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Dečiji pedijatrijski pregledi 1000 din.

Laser operacije 20% popusta

Estetska medicina 10% popusta i 
besplatan prvi pregled 

SAMO U POLIKLINICI 
LASERMEDIC

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“,
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони:022/610069, 624657, 621065
Факс:022/610070

Дежурна служба: 064/8894580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800100122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsEmail: o�  ce@sremgas.rs

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com

IGOR MIROVI]:
Godinu dana vlasti

AKCIJSKI POPUSTI
U JULU I AVGUSTU

SREMCI NA
INAUGURACIJI:
Grupa „Vrelo“
u Palati Srbija

IZBORI U KUZMINU:

Sa magaricom 
Brenom na
glasawe

STARA PAZOVA: Sanitetsko vozilo na poklon



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

РУМА: ПРО ЈЕК АТ „ВИШЕ ИСКУ СТВА ЗА ВИШЕ МОГУЋ НО СТИ“ 

Запо шља ва ње Ром а
Поводом окончања про

јекта„Вишеискустваза
вишемогућности“Уна

пређењесоцијалнеинклузије
изапошљивостиРомауРуми,
одржана је 20. јуна завршна
конференција у Културном
центру. На њој су предста
вљенициљеви, активности и
резултатипоменутогпројекта,
аразговаралосеиопрограму
посредништва за запошља
вање и програму стручних
праксиу јавнимпредузећима
развијених кроз сампројекат.
На конференцији супредста
вљене и нове стратегије за
социјално укључивање Рома
и Ромкиња у Србији и уна
пређени Локални акциони
планзаунапређењеположаја
Рома у Руми, као и препору
ке задаљиразвој и примену
програма посредништва за
запошљавање.
Маријана Тодоровић, коор

динаторка пројекта је пред
ставила сам пројекат, као и
његоверезултате.
 Ово је био пилот проје

кат и ми смо испробавали
једанначинподршкеРомима,
младимаод18до30 година.
Прва фаза пројекта је била
да мобилишемо наше младе
ромске суграђане и подразу
меваојевеликитеренскирад
колега из Удружења Рома у
Руми,атафазајеукључива
ла и едукације за 90 младих
РомаиРомкињакакоданапи
шу радну биографију, где да
тражепосао,какодасепона
шају, како да разговарају на
интервјуу, како да препознају
својекарактеристикетонису
ранијечули.Одњихсмоода
брали најактивнијих 30 који
суималидвомесечнустручну
праксуушестјавнихпредузе
ћауРуми.Ималисмоодлич

нементоре у тимпредузећи
макојисурадилисањима,да
стварно нешто науче  рекла
јеМаријанаТодоровић.
Другафазапројектаподра

зумева креирање дата базе,
али то није база која садр
жи само основне податке о
њима, већ и њихове радне
биографије, тако да им се
могу слати заинтересованим
послодавцима.
 Једна од ствари којом се

бавимо јеиунапређењеЛАП
за унапређење живота Рома
у Руми, јер је стратегија за

социјално укључивање Рома
донеталане,аЛАПјеиз2015.
године. За то је формирана
раднагрупа,посебнозастам
бено збрињавање ромских
суграђана  каже Маријана
Тодоровић.
Она истиче да се осам

младих из овог пројекта већ
запослило,аликодприватних
послодаваца.
 Јако смо задовољни због

тога,јерјеовокатегоријагра
ђана који имају ниже квали
фикације, мали их је број са
средњом школом  објашња
ва кородинаторка пројекта

МаријанаТодоровић.
Једнаодменторајебилаи

СандаКљештановић,стручни
сарадник у Пољопривредној
стручнојслужбиРума.
 Сарадња је била изузет

на,програмјебиоприлагођен
нивоуобразовањапрактикан
такоји јебиокоднас,аимао
је струку винар  виноградар.
Трудилисмоседаштојемогу
ћевишеза тај периодстекне
практична искуства у раду.
Било би добро када би они
праксуобављалитамогдеби
могли и да наставе да раде

после те обављене праксе 
истичеСандаКљештановић.
Наконференцијијеговорио

иСтеванКовачевић,председ
никСкупштинеопштинеРума
којисепрвозахвалиоделега
цијиЕУуСрбијииМинистар
ству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
што су препознали значај
пројектачијијеносилацбила
румска општина, уз помоћ
УдружењаРомаРумеиКров
неорганизацијемладихСрби
је.
 Ово је један од пројека

