за јед ни це, да кле за 
три атар ска пу та и  за то смо 
до би ли 7,9 ми ли о на ди на ра - 
ре као је Сла ђан Ман чић, 
пред сед ник рум ске оп шти не.
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СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У ШИ МА НОВ ЦИ МА

Понуда за 250 радника
На тре ћем Сај му за по шља ва ња, 

ко ји су у пе так, 28. апри ла у хо те-
лу Евро па у Ши ма нов ци ма ор га-

ни зо ва ли Оп шти на Пе ћин ци и На ци о-
нал на слу жба за за по шља ва ње, на сту-
пи ло је 26 ком па ни ја и пред у зе ћа са 
те ри то ри је пе ћи нач ке оп шти не ко је су 
по ну ди ле 250 рад них ме ста, за ко је је 
има ло при ли ку да кон ку ри ше око 300 
не за по сле них уче сни ка Сај ма.

Ма ни фе ста ци ју је отво ри ла пред сед-
ни ца оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва-
че вић Су бо тич ки ко ја је том при ли ком 
из ја ви ла да Са јам за по шља ва ња има 
са мо је дан циљ, а то је да по ве же не за-
по сле на ли ца и при вред ни ке.

– Да с јед не стра не на шим не за по сле-
ним су гра ђа ни ма омо гу ћи да на јед ном 
ме сту има ју увид у сва сло бод на рад на 
ме ста у пред у зе ћи ма ко ја по слу ју у 
оп шти ни Пе ћин ци, а са дру ге стра не да 
при вред ни ци ма са на ше те ри то ри је 
олак ша про на ла же ње од го ва ра ју ћих 
ка дров ских ре ше ња. Са јам за по шља ва-
ња је са мо јед на од ме ра ак тив не по ли-
ти ке за по шља ва ња ко ју спро во ди 
Оп шти на Пе ћин ци. Ми као ло кал на 
са мо у пра ва већ го ди на ма ре а ли зу је мо 
и про гра ме струч не прак се и јав них 
ра до ва, кроз ко је та ко ђе на сто ји мо да 
упо сли мо на ше не за по сле не су гра ђа не, 
а уво ђе њем но вих обра зов них про фи ла 
у сред њој тех нич кој шко ли „Ми лен ко 
Вер кић Не ша“ у Пе ћин ци ма, на сто ји мо 
да де цу шко лу је мо за за ни ма ња ко ја су 
по треб на при вре ди у на шој оп шти ни и 
на тај на чин им олак ша мо про на ла же ње 
за по сле ња од мах по за вр шет ку шко ло-
ва ња – ре кла је Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки.

При сут ни ма се обра тио и на чел ник 
Оде ље ња за по сре до ва ње На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње Го ран Ми хај-
ло вић, ко ји је на гла сио да Сај мо ви за по-
шља ва ња да ју по зи тив не ре зул та те.

– У 2016. го ди ни одр жа но је укуп но 66 
сај мо ва за по шља ва ња на ко ји ма је уче-
ство ва ло 2.100 ком па ни ја, ко је су ис ка-
за ле по тре бу за 13.000 рад ни ка, а на 
сај мо ви ма је уче ство ва ло 64.500 не за-

по сле них ли ца. Ве о ма је охра бру ју ћи 
по да так да је та ко ве ли ки број не за по-
сле них пре по знао при ли ку да на овај 
на чин тра жи за по сле ње. Још је дан 
охра бру ју ћи по да так је да је 12.400 
не за по сле них ус пе ло да про на ђе за по-
сле ње у ро ку од шест ме се ци од уче шћа 
на сај му за по шља ва ња“ – ре као је 
Ми хај ло вић и до дао да је у по след њем 
квар та лу 2016. го ди не сто па не за по сле-
но сти у Ср би ји би ла 13 од сто, што је за 
4,5 од сто ма ње у од но су на исти пе ри од 
2015. го ди не, а да је по зи ти ван тренд 
на ста вљен и у 2017. го ди ни. 

Ве ћи на не за по сле них са ко ји ма смо 
има ли при ли ку да раз го ва ра мо сма тра 
да је Са јам за по шља ва ња до бра иде ја 
јер, ка ко су нам ре кли, ниг де за два са та 
не би има ли при ли ку да пре гле да ју 
по ну ду то ли ког бро ја ком па ни ја и да 
од мах и кон ку ри шу за од го ва ра ју ћа рад-
на ме ста.

Да су не за по сле ни по ка за ли ве ли ко 
ин те ре со ва ње по твр ди ла нам је и На та-
ша Ац ков ски, ме на џер људ ских ре сур са 
у ком па ни ји Ко фи кеб, ко ја у оп шти ни 
Пе ћин ци по слу је од про шле го ди не и у 
овом тре нут ку упо шља ва ви ше од 200 
рад ни ка.

– Ми смо на да на шњем Сај му на сту-
пи ли са 30 сло бод них рад них ме ста, 
ма хом за про из вод на за ни ма ња, за ко ја 
је кон ку ри са ло сто ти нак не за по сле них 
ли ца, што по ка зу је да је вла да ло ве ли ко 
ин те ре со ва ње – ре кла нам је Ац ков ски.

Ка ко би не за по сле ним гра ђа ни ма 
олак ша ла по тра гу за за по сле њем 
ло кал на са мо у пра ва је ор га ни зо ва ла 
бес пла тан пре воз из свих на се ља за 
не за по сле не ко ји ни су мо гли да обез бе-
де соп стве ни пре воз, као и бес плат но 
ко пи ра ње до ку мен та ци је нео п ход не за 
кон ку ри са ње, а оп штин ски слу жбе ни ци 
су пру жа ли по моћ не за по сле ни ма у 
по пу ња ва њу ЦВ-ја. 

Ло кал на са мо у пра ва 
је ор га ни зо ва ла

бес пла тан пре воз
из свих на се ља за 
не за по сле не ко ји 

ни су мо гли да
обез бе де соп стве ни 

пре воз, као и
бес плат но ко пи ра ње 

до ку мен та ци је
нео п ход не

за кон ку ри са ње
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Об но ва упи са за де цу ко ја већ бо-
ра ве у Пред школ ској уста но ви 
„Бо шко Бу ха“ у Ин ђи ји за вр ше-

на је 24. апри ла. Об но ва се од но си ла 
на де цу ста ро сти од јед не до пет и по 
го ди на. 

- Об но ву упи са смо из вр ши ли, пре 
све га, ка ко би смо до шли до од ре ђе-
них по да та ка. Да ли ће де ца и да ље да 
ко ри сте услу ге пред школ ске уста но-
ве, да ли не ко мо жда же ли да про ме-
ни вас пит ну гру пу или обје кат у ко јем 
тре нут но бо ра ви. На кон об но ве упи са 
са зна ће мо да ли ће пре о ста ти ме ста 
за рас по ре ђи ва ње де це у но ву рад ну 
го ди ну - ка же Је ле на Кре со ја в.д. ди-
рек то ра и до да је да ће на кон пр во мај-
ских пра зни ка кре ну ти и са упи сом де-
це ко ја до са да ни су ко ри сти ла њи хо ве 
услу ге.

- Из тог раз ло га смо са да из вр ши-
ли об но ву, ка ко би зна ли са ко ли ко 
сло бод них ме ста рас по ла же мо ка да 
кре не мо са упи сом но вих ма ли ша на 
– до да је Је ле на Кре со ја и на во ди да у 
це ло днев ном бо рав ку, у осам обје ка та 
има ју 1087 ма ли ша на и ско ро 400 де це 
об у хва ће них при прем ним пред школ-
ском про гра мом.

- На да мо се да ће мо у ма ју мо ћи да 
упи ше мо и ма ли ша не ко ји ће бо ра ви-
ти у но вом, до гра ђе ном де лу цен трал-

ног објек та у ули ци Ду ша на Јер ко ви-
ћа. Пр ва фа за ра до ва окон ча на је 7. 
апри ла, а уско ро ће по че ти и ра до ви 
у окви ру дру ге, за вр шне фа зе - ка же 
ди рек то ри ца ин ђиј ског вр ти ћа.

Пре ма ње ним ре чи ма, већ је иза-
бран из во ђач ра до ва за дру гу фа зу 
ко ја об у хва та по ста вља ње кров не 
кон струк ци је, као и уну тра шње ра до-
ве – елек тро ин ста ла ци је, га сну, ка на-
ли за ци о ну и во до вод ну мре жу, по том и 

на бав ку на ме шта ја и опре ма ње ди дак-
тич ким сред стви ма. Сви ти ра до ви, ка-
ко твр ди Је ле на Кре со ја, уко ли ко све 
бу де ишло по пла ну, би ће за вр ше ни у 
то ку ма ја.

С об зи ром на то да ПУ „Бо шко Бу-
ха“ не ма до вољ но за по сле них, за но-
ве гру пе ма ли ша на би ће ан га жо ва ни 
вас пи та чи на од ре ђе но вре ме, чи ја ће 
при ма ња би ти фи нан си ра на из соп-
стве них сред ста ва вр ти ћа. М.Ђ.

ПУ „БО ШКО БУ ХА“ ИН ЂИ ЈА

За вр ше на об но ва упи са

Пред школ ска уста но ва „Бо шко Бу ха“ Ин ђи ја

СА НА ЦИ ЈА ГРЕ БЕН СКОГ ПУ ТА ОД ИРИ ШКОГ ВЕН ЦА ДО ХО ТЕ ЛА „НОР ЦЕВ“

Но вим пу тем пре ко Фру шке го ре
Са на ци ја Гре бен ског 

пу та, у де лу пу та од 
Ири шког вен ца до хо-

те ла „Нор цев“, за вр ше на је 
и пу ште на у са о бра ћај, те је 
од пет ка, 28. апри ла гра ђа-
ни ма омо гу ћен бо љи при-
лаз из ле ти шти ма и ма на-
сти ри ма на Фру шкој го ри. 

Ра до ви на са на ци ји 3,4 
ки ло ме тра пу та за вр ше ни 
су два де сет да на пре ро ка 
пред ви ђе ног за за вр ше так 
ра до ва. Укуп на вред ност 
ра до ва из но си 49.826.573 
ди на ра, а сред ства су оп-
шти ни Ириг до де ље на 
пре ко кон кур са Упра ве за 
ка пи тал на ула га ња АП Вој-
во ди не. 

Про је кат је об у хва тио 
са на ци ју, од вод ња ва ње и 
по ста вља ње са о бра ћај не 
сиг на ли за ци је, што ће до-
при не ти без бед но сти свих 
уче сни ка у са о бра ћа ју, али 
и ве ћем раз во ју ту ри зма у 
ири шкој оп шти ни.

Ре кон струк ци ја пу та од 

Ири шког вен ца до хо те ла 
„Нор цев“ по че так је ве ли ког 
про јек та ко ји ће у на ред ним 
го ди на ма да бу де ре а ли зо-
ван у са рад њи ло кал них 
са мо у пра ва и По кра јин ске 

вла де, а ко ји под ра зу ме ва 
ком плет ну ре кон струк ци ју 
Гре бен ског пу та. Ре а ли за-
ци ја про јек та ће до при не ти 
раз во ју при вре де, ства ра-
њем про стор них мо гућ но-

сти за из град њу ка па ци те-
та на из у зет но атрак тив ној 
ло ка ци ји што ће ду го роч но 
да се по зи тив но од ра зи на 
це ло ку пан раз вој под руч ја 
Фру шке го ре.
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МА ЛА РЕ МЕ ТА 

Сеоце у крилу Фрушке горе
Из се ла, кроз ко је се про те же са мо јед на ули ца, без по ште, ам бу лан те и шко ле  ко је 

чи не ба зу основ них усло ва за жи вот, мла ди али и по ро ди це не рет ко од ла зе

Ма ло се ло са све га сто ти нак ста-
нов ни ка – Ма ла Ре ме та, на ла зи 
сe у ири шкој оп шти ни. Пред-

сед ник Са ве та ове ме сне за јед ни це  
Дра ган Ми ло ше вић на овој функ ци ји је 
већ пе ту го ди ну за ре дом. Он ис ти че 
до бру са рад њу са ло кал ном са мо у-
пра вом, ко ја им је, ка ко ка же је ди ни 
из вор при хо да.

- За пет го ди на  ко ли ко сам на че лу 
Са ве та ме сне за јед ни це, ура ди ло се, 
не та ко ма ло. На пра ви ли смо но ву 
бу шо ти ну за во ду, 2013. го ди не, са 
ко јом већ сад има мо про бле ма, јер се 
че сто се ква ри. Ина че, во до вод у се лу 
по сто ји од 1954. го ди не, функ ци о ни-
сао је али ни је би ло до вољ но во де да 
снаб де це ло се ло и из тог раз ло га смо 
мо ра ли ура ди ти но ву бу шо ти ну. Та ко-
ђе, оно што је зна чај но за све ме шта-
не, ас фал ти ра на је и глав на ули ца ко ја 
про ла зи кроз се ло – „Пин ки је ва“ ули-
ца. То су две нај бит ни је ства ри ко је је 
ина че фи нан си ра ла Оп шти на Ириг. 
Има мо до бру са рад њу са ло кал ном 
са мо у пра вом и све што тре ба да се 
ура ди у се лу, они од мах ре а гу ју. Ми 
смо се ло ко је не ма соп стве них при хо-
да, те се ис кљу чи во осла ња мо на 
Оп шти ну Ириг – ка же Дра ган Ми ло ше-
вић, пред сед ник Са ве та ме сне за јед-
ни це Ма ла Ре ме та. 

АС ФАЛ ТИ РАН ПУТ: Дра ган Ми ло ше вић, пред сед ник Са ве та МЗ Ма ла Ре ме та

КОЊИ КОЈИ НИКУДА НЕ ЖУРЕ: Небојша Теодоровић са својом запрегом
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Пре две го ди не ас фал ти ран и пут у 
ду жи ни 2,2 ки ло ме тра ко ји во ди од 
ма на сти ра до фру шко гор ског гре бе на. 
Вред ност ин ве сти ци је би ла је 30 
ми ли о на ди на ра, а сред ства су из дво-
је на из бу џе та Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је, од но сно Ми ни стар ства гра ђе ви нар-
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре. 

Из се ла, кроз ко је се про те же са мо 
јед на ули ца, без по ште, ам бу лан те и 
шко ле  ко је чи не ба зу основ них усло ва 
за жи вот, мла ди али и по ро ди це не рет-
ко од ла зе. 

- Ра ни је је по сто ја ла шко ла до 
че твр тог раз ре да, а на кон за вр шет ка, 
шко ло ва ње смо на ста вља ли у Врд ни-
ку. Та шко ла је пре ста ла са ра дом у 
рат ним го ди на ма, де ве де се тих. Са да 
школ ски ауто бус ђа ке во зи у шко лу у 
Ја зак. Ма да, ма ло је де це у се лу ко ја 
иду у шко лу, све га че тво ро или пе то-

ро. Та кво ста ње у се лу вла да већ ду ги 
низ го ди на, још је са да и бо ља си ту а-
ци ја от ка ко се љу ди за по шља ва ју у 
воћ ња ци ма код при ват ни ка, на до мак 
се ла. Чак има и по ро ди ца ко је су се 
вра ти ле да би ра ди ле ов де. Они нај-
че шће ра де се зон ске по сло ве у тим 
воћ ња ци ма, али има и стал но за по-
сле них. Ме шта ни се ба ве по љо при-
вре дом, углав ном су то ра та ри и сто-
ча ри. Ра ни је је би ло мно го ви ше и 

по љо при вред ни ка и ви но гра да ра, 
са да у се лу има мо жда све га три ви но-
гра да. У ско ри је вре ме, у се лу је за жи-
ве ло ко њар ство. Све ви ше љу ди уз га-
ја ко ње и има фи ја ке ре, па та ко има мо 
и ма ни фе ста ци ју „Фи ја ке ри ја ду“ ко ја 
се одр жа ва пр ве су бо те у ок то бру, а 
ове го ди не би ће одр жа на тре ћа по 
ре ду – до да је пр ви чо век се ла. 

Оно што је по треб но да се ура ди у 
се лу, је су но ве це ви и при кључ ци за 
во ду, ко ји су ура ђе ни од азбест них 
це ви и ни су ме ња ни од из град ње 
во до во да. 

- Пре све га, тре ба ло би за ме ни ти 
це ви, по ста ви ти и но ве при кључ ке за 
во ду, ко ји ни су ме ња ни од ше зде се тих 
го ди на, а ра ђе ни су од азбест них 
це ви. Де ша ва ло се да се ло не ма по 
три да на во де и он да се снаб де ва мо 
пре ко ка ни сте ра. Ма ла Ре ме та је 
ме сто са ја ко ма ло во де и ни ко у се лу 
не ма чак ни бу нар. По шта, ам бу лан та 
све нам је у Ја ску. То нам не ка да 
пред ста вља ве ли ки про блем, али смо 
све сни чи ње ни це да смо ма ло се ло и 
да та ко мо ра мо да функ ци о ни ше мо – 
ис ти че Дра ган Ми ло ше вић, пред сед-
ник Са ве та ме сне за јед ни це Ма ла 
Ре ме та. 

С. Ста не тић
ФОТО: Жељко Петрас

Ма на стир Ма ла Ре ме та, по све ћен 
По кро ву Пре све те Бо го ро ди це са му је на 
об рон ци ма Фру шке го ре, окру жен шу мом и 
ма на стир ским шљи ви ком. А, у ма на стир-
ском дво ри шту са му ју и игу ма ни ја Ра фа и-
ла и мо на хи ња Ефро си ни ја. Ипак и јед на и 
дру га успе ва ју да у ма на сти ру одр же ред, 
уре ђу ју дво ри ште и про сто ри је у ма на-
стир ском ком плек су.

- Ма на стир да ти ра од 1739. го ди не. 
Жен ски је ма на стир, по све ћен По кро ву 
Пре све те Бо го ро ди це, а ка пе ла је по све-
ће на Све том про ро ку Или ји. Ма на стир је 
за ду жби на кра ља Дра гу ти на, а мо на си из 
ма на сти ра Ра ча су га из гра ди ли. Ико но-
стас је ра ђен 1759. го ди не, а ма на стир је 

осли кан  је ве о ма ка сно, 1910. го ди не. 
Ре ста у ра ци ја је ра ђе на 2010. го ди не, где је 
са ни ра на  вла га, про ме ње ни су про зо ри, 
јер је до ста про ки шња ва ло и ки ша се сли-
ва ла низ зид – ка же мо на хи ња овог ма на-
сти ра - Ефро си ни ја, ко ја је у ма на сти ру од 
2009. го ди не. 

У ма на сти ру се на ла зи и че сти ца мо шти-
ју Све тог Ђор ђа и чу до твор на ико на Бла-
го ве сти ко ја је у ма на стир при спе ла 1947. 
го ди не из Бе ло ру си је. Пре ма ре чи ма ове 
ма на хи ње, чу до твор на ико на по ма же 
бо ле сни ма, али па ро ви ма ко ји не мо гу да 
има ју де це, па се за осам го ди на, ко ли ко је 
она ту, тро ма па ро ви ма ис пу ни ла ова 
же ља. 

Ма на стир Ма ла Ре ме та
У ско ри је вре ме,
у се лу је за жи ве ло 
ко њар ство. Све ви ше 
љу ди уз га ја ко ње
и има фи ја ке ре,
па та ко има мо
и ма ни фе ста ци ју 
„Фи ја ке ри ја ду“ ко ја
се одр жа ва пр ве
су бо те у ок то бру,
а ове го ди не би ће
одр жа на тре ћа по
ре ду – до да је
пр ви чо век се ла

НЕ МА ЂА КА: Згра да шко ле 
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ КУЗМИН 

Шко ла за при мер
Основ на шко ла „Бран ко Ради че-

вић“ у Кузми ну ове годи не обе-
ле жа ва 260 годи на од осни ва-

ња. Шко ла се може похва ли ти, како 
дугом тра ди ци јом тако и савре ме ним 
при сту пом наста ви. Шко ла из које 
ђаци не беже и у којој вла да ју топли и 
поро дич ни одно си нај бо ље се огле да 
у деч јим црте жи ма који кра се зидо ве 
ове шко ле. 

Дирек тор шко ле Алек сан дар Уме-
тић на тој функ ци ји је већ 11 годи на. 
Сво јим нај ве ћим успе хом сма тра упра-
во здра ву, поро дич ну атмос фе ру која 

вла да у шко ли, али и то што се, како 
каже, ова шко ла отво ри ла пре ма све-
ту, пре ма дру гим шко ла ма са који ма 
има одлич ну сарад њу. 

- Оно чиме се дичи мо је да смо једи-
на основ на шко ла у Срем ској Митро-
ви ци која је доби ла мак си мал ну оце ну 
на екс тер ној ева лу а ци ји, где смо оце-
ње ни нај ви шим оце на ма за постиг ну ћа 
у наста ви и ван на став ним актив но сти-
ма. Они су нај ви ше били оду ше вље ни 
нашим међу соб ним одно си ма. Одно-
си ма роди тељ - настав ник, настав ник - 
уче ник, настав ник - настав ник, како сви 

функ ци о ни ше мо, да нема трза ви ца, да 
сви са осме хом дола зи мо на посао и 
деца на наста ву. За све ове годи не 
коли ко сам дирек тор, оно што сма трам 
сво јим успе хом јесте то што смо се 
отво ри ли пре ма све ту, пре ма дру гим 
шко ла ма са који ма одлич но сара ђу је-
мо, што смо напра ви ли кохе зи ју, добар 
однос. Наша шко ла има при ја те ље и 
ван Кузми на и мислим да смо и пре ма 
томе пре по зна тљи ви, ми смо колек тив 
који функ ци о ни ше као јед на поро ди ца 
– исти че дирек тор шко ле Алек сан дар 
Уме тић. 

Ђаци прва ци 

Алек сан дар Уме тић, дирек тор шко ле Кри сти на Дрља ча, педа гог
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Већ се уве ли ко кре ну ло са при пре-
ма ма за обе ле жа ва ње Дана шко-
ле. У овој, као и дру гим актив но-

сти ма уче ству ју како настав ни ци, тако 
и ђаци. Тако ђе, у мно гим актив но сти ма 
укљу че ни су и роди те љи али и мешта-
ни села. 