та који једеоширестратеги

је приступа румске општине
социјално угроженим катего
ријама и надамо се да ће у
нареднимгодинамаондатии
некетрајнијерезултатеука
заојеКовачевић.
На завршној конференци

ји програм посредништва за
запошљавање је представио
Далибор Ћирковић, посред
ник за запошљавање, док је
програм стручних пракси у
јавнимпредузећимапредста
вила Евелина Перчић, коор
динаторкаакције.
Данијела Бакула, ромски

координаторурумскојопшти
нијеговорилаоновојстрате
гијизасоцијалноукључивање
РомаиРомкињауРепублици
Србији и унапређеномЛАПу
заунапређењеположајаРома
уРуми.

Подсетимо, пројекат
„Вишеискуствазабише
могућности!“  Унапре

ђење социјалне инклузије и
запошљивости Рома у Руми,
потписан уговор румске
општине и делегације ЕУ 20.
децембра2015.године,једео
пројекта „Подршка Европске
уније инклузивном друштву“,
коју ЕУ финансира са 5,4
милионаевра,а који спрово
диДелегацијаЕвропскеуније
у РепублициСрбији у сарад
њисаМинистарствомзарад,
запошљавање, борачка и
социјалнапитања.
Главнипартнеринапројек

ту су КОМС (Кровна органи
зацијамладихСрбије)иУдру
жењеРомауРуми.
Пројекат јетрајао18месе

ци,ањеговаукупнавредност
је154.062евраoдкојихје85
одстофинансиралаЕвропска
унија,докједоприносОпшти
неРумабио23.109евра.
 С. Џаку ла

Сте ван Кова че вић, пред сед ник 
СO Рума се захва лио деле га ци ји 
ЕУ у Срби ји и Мини стар ству за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци јал
на пита ња што су пре по зна ли зна
чај про јек та чији је носи лац била 
рум ска општи на, уз помоћ Удру
же ња Рома Руме и Кров не орга ни
за ци је мла дих Срби је

Завр шна кон фе рен ци ја про јек та „Више иску ст ва за више могућ но сти“
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SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani} Ана

Име Ана вероватно спада у најчешћа женска имена у 
хришћанству. Гледано кроз историју, Марија и Ана су 
била најпопуларнија имена, пре свега због тога што су 

се тако звале Богородица и њена мајка. Религијски образац 
је био пресудан, па и данас име Ана је једно од чешћих у 
Србији. Ане су биле неке краљице династије Немањића, 
њихове ћерке, снахе... Чувена је Ана Болен која је остала 
без главе у мрачној тјудоровској игри. Ана је била и жена 
Вука Караџића. У новије време поносили смо се Аном 
Ивановић. Име Ана корен вуче из хебрејског Хана, у основи 
значи захвалност или милост. Наше верзије тог имена су и 
Аница, Анка, Анкица... Ако се акцентује дугосилазним 
акцентом онда може да постане Ана као код чика Јове Змаја 
(знате оно Пура Моца, мали Јова, добра Јела и спрема Ана).

О Ана, је био први велики поп хит којег се сећам у 
извођењу Сребрних крила крајем 70-их. А први палиндром 
за који сам чула је Ана воли Милована. Уопште, име Ана је 
врло захвално за један озбиљан есеј за који овде нема 
простора. А Ана о којој се ових дана прича нашироко је 
свакако Ана Брнабић, наша будућа премијерка.

Стари Латини кажу nomen est omen, односно име је 
знамење. Да ли су све Ане милосрдне и да ли су захвалне 
не знам, знам да је ова Ана вероватно нешто најчудније што 
је могло да нас снађе. Ова Ана нам је политички свет 
окренула наопачке, настао је толики земљотрес због њеног 
именовање за мандатара нове владе, да ми се чини да овде 
више никад, ништа неће бити као пре. Без обзира на то 
колико дуго Ана буде била премијерка. Чак да буде и један 
дан, Србија неће бити иста пре и после Ане.

Мени та жена делује отресито, интелигентно, отворено и 
енергично. Између ње и Ивице Дачића увек бих бирала њу, 
да неко хоће да ми да шансу да бирам. Али између ње и 
Зоране Михајловић заиста не знам кога бих више волела да 
видим на челу српске владе. Што ће рећи, мени је важно да 
Србија коначно има премијерку, а не премијера. Мада, 
признајем ни у најлуђим сновима нисам очекивала да ће 
Вучић повући овако храбар потез.