- За Дан шко ле који ћемо обе ле жи ти 
12. маја има ће мо богат садр жај, орга-
ни зу је мо пред ста ву и биће деша ва ња 
током целе неде ље. Ина че се код нас 
стал но нешто орга ни зу је. Сва ки Ускрс, 
Божић, Деч ју неде љу ми обе ле жи мо 
на њима свој ствен начин. Деци су те 
ради о ни це и изло жбе зани мљи ве и 
доста ства ри нау че. Шко ла тако ђе уче-
ству је у про јек ту „За чисти је и зеле ни је 
шко ле Вој во ди не“, где исто орга ни зу је-
мо ради о ни це, има мо еко кутак, деца 
пра ве пла ка те... Уче ство ва ли смо у 
акци ји „Сат за нашу пла не ту“, то је 
било зани мљи во и пла ни ра мо уско ро 
да орга ни зу је мо рад ну акци ју сре ђи-
ва ња школ ског дво ри шта. Доби ли смо 
дона ци је од Вој во ди на шу ма у виду 
сад ни ца раз ли чи тих врста и доби ће-

мо цве ће од Кому на ли ја. У сарад њи са 
тех нич ким осо бљем, децом и мешта-
ни ма сре ди ће мо школ ско дво ри ште. 
Врло је важно од малих ногу укљу чи ти 
децу у ова кве про јек те. Ми смо мала 
шко ла и сви смо веза ни. Тако ђе, роди-
те љи воле да се укљу че у раз ли чи те 
дога ђа је, а има мо добру сарад њу са 
Месном зајед ни цом и они нам изла зе у 
сусрет када деца тре ба да изво де неке 
пред ста ве, тако да ствар но смо сви 
пове за ни, сви зајед но у све му уче ству-
је мо – каже Кри сти на Дрља ча, педа гог. 

Ову шко лу поха ђа 343 деце из 
Кузми на, Босу та и Срем ске Раче, јер 
се у шко ла ма у Босу ту и Срем ској 
Рачи наста ва одви ја до четвр тог раз-
ре да. Оно чиме се ова шко ла још може 
похва ли ти јесте да од тре ћег до осмог 
раз ре да има по два оде ље ња.

- У шко лу иде 343 уче ни ка. С тим 
што у Кузми ну има 261, у Босу ту 69, а у 
Срем ској Рачи 13 ђака. Они када завр-
ше четвр ти раз ред дола зе овде. Први 
и дру ги раз ред су нам по јед но оде ље-
ње, а од тре ћег до осмог раз ре да има-

ју по два оде ље ња. Има мо деце али 
се нада мо да ће их бити још. Од првог 
до четвр тог раз ре да има мо укуп но 166 
уче ни ка, а од петог до осмог 177, а у 
врти ћу их има 25. Баш води мо рачу-
на о сва ком дете ту поје ди нач но. Децу 
која путу ју из Срем ске Раче сва ки дан 
доче ку је мо и испра ће мо на ауто бус – 
дода је Кри сти на Дра жић, а Алек сан-
дар Уме тић исти че да се број ђака из 
годи не у годи ну не сма њу је, већ расте.

Из шко ле исти чу сарад њу са Срп-
ском пра во слав ном црквом и све-
ште ни ком који им доста пома же, како 
кажу, и финан сиј ски и орга ни за ци о но. 
Тако ђе уче ни ци сед мог и осмог раз ре-
да као ван на став ну актив ност има ју 
часо ве дома ћин ства на који ма уче да 
кува ју, пегла ју и изра ђу ју раз не ства ри. 
На овим часо ви ма ужи ва ју под јед на ко 
девој чи це и деча ци. 

Као што је рекао Душко Радовић: 
Мора мо се, дакле, потру ди ти да нам 
шко ле не оста ре, да нам се пре вре
ме на не умо ре и да не оста ре про
свет ни рад ни ци, да нам деца дола зе у 
шко лу сво је, а не наше мла до сти.

Сања Ста не тић 

У про те клих 11 годи на, у шко ли је 
доста тога ура ђе но.

- Ура ди ли смо балон салу, ком плет ну 
ПВЦ сто ла ри ју, сани тар не чво ро ве, 
дози да ли јед ну учи о ни цу у Босу ту, угра-
ди ли пећ за цен трал но гре ја ње на био-
ма су, асфал ти ра но је игра ли ште за 
руко мет, поста вље на рам па на ула зу у 
шко лу. Од радо ва је потреб но још да се 
ура ди рекон струк ци ја елек трич не мре же 
и шупа где нам сто је дрва. Тра жи мо оно 
што нам је при о ри тет од локал не само у-
пра ве, гле да мо да се за све оста ло 
нађе мо сами – каже дирек тор Уме тић. 

Радо ви у шко ли

Алек сан дар Уме тић био је на че лу и 
Фуд бал ског са ве за Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, а на кон осам го ди на под нео 
је, под при ти ском, остав ку на ту функ ци-
ју. На пи та ње да ли не ко по ку ша ва да га 
сме ни и са ме ста ди рек то ра шко ле, 
ка же: 

- По ку ша ва ју већ не ко вре ме да ме 
сме не. Са да се вр ши и при ти сак на 
ро ди те ље ђа ка, ма да ја имам по др шку и 
ро ди те ља и ко лек ти ва. Ни сам члан 
ни јед не стран ке, по ли тич ки сам не ак ти-
ван и не ћу да се ба вим по ли ти ком. Би ла 

је про свет на ин спек ци ја и ви де ла да то 
што го во ре по је ди ни ро ди те љи не ма 
осно ва. Све за то што ни сам члан ни јед-
не стран ке. Не ве ро ват но је да сам осам 
го ди на во дио Фуд бал ски са вез, 11 го ди-
на сам ди рек тор шко ле и сад од је дан пут 
ни шта не ва ља и ни ша не знам да 
ра дим. Гла са ње за ди рек то ра је би ло 
про шле го ди не и ни је би ло ни јед ног 
уз др жа ног гла са и ни јед ног гла са про-
тив, сви су гла са ли за то да ја оста нем 
на овој функ ци ји – до да је ди рек тор шко-
ле Алек сан дар Уме тић. 

АЛЕК САН ДАР УМЕ ТИЋ:
Неки би же лели да ме сме не

Сва ки Ускрс, 
Божић, Деч ју 

неде љу ми
обе ле жи мо на 

њима свој ствен 
начин. Деци су 

те ради о ни це
и изло жбе

зани мљи ве и 
доста ства ри 

нау че

Еко кутак
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ОВАН: Не ко вас под-
се ћа на ру жне из про-
шло сти или на не ке 
не из ми ре не ра чу не, 

ко је би сте ра до же ле ли да за бо-
ра ви ти. По не кад се све сво ди на 
прин цип узи ма ња или да ва ња, 
оно што до би ја те има ви со ку 
це ну и зах те ва до дат но за ла га-
ње. Не ко вас до во ди пред но во 
емо тив но ис ку ше ње. Сми шља те 
но ви од го вор или на чин на ко ји 
тре ба да по сту пи те пре ма бли-
ској осо би. 

БИК: Но ви не спо ра-
зу ми мо гу да пре ра-
сту у не при јат ну си ту-
а ци ју, ва жно је да 

за шти ти те сво је по слов но – 
фи нан сиј ске ин те ре се. Уко ли ко 
вам не до ста је не чи ја по др шка, 
по зо ви те осо бу за ко ју вас ве зу ју 
по зи тив но ис ку ство и за јед нич ки 
ин те ре си. Парт нер те сти ра ва ше 
стр пље ње  али ви још увек ни сте 
спрем ни да од го во ри те на нов 
иза зов. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Све се 
на ла зи у ва шим ру ка-
ма, али под усло вом 
да ре а гу је те у пра вом 

тре нут ку и у скла ду са за јед нич-
ким пра ви ли ма о успе шном 
по сло ва њу. До бро про це ни те 
сво је по слов не на ме ре и ре ал не 
мо гућ но сти. Не ма по тре бе да 
пре но си те сво ју нер во зу на 
во ље ну осо бу, учи ни те не што у 
при лог бо љем рас по ло же њу и 
уза јам ном раз у ме ва њу. 

РАК: На ла зи те се у 
не за хвал ној по слов-
ној по зи ци ји са огра-
ни че ним мо гућ но-

сти ма на ак ци ју. Глав ни до га ђај 
се од ви ја ми мо ва ше во ље. 
Не мој те до зво ли ти да про ла зи-
те као по ра же на стра на, али 
не мој те ни пре у ве ли ча ва ти сво-
је спо соб но сти. По треб на вам је 
не чи ја емо тив на на кло ност и 
па жња. Ипак, има те ути сак да 
што ви ше тра жи те ма ње до би ја-
те. 

ЛАВ: По ла зи те од 
по гре шних ин фор ма-
ци ја или од ла жне 
сли ке ко ју има те о 

јед ној осо би, та ко да до но си те 
по гре шан за кљу чак. По слов ни 
успех пред ста вља ло ги чан след 
до га ђа ја и окон ча ње не ких 
не при јат них си ту а ци ја. Бо ље је 
да се ба ви те сво јим емо тив ним 
ди ле ма ма, не го што се упли ће те 
у ту ђе пла но ве. 

ДЕ ВИ ЦА: Има те 
до вољ но сме ло сти 
да ка же те оно што 
ми сли те пред сво јом 

око ли ном, али то се ло ше од ра-
жа ва на ваш по слов ни или дру-
штве ни ста тус. По не кад је те шко 
по ми ри ти раз ли чи та по слов на 
уве ре ња и ин те ре се. Уко ли ко 
вам је ста ло да ути че те на свог 
парт не ра, упо тре би те не ко ма ло 
и ко ри сно лу кав ство.

ВА ГА: По ку ша ва те да 
оства ри те сво је 
по слов не ци ље ве, 
али по сто је из не над-

ни про бле ми ко ји вас успо ра ва ју. 
Не мој те до зво ли ти да вас не ко 
под сти че на ри вал ство или на 
по слов но – фи нан сиј ски ри зик. 
Осе ћа те не ла год ност за то што 
не успе ва те да уго ди те дру ги ма. 
Парт нер не ма до вољ но слу ха за 
ва ша об ја шње ња и из го во ре а 
ва ма не до ста је стр пље ње. 

ШКОР ПИ ЈА: Де лу је-
те од луч но и ам би ци-
о зно. Ва ши по слов ни 
пла но ви мо гу да се 

оства ре на лак на чин и на за јед-
нич ко за до вољ ство. На ла зи те се 
у при ли ци да те сти ра те сво је 
спо соб но сти или у шарм ко ји 
по се ду је те. У за ви сно сти од свог 
емо тив ног ста ту са, пла ни ра те 
но ви су срет или уз бу дљи ву за ба-
ву у дво је. Усме ри те сво је ми сли 
у по зи тив ном сме ру.

СТРЕ ЛАЦ: У су сре ту 
са са рад ни ци ма 
по вре ме но вам не до-
ста је стр пље ње и 

сми сао за ди пло мат ским ма ни-
ри ма. Убр за ва те не ке по слов не 
си ту а ци је, али све има сво ју 
до бру или ло шу стра ну. По треб-
но је да при хва ти те не чи ју по ну-
ду и да ко ри гу је те сво је по на ша-
ње, парт нер оче ку је да ис пу ни те 
сво ја обе ћа ња. Пре дах ни те и 
успо ри те свој убр за ни ри там. 

ЈА РАЦ: Из бе га вај те 
не по зна те си ту а ци је 
ко је уно се до дат ну 
нер во зу или по ре ме-

ћај у основ не са рад нич ке од но-
се. Уз до бру ор га ни за ци ју, ве ћи-
ну оба ве за мо же те да за вр ши те 
у пла ни ра ном ро ку и на ру тин ски 
на чин. Уко ли ко сте из не на ђе ни 
парт не ро вом ре ак ци јом, учи ни те 
све што је по треб но да сми ри те 
за јед нич ке и уза вре ле стра сти. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Ако вас 
не ко кри ти ку је то 
пред ста вља до дат ну 
те му за раз ми шља-

ње, али не и по вод за но ви су коб 
у од но су са са рад ни ци ма. У 
од лу чу ју ћем мо мен ту, сло бод но 
ра чу нај те на не чи ју ис кре ну 
по др шку. Не ма те до вољ но стр-
пље ња да раз ре ши те раз ли чи те 
не спо ра зу ме. Ири ти ра вас са зна-
ње о пла но ви ма ко је има бли ска 
осо ба. 

РИ БЕ: Ми сли те да 
има те пре ви ше 
по слов них или при-
ват них оба ве за, а да 

не ко дру ги про ла зи без бри жни је и 
да ко ри сти ва шу до бру во љу. Уко-
ли ко вам сме та не чи је ла год но 
по на ша ње, по тру ди те се да за ве-
де те ефи ка сни ји прин цип ува жа-
ва ња и рав но прав но сти. Осе ћа те 
ла тент ну уз не ми ре ност. По тре бан 
вам је не ко ко за и ста мо же да 
улеп ша ва ше емо тив но рас по ло-
же ње.

VREMEPLOV
3. мај

1898. У Ки је ву ро ђе на изра ел-
ска др жав ни ца Гол да Ма бо вич 
Ме јр сон, Гол да Ме ир, пр ва 
же на-пре ми јер Изра е ла, од 
1969. до 1974

4. мај
1980. Умро пред сед ник СФРЈ 
Јо сип Броз Ти то, во ђа ју го сло-
вен ских пар ти за на у Дру гом 
свет ском ра ту и ли дер Ко му ни-
стич ке пар ти је Ју го сла ви је. Био 
во ђа По кре та не свр ста них 
зе ма ља. 

5. мај
1821. Умро фран цу ски цар 
На по ле он И Бо на пар та, је дан 
од нај ве ћих вој ско во ђа у исто-
ри ји, чи ји су осва јач ки по хо ди 
из ме ни ли Евро пу. Умро на 
остр ву Све та Је ле на као бри-
тан ски за тво ре ник. 

6. мај
1237. У ма на сти ру Ми ле ше ва 
са хра ње не су мо шти Раст ка 
Не ма њи ћа – Све тог Са ве.

7. мај
1945. Не мач ка пот пи са ла до ку-
мент о без у слов ној ка пи ту ла ци-
ји у Дру гом свет ском ра ту. До ку-
мент у Рем су пот пи са ли фелд-
мар шал Јодл у име Вер мах та и 
ге не рал-пу ков ник Бе дел Смит у 
име аме рич ких и бри тан ских 
сна га. Фран цу ски и ру ски офи-
ци ри би ли све до ци. До ку мент о 
окон ча њу ра та пот пи сан 9. ма ја 
у Бер ли ну.

8. мај
1794. У Па ри зу је, по на ло гу 
Ре во лу ци о нар ног су да, ги љо ти-
ном по гу бљен фран цу ски хе ми-
чар Ан то ан Ла во а зи је, осни вач 
мо дер не хе ми је. Фор му ли сао је 
за кон о не у ни шти во сти ма те ри-
је и от крио про цес ок си да ци је. 
1815. На бр ду Љу бић, код Чач-
ка, Ср би су у Дру гом срп ском 
устан ку по ту кли тро стру ко ја чу 
тур ску вој ску
1900. Срп ски фи зи чар Ми ха и ло 
Пу пин па тен ти рао је у Њу јор ку 
апа рат за те ле фон ске и те ле-
граф ске пре но се на ве ли ке уда-
ље но сти

9. мај
1911. Гру па офи ци ра, уче сни ка 
у двор ском пре вра ту и уби ству 
кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа 
1903, осно ва ла је у Бе о гра ду 
тај ну ор га ни за ци ју „Ује ди ње ње 
или смрт“(“Цр на ру ка)
1945. Не мач ки фелд мар шал 
Вил хелм Кај тел пот пи сао је у 
Бер ли ну за вр шни до ку мент о 
окон ча њу Дру гог свет ског ра та. 
У име са ве зни ка до ку мент су 
пот пи са ли со вјет ски мар шал 
Ге ор гиј Жу ков и бри тан ски ге не-
рал Ар тур Те дер. До ку мент о 
без у слов ној пре да ји Не мач ке 
пот пи сан је 7. ма ја у Рем су. 
1978. У пар ки ра ном ауто мо би-
лу у цен тру Ри ма про на ђе но је 
те ло бив шег ита ли јан ског пре-
ми је ра Ал да Мо ра, ко јег су 
те ро ри сти „Цр ве них бри га да“ 
оте ли 54 да на ра ни је. 

HOROSKOP

Сре да, 3. мај (20. април)
Преп. Те о дор Три хи на; Преп. 
Јо а саф Срп ски; Св. Ни ко лај 
Жич ки

Че твр так, 4. мај (21. април)
Св. све ште но му че ник Ја ну а ри је 

Пе так, 5. мај (22. април)
Преп. Те о дор Си ке от; Св. 
свешт муч. Пла тон Ба ња луч ки

Су бо та, 6. мај (23. април)
Све ти ве ли ко му че ник Ге ор ги је 
– Ђур ђев дан

Не де ља, 7. мај (24. април)
Св. Са ва Стра ти лат; Св. Са ва 
Ер дељ ски; Св. све ште но муч. 
Бран ко

По не де љак, 8. мај (25. април)
Све ти апо стол и је ван ђе лист 
Мар ко – Мар ков дан

Уто рак, 9. мај (26. април)
Св. све ште но му че ник Ва си ли је 
Ама сиј ски

Crkveni
kalendar

• Ни сам ја ру жан, не го ви 
има те смет ње у сли ци.
• А кад су спа си о ци по ска
ка ли са кор ми ла, наш брод 
је пре стао да то не.
• Бо ле сни ци на вла сти су 
не из ле чи ви јер их шти ти 
иму ни тет.

Kанелони
са спа на ћем

Са стој ци: 2 гла ви це цр ног лукa, 
3 че на бе лог лу ка, ка ши ка ма сла-
ца, 750 г спа на ћа, еда мер си ра 
200 г, 2 ка ши ке пре зли, 2  ја је та, 
ка не ло на 20, кон зер ва усит ње ног 
па ра дај за 850 мл, пр сто хват 
ше ће ра, 200 г си ра мла дог, со, 
би бер по по тре би. 

При пре ма: Рер ну за греј те на 
200 сте пе ни. Исец кај те гла ви цу 
лу ка и 2 че на бе лог лу ка, про пр жи-
те на ма сла цу да по ста ну ста кла-
сти. До дај те очи шће ни спа наћ и 
про пр жи те га. Оце ди те и на сец кај-
те, за чи ни те со љу, би бе ром. Уме-
шај те пре зле, 200 г мла дог си ра и 
ја ја. Сме су ста ви те у по сла сти чар-
ску ке си цу с ве ли ким отво ром, 
на пу ни те ка не ло не и по сла жи те их 
у на ма шће ну ва тро стал ну по су ду. 
Оста так лу ка и бе лог лу ка про пр-
жи те на уљу, уме шај те па ра дајз и 
ку вај те на ла га ној ва три око 5 
ми ну та. Уме шај те и па вла ку па сос 
за чи ни те со љу, би бе ром и ше ће-
ром. Пре лиј те ка не ло не, ста ви те 
их у рер ну и пе ци те 30 ми ну та. Тад 
их по спи те са рен да ним еда ме ром 
и за пе ци те још 5-10 ми ну та.
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СТА ТУ Е ТА „БА БА ВИ ДА СА УНУ ЦИ МА“ – ДЕ ЛО ВА ЈА РА ПРЕ ДРА ГА БА ЊЕ ГЛА ВА

Шта је Сре мац без Сре ми це
У Но вим Кар лов ци ма 

у пе так, 28. апри ла 
све ча но је от кри ве на 

ста ту е та „Ба ба Ви да са уну-
ци ма“, де ло ло кал ног ва ја-
ра и књи жев ни ка Пре дра га 
Ба ње гла ва. Реч је о ста ту е-
ти пра ве срем ске до ма ћи це 
из ра ни јег до ба ка да се, ка-
ко ка же и сам ва јар, жи ве ло 
мно го бо ље. 

Ста у е та „Ба ба Ви да са 

уну ци ма“ упот пу ни ла је при-
чу о ста рој срем ској по ро-
ди ци, ко ја је за по че та пре 
го ди ну да на ис пред до ма 
Пре дра га Ба ње гла ва по ста-
вља њем пр ве ста ту е те, Де-
да Ми те.

Ка ко ка же Ба ње глав, са да 
ће овај сре мач ки брач ни пар 
по здра вља ти све пут ни ке 
на мер ни ке, али и ме шта не 
Но вих Кар ло ва ца ко ји про-

ђу глав ном се о ском ули цом. 
Де да Ми та са фла шом ви на 
у ру ци, а ба ба Ви да са окла-
ги јом, док је уну ци Руј ка и 
Ми ка ву ку за сук њу. 

-У пи та њу су две ста ту е те 
ко је све до че о не ким вре-
ме ни ма ко ја су, на жа лост, 
про шла и ко ја би ве ћи на нас 
во ле ла да се вра те. Вре ме-
на ка да су му шкар ци у Са-
са ма се де ли ис пред ку ће, са 

ли тром ви на у ру ци, рас пре-
да ју ћи при че и ого ва ра ју ћи 
ком ши је. Увек је ту би ла и 
же на ко ја је ки би цо ва ла са 
про зо ра, да су пруг не пре те-
ра са пи ћем. Та ко сам при-
ка зао Де да Ми ту и Ба ба Ви-
ду, у при род ној ве ли чи ни са 
ја сно из ра же ном ми ми ком 
на ли цу- опи су је сво је две 
ста ту е те ва јар Пре драг Ба-
ње глав.

Ка ко до ли ку је сва ком све-
ча ном до га ђа ју у Сре му и 
овом су при су ство ва ли број-
ни умет ни ци, уче ни ци из ОШ 
„Сло бо дан Ба јић Па ја“, ком-
ши је и ро ђа ци. Пре драг Ба-
ње глав до био је по др шку са 
свих стра на и ка ко ка же, Де-
да Ми та и Ба ба Ви да би ће 
са мо јед но у ни зу ње го вих 
де ла. Ту, у при крај ку, сво је 
вре ме и ме сто че ка ста ту е та 
Ла зе Ха рам ба ше, ко ју је ва-
јар из Но вих Кар ло ва ца на-
пра вио пре пар го ди на.  