Реакција опозиције на избор Ане Брнабић је очекивана. 
Десничари, ко десничари, са њима је све јасно. Они су 
искрени у својој критици, јер хајде да се не лажемо 
премијерка, па још геј је превише и за мало либералније 
ликове од Бошка Обрадовића и муфтије Зукорлића. У 
преводу, зна се где је жени место. Али, грађанисти, набеђени 
европејци, ови што су нам држали лекције о људским 
правима, е њихови коментари ми се гаде. ДС или оно што је 
од њега остало у саслужењу бившег омбудсмана су се 
показали као најжешћи критичари Ане Брнабић. Не зна се 
шта им више смета, то што је геј, или то што је жена. Они 
више не знају где ударају. У основи, ја потпуно разумем 
њихов бес. Вучић им је узео политику, и ту њихову политику 
води сто пута боље и успешније него што су они. И сада су 
остали ко риба на сувом. Па по систему кисело је грожђе, 
хајде да омаловажавамо Ану Брнабић, а преко ње у ствари 
Вучића. Као, она није довољно стручна, превише се истиче 
њена сексуална оријентација, није то најбитније. Наравно да 
није, али рођаци моји мали неваљали, па што ви нисте 
направили такав потез? Па ви 2008. нисте смели ни Бојана 
Пајтића да ставите за премијера, а тада је то апсолутно 
заслуживао по изборним резултатима, него сте изумели 
Мирка Цветковића. А зашто, па вероватно зато што је Пајтић 
био превише Војвођанин за београдски укус, јер побогу како 
ће Србија то примити? И ту је кључ. То да Вучића није брига 
како ће Србија то примити, а жути на челу са Тадићем су 
вечито стрепели за свој политички рејтинг. Па како су радили 
тако су и прошли. И на крају им је бивши радикал показао 
како се влада и како се ствари померају. А мали неваљали 
рођаци сад могу само да се нервирају, да буду злобни и да 
се грудвају сами са собом. 

Политика је много зезнут посао. Ко зна колико ће Ана 
коштати Александра? Шта се иза брда ваља ми не 
знамо. Нама посматрачима остаје појавни облик, 

спољна манифестација. А то је чињеница да нам је на челу 
владе пре свега жена, па још мањинске сексуалне 
оријентације. Мало ли је за ову Србију? 

Између ње и Ивице 
Дачића увек бих бирала 

њу, да неко хоће да ми да 
шансу да бирам. Али 
између ње и Зоране 

Михајловић заиста не 
знам кога бих више 

волела да видим на челу 
српске владе. Што ће 

рећи, мени је важно да 
Србија коначно има 

премијерку, а не 
премијера. Мада, 

признајем ни у најлуђим 
сновима нисам очекивала 
да ће Вучић повући овако 

храбар потез
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ГОДИ НУ ДАНА ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

Покра јин ски пре ми јер Игор 
Миро вић, у сре ду, 20. јуна одр-
жао је кон фе рен ци ју за нови-

на ре на којој су суми ра ни резул та ти 
рада Покра јин ске вла де у прет ход-
них годи ну дана. Од 20. јуна 2016. 
до 20. јуна 2017. годи не одр жа не су 
73 сед ни це на који ма је раз ма тра но 
1.748 тача ка днев ног реда. Упо ре до с 
тим, пред сед ник и чла но ви Покра јин-
ске вла де, гото во сва ко днев но, оби-
ла зи ли су гра до ве и општи не да би, 
зајед но с пред став ни ци ма локал них 
само у пра ва, дефи ни са ли и покре-
ну ли њихо во реша ва ње. На почет ку 
кон фе рен ци је, Миро вић се освр нуо 
на поли тич ку ста бил ност као први 
услов еко ном ског раз во ја.

- Прет ход них годи ну дана рада 
Покра јин ске вла де има ли смо изван-
ред ну сарад њу са Вла дом Репу бли ке 
Срби је која је потвр ђе на сед ни цом 

две ју вла да, 22. окто бра 2016. годи-
не, сарад њу с репу блич ким мини-
стар стви ма и дру гим орга ни ма, као 
и са орга ни ма локал них само у пра ва 
и днев ну кому ни ка ци ју у реша ва њу 
зна чај них пита ња за живот гра ђа на - 
рекао је Миро вић.