-Не про ђе ни је дан дан да 
се не ко не за у ста ви ко ли ма 
и не сли ка по ред ста ту е та 
ко је се на ла зе ис пред мо је 
ку ће. Ве о ма сам сре ћан што 
иза зи ва ју оду ше вље ње код 
про ла зни ка. Упра во та кве 
ре ак ци је су ми под стрек да 
на ста вим да ље да ства рам- 
ка же за крај Ба ње глав.

М. Ђ.
Ва јар Пре драг Ба ње глав са ста ту е том Де да Ми те

Ста ту е те Де да Ми те и Ба ба Ви де у Но вим Кар лов ци ма
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Пи ше:
Ми ки ца ИлићТРИ СТРА ДА ЊА СРЕМ СКОГ СЕ ЛА БО СУ ТА

У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

Се ло Бо сут на се ље но је по чет ком 
18. ве ка срп ским из бе гли ца ма ко-
ји су бе жа ли из Ср би је и Бо сне у 

Аустро-Угар ску и сту па ли у гра ни чар ску 
слу жбу. На се ље је фор ми ра но на ушћу 
ре ке Бо су та у Са ву, на ве о ма ва жном 
пу ту ко ји по ве зу је Ср би ју и Бо сну. Са-
мо се ло се на ла зи го то во на тро ме ђи, 
јер је уда ље но од гра нич ног пре ла за 
са Бо сном не ких се дам ки ло ме та ра, а 
од Хр ват ске ва зду шном ли ни јом све га 
де се так ки ло ме та ра. Због ова ко спе-
ци фич ног по ло жа ја Бо сут је у то ку сво-
је исто ри је ве о ма че сто стра дао. Ипак, 
нај ве ће стра да ње до жи вео је за вре ме 
Дру гог свет ског ра та, ка да је при пао, као 
уоста лом и цео Срем, тзв. Не за ви сној 
др жа ви Хр ват ској.

Де пор та ци ја у уста шке 
ло го ре смр ти

Пр ва по је ди нач на хап ше ња Бо су ћа на 
од стра не уста ша и Не ма ца по че ла су 
од мах по оку па ци ји. Не што ка сни је по че-
ла су и ма сов на хап ше ња и де пор та ци је 
у уста шке кон цен тра ци о не ло го ре. Уста-
шке вла сти ухап си ле су 15. ав гу ста 1942. 
го ди не два на ест Бо су ћа на ко ји су има ли 

не ко га свог из бе глог у Ср би ју или у пар-
ти за ни ма, и све их оте ра ли у Срем ску 
Ми тро ви цу, а по том у Ву ко вар, ода кле су 
26. ав гу ста 1942. го ди не, са јед ном ве ћом 
гру пом, де пор то ва ни у ло гор Ја се но вац. 
Да ље им се гу би сва ки траг.

Дру го, да ле ко ма сов ни је хап ше ње де-
си ло се шест да на ка сни је. До мо бран ски 
«Гор ски здруг» бло ки рао је Бо сут уве че 
20. ав гу ста та ко да ни ко ни је мо гао да 
на пу сти се ло це лу ноћ. До бо шар је про-
чи тао про глас су тра дан ују тру, по ко јем 
се на ре ђу је оку пља ње свих му шка ра ца 
ста ри јих од 15 го ди на пред оп штин ском 
згра дом, као и по стро ја ва ње ис пред ку ћа 
же на и де це, са нај о снов ни јим ства ри ма, 
хра ном и сто ком. Не што ка сни је, сви су 
ску пље ни пред згра ду оп шти не, и ту им 
је је дан до мо бран ски офи цир ре као да 
ће би ти при вре ме но ева ку и са ни из се ла, 
док се те рен не очи сти од ко му ни стич ких 
бан ди.

Ко ло на ме шта на кре ну ла је из Бо су-
та око 9 ча со ва из ју тра пут су сед ног се-
ла Ку зми на. Му шкар це су по стро ји ли по 
тро ји цу у ред и оп ко ли ли тро стру ким ре-
до ви ма до мо бра на, док су же не и де ца 
ишли иза њих, но се ћи ства ри и во де ћи 
сто ку.

Усташки злочини
у Босуту

Пр ва по је ди нач на
хап ше ња Бо су ћа на

од стра не уста ша
и Не ма ца по че ла су 
од мах по оку па ци ји.

Не што ка сни је
по че ла су и ма сов на 

хап ше ња и
де пор та ци је

у уста шке
кон цен тра ци о не

ло го ре
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Пут ду га чак де се так ки ло ме та ра ко-
ло на је пре ва ли ла за три са та, уз са мо 
је дан кра ћи од мор. Ка да су сти гли у Ку-
змин, око под не, ко ло ну су са те ра ли на 
сточ но ва ша ри ште. Ту су их до че ка ле 
уста ше са ми тра ље зи ма. Пр во су одво-
ји ли му шкар це од же на и де це, а од мах 
по том Ср бе и Ци га не од при пад ни ка дру-
гих на ци ја. Не ко ли ко Бо су ћа на ко ји су 
би ли из ме шо ви тих бра ко ва или не срп-
ске на ци о нал но сти, од би ли су уста шко 
по ми ло ва ње и оста ли са сво јим ком ши-
ја ма. Оста ле не срп ске по ро ди це, ко је су 
се при ја ви ле на про зив ци, раз ме ште не 
су по се о ским до мо ви ма на пре но ћи ште. 
Ка сни је су пу ште не сво јим ку ћа ма.

Кад је раз вр ста ва ње за вр ше но за ро-
бље ни ке је пре у зе ла уста шка по ли ци ја 
зло гла сног Вик то ра То ми ћа. По ве ли кој 
вру ћи ни, по стро је ни у ре до ве, Бо су ћа ни 
су про ве ли цео тај дан на сточ ном ва ша-
ри шту.

Пред сед ник бо сут ске оп шти не, Не-
мац Пе тар Вел флинг и бе ле жник, Ма ђар 
Фра ња Ер дег, по ма га ли су све вре ме 
уста шким вла сти ма да са ста ве спи ско-
ве за ро бље ни ка за де пор та ци ју у ло го ре 
смр ти.

Де се так љу ди су од мах про зва ни и из-
дво је ни за де пор та ци ју. По сле то га под-
жу пан је на ре дио да иза ђу сви Ци га ни и 
они ко ји има ју не ко га свог у пар ти за ни ма 
или из бе глог у Ср би ју. Из два ја ње је ишло 
спо ро и те шко, јер су се љу ди пла ши ли, 
па су уста ше стал но ви ка ле и пре ти ле. 
За јед но са му шкар ци ма из два ја не су и 
њи хо ве по ро ди це. Це ле фа ми ли је су та-
да оте ра не у ло гор са мо због јед ног свог 
чла на ко ји је пре бе гао у Ср би ју или оти-
шао у пар ти за не.

Ка да је раз два ја ње оба вље но стра жу 
су од уста ша по но во пре у зе ли до мо бра-
ни.

У то ку на ред не но ћи из дво је ни љу ди 
су по тр па ни у ауто бу се, ко ји су од ра ни-
је би ли спрем ни, и од ве зе ни у не по зна-
том прав цу. Прет по ста вља се да су 26. 

или 27. ав гу ста 1942. го ди не ухап ше ни 
Бо су ћа ни оте ра ни у ло го ре Ја се но вац и 
Гра ди ну, за јед но са две ве ће гру пе ухап-
ше них Ср ба ко је су оста ле жи ве по сле 
ма сов них стре ља ња у Вин ков ци ма и 
Срем ској Ми тро ви ци. Укуп но је де пор то-
ва но у уста шке ло го ре 274 Бо су ћа на (115 
му шка ра ца, 85 же на и 74 де це). Ме ђу њи-
ма је би ло и пар труд ни ца, као и ви ше бе-
ба од по не ко ли ко ме се ци. Од ухап ше них 
се ни ко ни је вра тио из ло го ра.

Од пре жи ве лих Бо су ћа на ко ји ни су оте-
ра ни у ло го ре, око 20 по ро ди ца (осам де-
се так љу ди), пре бе гло је у Ср би ју од мах 
сле де ће но ћи по пу шта њу са ку змин ског 
ва ша ри шта. У то ку че ти ри рат не го ди не у 
Ср би ју, где се мно го мир ни је жи ве ло под 
вла дом ге не ра ла Ми ла на Не ди ћа, укуп-
но је из бе гло 223 Бо су ћа на ко ји су та мо 
про на шли спас. У оку пи ра ној Ср би ји из-
бе глим љу ди ма ни је пре ти ла опа сност од 
уста ша, до мо бра на, али ни од не мач ких 
вла сти, јер су, по сле про те ри ва ња пар ти-
за на у Бо сну, пре ста ла ма сов на стре ља-
ња по прин ци пу: «100 Ср ба за мр твог и 
50 за ра ње ног Нем ца». Је дан ма њи број 
Бо су ћа на скло нио се у то ку ра та у Бо сну, 
где је ста ње би ло ма ло ста бил ни је због 
ја ког чет нич ког по кре та ко ји је шти тио 
ста нов ни штво, прем да су и та мо зва нич-
но ва жи ли за ко ни НДХ.

Бо сут ска оп штин ска власт за пле ни ла 
је имо ви ну де пор то ва них Бо су ћа на и у 
њи хо ве ку ће на се ли ла де се так уста шких 
по ро ди ца из Хер це го ви не. По што је це ло-
куп но ста нов ни штво би ло не при ја тељ ски 
на стро је но пре ма до се ље ни ци ма, они су 
по сле из ве сног вре ме на на пу сти ли се ло.

Ме ђу пре жи ве лим Бо су ћа ни ма оста ло 
је да леб ди бол но пи та ње: ко је са ста вио 
спи сак Бо су ћа на за де пор та ци ју у ло го-
ре? Нео спор но је да је то учи нио не ко из 
се ла ко је ра дио за уста ше. То ком це лог 
ра та би ло је ви ше уста шких и не мач ких 
до у шни ка из са мог се ла, о че му све до-
чи са чу ва на ге ста пов ска и уста шка ар хи-
ва. Иден ти тет ових шпи ју на ни ка да ни је 
утвр ђен.

Козаци из Прве коњичке дивизије

Дру го, да ле ко
ма сов ни је хап ше ње 
де си ло се шест да на 

ка сни је. До мо бран ски 
«Гор ски здруг»

бло ки рао је Бо сут
уве че 20. ав гу ста
та ко да ни ко ни је

мо гао да на пу сти се ло 
це лу ноћ. До бо шар
је про чи тао про глас 

су тра дан ују тру,
по ко јем се на ре ђу је 

оку пља ње свих
му шка ра ца ста ри јих

од 15 го ди на
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Офан зи ва Пр ве ко зач ке 
ко њич ке ди ви зи је

Пр ва ко зач ка ко њич ка ди ви зи ја, ја чи-
не око 23.000 бе ло гар де ја ца и ко за ка, 
ре гру то ва них у ру ским за ро бље нич ким 
ло го ри ма у Не мач кој, по зна та још и под 
име ном “Вла сов ци”, по бе ло ру ском ге-
не ра лу ко ји се пре дао Нем ци ма, пре ба-
че на је из Пољ ске на те ри то ри ју Сре ма 
по чет ком ок то бра 1943. го ди не. Офи ци-
ри у ко зач кој ди ви зи ји би ли су ис кљу чи во 
Нем ци. Њи хов за да так био је да уни ште 
пар ти зан ске је ди ни це кон цен три са не на 
Фру шкој Го ри и у Бо сут ским шу ма ма.

Са ма опе ра ци ја об ра чу на са ко му ни-
стич ким сна га ма тра ја ла је од 1. до 27. 
ок то бра 1943. го ди не. По моћ ко зач кој ди-
ви зи ји пру жа ли су де ло ви 173. ре зер вне 
ди ви зи је и по је ди не ма ђар ске је ди ни це 
на Ду на ву. У овој офан зи ви стра да ла 
су фру шко гор ска се ла: Ди вош, Ђип ша, 
Су сек, Сви лош, Не штин, Ра ко вац, Ле-
дин ци... Же не, де ца и му шкар ци су уби-
ја ни, ку ће пљач ка не и па ље не, док су 
пар ти за ни ве што ума кли у Бо сну. Ка да 
су за вр ши ли са Фру шком го ром, Ко за ци 
су пре шли у Бо сут ске шу ме у за пад ном 
Сре му, где су се кри ле ма ње пар ти зан ске 
је ди ни це.

Ка сно уве че 20. ок то бра 1943. го ди не 
Бе ло ру си су из вр ши ли пр ви на пад на се-
ло Бо сут, пу ца ју ћи са оклоп ња че на ко јој 
су до пло ви ли ре ком Са вом, из прав ца 
Срем ске Ми тро ви це. Ве ли ки део ста нов-
ни штва већ је био по бе гао пре ма Са ви, 
на на воз за Бо сну, док се дру ги део Бо-
су ћа на по ву као ду бље у Бо сут ске шу ме.

Пре ба ци ва ње ста нов ни штва у Бо сну 
те кло је уз ве ли ке про бле ме јер је ра ди-
ла са мо јед на ске ла ко ја је мо гла да при-
ми око сто ти ну љу ди и јед на др ва ри ца. 
Осим то га, не при ја тељ ски ави о ни су да-
њу ми тра љи ра ли из бе гли це, па је пре воз 
вр шен пре те жно но ћу. У се лу су углав ном 
оста ли те шки бо ле сни ци, не моћ ни стар-
ци и мај ке са ма лом де цом ко је ни су мо-
гле да бе же.

При пад ни ци Пр ве ко зач ке ко њич ке 
ди ви зи је 21. ок то бра 1943. го ди не по-
би ли су, у пр вом на ле ту, без ика квог са-
слу ша ња или су ђе ња, два де сет јед ног 
ме шта ни на се ла Бо су та. Бе ло ру си су 
си ло ва ли же не и де вој ке, уби ја ли де-
цу, пљач ка ли и па ли ли ку ће. Оно што 
би пре о ста ло по сле пљач ке, ку пи ле су 
до ма ће уста ше из Срем ске Ми тро ви це. 
Та ко је опљач ка на хра на, сто ка, жи то, 
за пре жни ко њи и по кућ ство. Део ста нов-
ни штва се спа сао од ко зач ког ма са кра 
за хва љу ју ћи за у зи ма њу Бо су ћа на не-
срп ске на ци о нал но сти.

По сле де се так да на офан зи ва је ми-
ну ла, али су уста шка пљач ка ња на ста-
вље на још не де љу да на. Ка да су се из-
бе гли Бо су ћа ни вра ти ли у се ло, за те кли 
су стра вич не при зо ре: по би је не љу де, 
спа ље не ку ће, опљач ка на до ма ћин-
ства...

Ко за ци ни су ус пе ли у чи шће њу Бо-
сут ских шу ма од пар ти за на, али су за то 
мно ги не ви ни љу ди по би је ни, по сла ни 
у са бир ни ло гор или на при нуд ни рад у 
Не мач ку, док се ве ћи на пар ти за на ева ку-
и са ла на си гур но. Сла бе ефек те ко зач-
ке офан зи ве при зна је и тај ни уста шки 
до ста вљач из се ла, под ши фро ва ним 
име ном «бр. 14», ко ји у свом из ве шта ју 
вла сти ма из ме ђу оста лог ка же:

«Украт ко ре че но, од ве ли ке гр мља-
ви не чи шће ња, про чи шће но ни је ско ро 
ни шта, а са ма вој ска је до ни је ла ве ли ку 
ште ту, та ко да ће ова дје лат ност про-
мич бе но вр ло ло ше дје ло ва ти.»

По кољ СС «Хан џар»
ди ви зи је

Три на е ста СС ди ви зи ја фор ми ра на је 
у про ле ће 1943. го ди не по иде ји Хајн-
ри ха Хи мле ра, ше фа Ге ста поа, уз бла-
го слов је ру са лим ског муф ти је Ел Ху се-
и ни ја. По сле ка та стро фал ног по ра за 
Вер мах та у би ци код Ста љин гра да, ка да 

Јерусалимски муфтија благосиља „фесароше“ новембра 1943.

Кад је раз вр ста ва ње 
за вр ше но

за ро бље ни ке
је пре у зе ла уста шка 
по ли ци ја зло гла сног 

Вик то ра То ми ћа.
По ве ли кој вру ћи ни, 

по стро је ни у
ре до ве, Бо су ћа ни су 

про ве ли цео тај дан на 
сточ ном ва ша ри шту. 
Пред сед ник бо сут ске 
оп шти не, Не мац Пе тар 
Вел флинг и бе ле жник, 
Ма ђар Фра ња Ер дег, 

по ма га ли су све вре ме 
уста шким вла сти ма
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је Тре ћи Рајх био уз др ман, Хи тлер је од-
у стао од иде је о ра сној чи сто ти при пад-
ни ка СС је ди ни ца и по звао при пад ни ке 
по ро бље них, кви слин шких др жа ва, ка-
ква је би ла и НДХ, да сту пе у до бро во-
љач ке СС тру пе.

До бро вољ ци су ре гру то ва ни у За гре-
бу и Зе му ну. Под ма ском бит ке за спас 
исла ма и бор бе про тив ко му ни зма, за 
пар ме се ци за вр бо ва но је око 19.000 
бо сан ских му сли ма на, уз не што ма ло 
Ал ба на ца, бо сан ских Хр ва та и Шва ба 
– фолк сдој че ра. До бро вољ ци су упу ће-
ни на обу ку у ју жну Фран цу ску, а не што 
ка сни је и у Ној ха мер За ген, у Шле ској. 
Офи ци ри и под о фи ци ри ди ви зи је би-
ли су ис кљу чи во Нем ци, под ко ман дом 
СС ге не рал-ма јо ра Кар ла Гу ста ва За-
у бер цвај га и ње го вог за ме ни ка, пу ков-
ни ка Фра ње Ма тај са (фолк сдој че ра из 
Срем ске Ми тро ви це и пред рат ног ка пе-
та на вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је, ко ји 
се 1941. го ди не ста вио на рас по ла га ње 
Нем ци ма). У са став ди ви зи је ула зи ли су: 
27. и 28. брд ски пук (од по три ба та љо-
на), 13. ар ти ље риј ски пук, пет са мо стал-
них ба та љо на и не ко ли ко че та. При пад-
ни ци ове ди ви зи је но си ли су фе со ве са 
пла вим ки ћан ка ма (за то их је на род звао 
«фе са ро ши») и сим бо ле у об ли ку хан-
џа ра на око врат ни ку блу зе, по че му су 
и до би ли на ди мак «Хан џар – ди ви зи ја».

По сле кра ће обу ке, Хи тле ро во «то-
пов ско ме со» је сти гло у Вин ков це ја-
ну а ра 1944. го ди не. Мар та исте го ди не 
Три на е ста СС «Хан џар» ди ви зи ја упу-
ће на је у Бо сну, у ка зне ну екс пе ди ци ју. 
По крет је ишао у два прав ца: 28. брд-
ски пук је ишао пре ко Брч ког, а 27. брд-
ски пук пре ко Срем ске Ра че. По шту ју-
ћи на ред бу свог ко ман дан та, ге не ра ла 
За у бер цвај га: «Се вер но од Са ве не ма 
за ро бље ни ка», му сли ма ни су ус пут па-
ли ли и пљач ка ли ку ће и уби ја ли љу де 
у срем ским се ли ма Ја ме ни, Бо су ту и 
Срем ској Ра чи.

Ма њи број Бо су ћа на скло нио се пред 
СС-ов ци ма у Бо сну, пре ба цу ју ћи се пре-
ко Са ве. Дру ги део ме шта на је оти шао 
на са ла ше пре ма Бо сут ским шу ма ма, 
где су ка сни је бр зо от кри ве ни и по би је-
ни. Нај ве ћи про блем при ли ком ева ку а-
ци је ста нов ни штва био је тај што у се лу 
ни је би ло до вољ но ко ња за за пре гу. У 
прет ход ним не при ја тељ ским на па ди ма 
на се ло, на ро чи то у по ха ри ко зач ке ди-
ви зи је, од ве де ни су ско ро сви ко њи, па 
су љу ди мо ра ли да бе же пе шке, но се ћи 
на ру ка ма ма лу де цу и скром не за ли хе 
хра не. Вре мен ски усло ви би ли су ве о ма 
те шки: да ни су би ли хлад ни, но ћу је сте-
зао мраз, по не где је па дао снег. Шу ме 
су би ле под во дом, а пу те ви рас ка ља ни.

Коб ног 10. мар та 1944. го ди не, око 
10 ча со ва ују тру, 13. СС «Хан џар» ди-
ви зи ја ушла је у Бо сут и по че ла са пр-
вим звер стви ма. Од мах су пре тре сли 
све ку ће, при че му су не ке ме шта не на 
ли цу ме ста по би ли. Око сто ти нак Бо су-
ћа на спро ве ли су у згра ду ста ре шко ле. 
Исто вре ме но је за по чет и пре трес са ла-
ша из ван се ла, као и си ло ва ња де во ја-
ка, мла ђих же на, па чак и ста ри ца.

Су тра дан уве че по че ла су пр ва стре-
ља ња за тво ре ни ка из ста ре шко ле. 
Прет ход но су не ко ли ко му шкар ца од-
ве ли да ис ко па ју две ве ли ке ра ке иза 
пла це ва, пре ма ре ци Са ви. Укуп но је у 
пр вом на вра ту стре ља но бли зу осам де-
сет Бо су ћа на.

Дру го ма сов но стре ља ње де си ло 
се 12. мар та, ка да су СС-ов ци са ку пи-
ли че тр де се так осо ба. Са стре ља ња је 
та да по бе гло пе то ро ме шта на, док су 
оста ли ли кви ди ра ни, а по том од ве зе-
ни у ма сов ну гроб ни цу крај Са ве и ту 
са хра ње ни, за јед но са по би је ни ма од 
прет ход ног да на. Је дан део стре ља них 
је спа љен, па су ка сни је про на ђе не на-
го ре ле ко сти, док је не ко ли ко ле ше ва 
про на ђе но ка ко плу та ре ком Са вом.

Пред ве че 14. мар та СС-ов ци су сти гли 
до нај у да ље ни јих са ла ша, под шу мом, 
где се кри ло че тр де се так Бо су ћа на. По-

Спаљени Босут марта 1944.

У то ку на ред не но ћи 
из дво је ни љу ди су 

по тр па ни у ауто бу се, 
ко ји су од ра ни је би ли 
спрем ни, и од ве зе ни 
у не по зна том прав цу. 
Прет по ста вља се да 
су 26. или 27. ав гу ста 

1942. го ди не
ухап ше ни Бо су ћа ни 

оте ра ни у ло го ре
Ја се но вац и Гра ди ну, 
за јед но са две ве ће 

гру пе ухап ше них
Ср ба ко је су оста ле 

жи ве по сле
ма сов них стре ља ња

у Вин ков ци ма и
Срем ској Ми тро ви ци
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те ра ли су их до су сед ног се ла Срем ске 
Ра че и су тра дан ују тру све по би ли и за-
тр па ли у плит ку гроб ни цу. Ту је стре ља-
но или за да вље но 39 Бо су ћа на, ме ђу 
ко ји ма не ко ли ко де це и две бе бе (јед на 
од 6 не де ља, а дру га од 6 ме се ци).

Истог да на стре ља но је 17 ме шта на у 
јед ном дво ри шту, а по том су сви по ба-
ца ни у по друм ис под пољ ске пе ка ре и 
за тр па ни та ко што је пећ раз не се на ми-
ном. Ту је уби је но 11-оро де це, 5 же на и 
1 му шка рац.

Осим ових ма сов них стре ља ња би ло 
је и мно штво по је ди нач них зло чи на по 
це лом се лу, као и по се о ским ата ри ма 
и са ла ши ма. У мно гим дво ри шти ма су 
про на ђе ни ле ше ви за кла них или стре-
ља них же на, де це и ста ра ца. По је ди на 
те ла уби је них ни су ни ка да про на ђе на, 
јер су нај ве ро ват ни је спа ље на или их 
је од не ла ре ка Са ва. Крај дру ма пре ма 
Срем ској Ра чи ле жа ло је мно штво по-
би је них љу ди ко ји ни су сти гли да на ђу 
спас у Сем бе ри ји.

Би ло је при ме ра ужа сних звер ста ва 
од ко јих се ле ди ла крв у жи ла ма. Јед на 

же на је жи ва за па ље на у бу ре ту. Дру га, 
мла ђа же на, ко ја је би ла у по од ма клој 
труд но ћи, му че на је та ко што су јој од се-
че не дој ке и ста вља на со на ра ну. Нај по-
сле, ра се кли су јој тр бух ба јо не том и из-
ва ди ли жи во де те ко је су по том му чи ли 
док ни је умр ло, за јед но са мај ком. Тре ћа 
же на је уби је на, за јед но са нај ста ри јим 
де те том од 12 го ди на, док је че тво ро 
мла ђе де це да ни ма лу та ло по се о ским 
ата ри ма. Јед ном пе то го ди шњем де ча ку 
СС-ов ци су од се кли гла ву и с њом игра-
ли фуд бал. Не ко ли ко пре жи ве лих Бо су-
ћа на је по мра чи ло умом, гле да ју ћи ова 
стра шна зло де ла.

Кра јем мар та, ка да је офан зи ва утих-
ну ла, при сту пи ло се са хра њи ва њу по-
ги ну лих. Ле ше ви су пре те жно сла га ни у 
за јед нич ке по ро дич не гроб ни це, нај че-
шће без сан ду ка. Би ло је до ста ле ше ва 
ко је ни је имао ко да са хра ни јер су це ле 
по ро ди це би ле за тр те. Опе ло ни је слу-
же но јер све ште ни ка ни је би ло у се лу од 
по чет ка ра та.

Ма са кр су пре жи ве ли Бо су ћа ни из бе-
гли у Сем бе ри ју и Ма чву, као и му шкар-

ци ко ји су по бе гли са пар ти зан ским је-
ди ни ца ма у Бо сну. Пар ти зан ски Глав ни 
штаб Вој во ди не, по гре шно про це нив ши 
ста ње на те ре ну, до нео је од лу ку о по-
вла че њу свих ко му ни стич ких је ди ни ца 
из Сре ма. У но ћи из ме ђу 10. и 11. мар-
та сви пар ти за ни су, од ра ни је при пре-
мље ним чам ци ма и ске ла ма, пре шли 
пре ко Са ве у Сем бе ри ју. Глав ни штаб 
Вој во ди не сма трао је да не тре ба при-
хва та ти бор бу са да ле ко над моћ ни јим 
не при ја те љем, ко ји се иона ко не ће ду го 
за др жа ва ти у Сре му, и да тре ба са чу-
ва ти је ди ни це за по вра так у Вој во ди ну 
и ди за ње ре во лу ци је. За раз ли ку од ци-
вил ног ста нов ни штва, пар ти зан ске је ди-
ни це су у мар тов ском по ко љу пре тр пе-
ле тек не знат не гу бит ке (на стра да ла су 
пе то ри ца пар ти за на из се ла, ко ји услед 
бо ле сти или при ват них раз ло га ни су по-
бе гли у Бо сну).

У Бо су ту су, пре ма рас по ло жи вим по-
да ци ма, сре ди ном мар та 1944. го ди не, 
СС-ов ци за не ко ли ко да на на нај сви ре-
пи ји на чин по би ли 183 ста нов ни ка се ла 
(50 де це, 90 же на и 43 ста ри ја му шкар-
ца). Сум ња се да је број жр та ва био да-
ле ко ве ћи (чак и до 250 ме шта на), јер 
су по је ди не по ро ди це це ле по би је не, 
па ни је имао ко да при ја ви њи хо ву смрт 
по сле рат ним вла сти ма. Осим ме шта на 
срп ске на ци о нал но сти уби је но је ви ше 
Бо су ћа на дру гог ет нич ког по ре кла: Ма-
ђа ра, Ру си на, Не ма ца, Сло ва ка, Че ха...

У знак се ћа ња на де се то мар тов ску 
тра ге ди ју глав на ули ца у Бо су ту да нас 
но си име «Ули ца Де се тог мар та».

По сле кр ва вог пи ра у Сре му, Три на-
е ста СС «Хан џар» ди ви зи ја, пре шав ши 
Са ву 14. мар та код Срем ске Ра че и Брч-
ког, на ста ви ла је свој зло чи нач ки по ход 
ши ром Бо сне. У мно гим ме сти ма Бр чан-
ског, Би је љин ског, Гра да чач ког, Ту злан-
ског и Вла се нич ког сре за, од мар та до 
ок то бра 1944. го ди не, СС-ов ци су по би-
ли пре ко две хи ља де, а ин тер ни ра ли у 
ло го ре смр ти ско ро пет хи ља да Ср ба.

По сле ра та, за рад «брат ства и је дин-
ства», о де се то мар тов ском ма са кру ни је 
мно го го во ре но, ни ти пи са но. Не ки по-
рат ни ре жим ски «исто ри ча ри» по ку ша-
ва ли су да ми ни ма ли зу ју зло чи не сво јих 
су на род ни ка. Та ко, на при мер, Ен вер 
Ре џић у сво јој књи зи «Му сли ман ско 
ауто но ма штво и Три на е ста СС ди ви-
зи ја» (Свје тлост, Са ра је во, 1987), ба ви 
се ис кљу чи во по бу ном СС пи то ма ца на 
обу ци у Вин фран шу, у Фран цу ској, не 
по ми њу ћи ни јед ном реч ју срам ни де се-
то мар тов ски зло чин.

По чи ни о ци ма овог гну сног вар вар ства 
ни ка да ни је су ђе но. Са мо је дан за лу-
та ли СС-овац ухва ћен је кра јем мар та 
1944. го ди не у бли зи ни се ла и осу ђен на 
смрт, док је дру ги, не што ка сни је, уби јен 
у Мар тин ци ма. Ипак, ве ћи на при пад ни-
ка «Хан џар» ди ви зи је ни је до че ка ла крај 
ра та, јер је из ги ну ла на дру гим бо ји шти-
ма.

У се лу Бо су ту Дру ги свет ски рат пре-
жи ве ло је ма ње од по ло ви не ста нов ни-
штва (око 550 ме шта на). По сле ра та се-
ло је из но ва на се ље но до се ље ни ци ма 
из Бо сне и за пад не Ср би је. Ме ђу тим, 
да нас је се ло Бо сут, као и мно га дру га 
се ла, због «бе ле ку ге» по но во пред из-
у ми ра њем.
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Оно што из два ја Срем ску Ми тро-
ви цу у од но су на дру ге гра до ве и 
оп шти не је тај што је пра ти епи-

тет да је град спор та. И то оправ да но. 
Још је дан спорт у ко јем су Ми тров ча ни 
успе шни је сте ру ко мет. Пр ви ру ко мет-
ни клуб „Срем“ у Срем ској Ми тро ви ци 
фор ми ран је 1959. го ди не. Од да ту ма 
осни ва ња про ме нио је не ко ли ко на-
зи ва, а у ме ђу вре ме ну и пре стао са 
ра дом 2008. го ди не. Ме ђу тим, 2012. 
го ди не фор ми ра се но ва по ста ва Ру ко-
мет ног клу ба „Срем СМ“ ко ји од та да, 
па до да нас бе ле жи зна чај не успе хе.

- Гру па спор ти ста, ру ко ме та ша и љу-
би те ља ру ко ме та фор ми ра ла је но ви 
Ру ко мет ни клуб под на зи вом „Срем 
СМ“. Ли гу смо по че ли од нај ни жег ран-
га са из у зет ном енер ги јом и же љом за 
до ка зи ва њем. При мар ни циљ нам је 
био да се што бо ље ко ти ра мо у ру ко-
ме ту, док нам мла де ге не ра ци је не до-
ђу у по зи ци ју да за и гра ју у пр вом ти му, 
што смо, са по но сом мо же мо ре ћи, и 

ус пе ли. Због пре да ног и струч ног ра-
да са де цом, фор ми ра не су две еки пе 
мла ђих се лек ци ја по ста ро сним ка те-
го ри ја ма у Ли ги мла ђих ка те го ри ја Ру-
ко мет ног са ве за Вој во ди не. РК „Срем 
СМ“ так ми чи се у Пр вој ли ги Ср би је и 
тре нут но се на ла зи на де ве том ме сту 
и има се ни ор ку, ка дет ску и пи о нир ску 
еки пу – ка же пред сед ник клу ба Де јан 
Ко зе љац, иначе про фе сор фи зич ког 
вас пи та ња. 

Чла но ве упра ве клу ба, по ред Ко зељ-
ца чи не и Не бој ша Дра га но вић, не ка да-
шњи ак тив ни спор ти ста, тре нер пр вог 
ти ма Ду шан Др ча и тре не ри мла ђих ка-
те го ри ја Ђор ђе Ми лу ти но вић и Мар ко 
Ко ва че вић. 

- На ше ан га жо ва ње као струч них и 
од го вор них ли ца, на ро чи то се ба зи ра 
на уна пре ђе њу вас пит но – обра зов ног 
и струч ног ра да у спор ту, под сти ца њу 
фер -  плеј игре, су зби ја њу на си ља и 
по ди за њу спорт ског ду ха. У ин те ре су 
нам је да де ци пу тем пре зен та ци ја по 
шко ла ма ука же мо на ва жност ба вље-
ња спор том. Све на ве де но по твр ђу ју и 
не ве ро ват ни ус пе си клу ба ко ји мо жда 
ни су ис пра ће ни у јав но сти у ме ри ка кву 
за слу жу је мо, али се на да мо убу ду ће 
да ће и на ши су гра ђа ни, ло кал на са мо-
у пра ва и при ја те љи спор та ви де ти ко-
ли ко смо ода ни и озбиљ ни у оно ме што 
ра ди мо. До са да је са рад ња са ло кал-
ном са мо у пра вом би ла до бра и ко рект-
на и на да мо се, с об зи ром на то да смо 
пр вол ига ши и да си гур но мо же мо би ти 
још бо љи, да ће та са рад ња би ти још 
озбиљ ни ја. Упра ва, као и чла но ви клу-
ба оба ве зни су да обез бе де до бро вољ-
но, ху ма но, без бед но и то ле рант но ба-
вље ње спор том без об зи ра на уз раст, 
фи зич ку спо соб ност, пол, евен ту ал ни 
сте пен ин ва лид но сти – до да је Не бој ша 
Дра га но вић, члан упра ве клу ба. 

У на шој еки пи
сва ки играч

се пр во мо ра
укло пи ти као
чо век па тек

он да као спор ти ста, 
каже тренер екипе 

Душан Дрча  

РУ КО МЕТ НИ КЛУБ „СРЕМ СМ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Поново на окупу 
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Му шка еки па Основ не шко ле „Ду шан 
Јер ко вић“ из Ин ђи је из бо ри ла је пр-
во ме сто на ме ђу о кру жном пр вен-

ству у ма лом фуд ба лу ко је је одр жа но 21. 
апри ла у Осе чи ни код Ва ље ва. По бе ди на 
по ме ну том пр вен ству прет хо ди ли су од-
лич ни ре зул та ти за бе ле же ни у су сре ти ма 
са еки па ма из оста лих ин ђиј ских основ них 
шко ла. 

Мла ди фуд ба ле ри из „Ду шан Јер ко вић“ 
шко ле на окру жном так ми че њу у До њем 
То вар ни ку су са вла да ли еки пе ОШ „Ми лош 
Цр њан ски“ из Хрт ко ва ца, ОШ „Бран ко Ра-

ди че вић“ из Ши да, и у фи на лу су са вла да ли 
та да еки пу из ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ 
из Срем ске Ми тро ви це са 8:1.

Исти по бед нич ки по ход му шка еки па ОШ 
„Ду шан Јер ко вић“ на пра ви ла је и у Осе чи ни 
са вла дав ши Ша бац по сле из во ђе ња ка зне-
них удар ца, а у фи на лу и ОШ „Бра ћа Не-
дић“ из Осе чи не са 6:4.

Овим ре зул та том еки па из ин ђиј ске шко-
ле из бо ри ла је пла сман на ре пу блич ко пр-
вен ство  ко је ће се одр жа ти на Ка ра та шу 15. 
и 16. ма ја.

М. Ђ.

МЕ ЂУ О КРУ ЖНО ПРВЕНСТВO У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ

Успе шни ин ђиј ски основ ци

Му шка еки па ОШ „Ду шан Јер ко вић“ Ин ђи ја

БИ ЛИ ЈАР

Зла то за Бо ја ну Ша рац

У не де љу, 27. апри ла у Чач ку одр жа но 
је сед мо Др жав но пр вен ство у би ли-
ја ру на ко јем је Бо ја на Ша рац из 

Ла ћар ка осво ји ла злат ну ме да љу. 
- Сле де ће Др жав но пр вен ство је у ма ју, 

а у ју ну је ма стерс и уче ство ва ћу на оба 

так ми че ња. Пла но ви су ми да кра јем ју ла 
уче ству јем  у Хо лан ди ји на Европ ском 
ју ни ор ском пр вен ству, ако се стек ну усло-
ви. Сва ка ко да ћу и да ље на ста ви ти да 
вред но тре ни рам и на пре ду јем – ре кла је 
Бо ја на Ша рац. 

Ду го го ди шњи тре нер пр вог ти ма Ду-
шан Др ча ис ти че да су им ам би ци је да 
са чу ва ју ста бил ност у ли ги у ко јој се 
тре нут но на ла зе, али и да се из бо ре 
за ме сто у са мом вр ху та бе ле. Сва ка ко 
су све сни и чи ње ни це да ула зак у ви шу 
ли гу зах те ва и ви ше нов ца. 

- Ка да би смо ушли у ви ши ранг так-
ми че ња, би ло би нам по треб но и мно го 
ви ше нов ца, а тре нут но ни смо у мо-
гућ но сти да то ис пра ти мо. Што се ти че 
так ми че ња, пр ве так ми чар ске се зо не 
2012/2013. го ди не, у Тре ћој ли ги „Срем 
– Ју жна Бач ка“, ру ко ме та ши  су осво ји-
ли пр во ме сто и пла сман у Дру гу ру ко-
мет ну ли гу „Се вер“. У тој так ми чар ској 
го ди ни, клуб од лич ним ре зул та ти ма 
до ла зи до по лу фи на ла Ку па Вој во ди не. 
Од са мог по чет ка так ми че ња у Дру гој 
ли ги „Се вер“, РК „Срем“ до ла зи на пр-
ву по зи ци ју и осва ја пр во ме сто у ли ги 
и пла сман у Пр ву ли гу „Се вер“. Та ко је 
наш Град Срем ска Ми тро ви ца по стао 
бо га ти ји за још је дан из у зет но ва жан 
пе хар. Из у зе тан успех клу ба огле да 
се и у то ме што смо не ко ли ко мла дих 
игра ча, ко ји су по ни кли у РК „Срем СМ“  
из ба ци ли у пр ви план и са да су јед ни 
од во де ћих игра ча, пре све га ми слим 
на Сте фа на Ма ри чи ћа, Мом чи ла Ву-
ке ли ћа, Де ја на Вар ме ђу... Та ко ђе, ге-
не ра ци ја 2002. го ди ште так ми чи се у 
Су пер ли ги, а ту се ис ти чу Ог њен Пе-
јић, Вла ди мир Бак ша, Сте фан Ни ко-
лов ски... – на во ди Ду шан Др ча, тре нер 
пр вог ти ма. 

Тре нин зи ру ко ме та ша од ви ја ју се у 
про сто ри ја ма Пре храм бе но – хе-
миј ске и шу мар ске шко ле и Шко-

ле за основ но и сред ње обра зо ва ње 
„Ра ди вој По по вић“ где тре ни ра ју мла ђе 
ка те го ри је. 

- Усло ви тре ни ра ња ни су то ли ко иде-
ал ни по што ретко ко ри сти мо за тре нин-
ге По слов но спорт ски цен тар „Пин ки“ и 
тре нин зи се одр жа ва ју у про сто ри ја ма 
две ми тро вач ке шко ле. Ве ћи на игра ча 
у клубу су Ми тров ча ни, али по што је 
клуб јед но вре ме ни је функ ци о ни сао, 
нор мал но је да не ма мо на свим по зи-
ци ја ма исти ква ли тет игра ча и мо ра ли 
смо да до ве де мо дво ји цу игра ча из Ши-
да, јед ног мом ка из Те ме ри на и јед ног 
из Но вог Са да. У на шој еки пи сва ки 
играч се пр во мо ра укло пи ти као чо век 
па тек он да као спор ти ста, ме ђу тим сви 
мом ци су за и ста сјај ни. По звао бих све 
љу би те ље спор та да нас пра те пу тем 
сај та и феј сбук стра ни це, а на ро чи то 
да нам пру же по др шку са три би на на 
на шим утак ми ца ма ко је се игра ју у ха-
ли „Пин ки“ – по ру чио је Др ча. 

Од ско ро, РК „Срем СМ“ има фор ми-
ран сајт где мо гу да се ви де сви ре зул-
та ти, та бе ле и сли ке са утак ми ца. 

Са ња Ста не тић

Упис но вих чла но ва у Ру ко мет ни клуб 
„Срем СМ“ вр ши се сва ког утор ка и 
че тврт ка од 19 ча со ва у Пре храм бе но – 
шу мар ској и хе миј ској шко ли. 

Упис нових 
чланова
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ДА ЛИ БОР ВУ ЈИ НО ВИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ ПРО ИЗ ВО ДИ ЕКО ЛО ШКЕ ИГРАЧ КЕ

Од иде је до скром ног би зни са
У мо ру но вих тех но ло ги ја и са вре-

ме них игра ча ка још увек има 
оних ко ји се др же тра ди ци је. 

Да ли бор Ву ји но вић из Срем ске 
Ми тро ви це већ не ко ли ко го ди на уна-
зад про из во ди еко ло шке играч ке од 
др ве та. Све је по че ло од же ље да 
сво јој де ци при у шти ква ли тет не и кре-
а тив не др ве не играч ке, та ко да се у 
ме ђу вре ме ну раз вио и скро ман 
би знис. Љу бав пре ма соп стве ној 

де ци спо ји ла се са љу ба вљу пре ма 
из ра ди ових пред ме та. Та ко су по че ла 
да на ста ју пра ва ма ла умет нич ка 
де ла, ко ја се мо гу на ћи и ку пи ти 
пу тем дру штве них мре жа. Пр во сла-
га ли ца, а он да но ви об ли ци, све 
ра зно вр сни ји ко њи ћи, зе че ви и оста-
ле ства ри ко је овај кре а тив ни чо век 
ус пут из ма шта. Ин тер нет је за ње га 
за ни мљи ва ба за у ко јој про на ла зи 
ин спи ра ци ју, али пут ко ји, раз ви ја и 
свој ма ли би знис. Ка да не што кре не 
као по ро дич на ма ну фак ту ра, са јед-
ном те сте ри цом, вр ло је ве ро ват но да 
ће се на то ме и за вр ши ти, са не ко ли-
ко пред ме та за сво ју де цу и њи хо ву 
за ни ма ци ју. Ипак, то ов де ни је био 
слу чај, Да ли бор је ипак чо век са умет-
нич ким да ром. Ни је одо лео по тре би 
ко ја му се ја ви ла, а то је да ку пи 
ма ши не за об ра ду др ве та и по ве ћа 
број игра ча ка. Пр во их је пра вио са мо 
за сво ју де цу, а он да су по зна ни ци и 
при ја те љи по ста ли за ин те ре со ва ни 
да и њи ма тј. њи хо вој де ци ове уни-
кат не играч ке до да ју у ру ке. Та ко 
Да ли бор ства ра сво ја ма ла умет нич ка 
де ла ко ја би ло ко јем де те ту мо гу да 
при чи ња ва ју ве ли ку ра дост. Ово је 
по сао за ко ји се мо же ре ћи да је ве о-
ма од го во ран због мо рал не оба ве зе 
пре ма де ци, од но сно бу ду ћим ге не ра-
ци ја ма на ко ји ма свет оста је.

С. Бјел кић

Да ли бор из ра ђу је еко играч ке

Др ве не играч ке 

Ка да не што кре не као 
по ро дич на ма ну фак ту ра, 
са јед ном те сте ри цом, 
вр ло је ве ро ват но да ће 
се на то ме и за вр ши ти. 
Ипак, то ов де ни је био 
слу чај