Нови кон цепт еко ном ског раз во ја 
пред ста вља и оку пља ње око про је-
ка та, иста као је покра јин ски пре ми-
јер.

- Коли ко је оку пља ње пово дом 
неког про јек та важно за еко ном ски 
раз вој нај бо ље гово ре пода ци да је 
у АП Вој во ди ни у послед њих годи ну 
дана, са раз ли чи тих нивоа вла сти, 
укљу чу ју ћи и покра јин ски, финан сиј-
ски подр жа но сто про је ка та отва ра ња 
нових пого на и рекон струк ци је, као и 
про ши ре ња посто је ћих пого на, где је 
обез бе ђе но пре ко 12 хиља да нових 
рад них места. То је један од кључ них 

Тим ски
рад
даје

нај бо ље 
резул та те

Покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић са сво јим сарад ни ци ма

Вла да Вој во ди не 
финан си ра ла је

изград њу под во жња ка 
у Срем ској Митро ви ци, 

a запо че та је
и рекон струк ци ја
Гре бен ског пута
на Фру шкој гори
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раз ло га што је сто па неза по сле но сти 
сма ње на на 13,6 одсто, што је за 5,6 
одсто мање него почет ком про шле 
годи не - каже Миро вић и дода је да су 
реба лан сом буџе та за про шлу годи ну 
пре се че ни сви токо ви нера ци о нал ног 
тро ше ња нов ца гра ђа на.

- Под мно го повољ ни јим усло ви-
ма рефи нан си ран је насле ђе ни дуг 
Покра ји не од пре ко девет мили јар-
ди дина ра, камат на сто па је гото во 
чети ри пута мања чиме је оства ре на 
уште да од 2,6 мили о на евра. Буџет 
за теку ћу годи ну уве ћан је на 63,6 
мили јар ди дина ра, што је за 10 одсто 
више него у 2016. годи ни – наво ди 
покра јин ски пре ми јер.

Јед на од тема о којој је гово рио 
покра јин ски пре ми јер одно си-
ла се и на раз вој сао бра ћај не 

инфра струк ту ре која је, како каже, 
један од глав них пред у сло ва за при-
вла че ње инве сти то ра и за убр за ни 
еко ном ски раз вој. Нови Жеже љев 
мост, један је од кључ них тача ка на 
буду ћој пру зи Бео град - Будим пе шта 
и пред ста вља један од нај зна чај ни-
јих зајед нич ких про је ка та на којој ће 
наред не годи не Покра јин ска вла да 
ради ти са Вла дом Репу бли ке Срби је 
и кине ским инве сти то ри ма. 

За изград њу маги страл ног пута 
Нови Сад - Рума са туне лом кроз 
Фру шку гору, Миро вић је рекао да је 
то тре нут но једи ни инфра струк тур ни 
про је кат у Срби ји који има ком плет но 
завр ше ну про јект ну и дру гу доку мен-
та ци ју и да се одмах могу запо че ти 
пре го во ри за потен ци јал ним инве-
сти то ри ма.

- Пот пи сан је Мемо ран дум о Фру-
шко гор ском кори до ру, који ће обез бе-
ди ти ква ли тет ну сао бра ћај ну инфра-
струк ту ру на рела ци ји Нови Сад 
– Рума – Шабац - Лозни ца. Зајед но 
са Вла дом Репу бли ке Срби је финан-
си ран је идеј ни про је кат и за ту наме-
ну издво је но је 93 мили о на дина ра.

Вла да Вој во ди не у прет ход них 
годи ну дана финан си ра ла је са 90 
мили о на дина ра изград њу под во-
жња ка у Срем ској Митро ви ци, запо-
че та је рекон струк ци ја Гре бен ског 
пута на Фру шкој гори, за шта је издво-
је но 50 мили о на дина ра.

Пред сед ник Вла де Вој во ди не 
посеб но је иста као да је обез бе-
ђен до сада нај ве ћи буџет за пољо-
при вре ду у изно су од 8,2 мили јар де 

дина ра. Директ на подр шка пољо-
при вред ни ци ма пове ћа на је за 80 
одсто, са 800 мили о на у 2016. годи ни 
пора сла је на 1,4 мили јар де дина ра у 
теку ћој годи ни.

- У више сто ти на малих и сред њих 
пољо при вред них газдин ста ва подр-
жа ва мо уна пре ђи ва ње интен зив не 
пољо при вред не про из вод ње, про из-
вод њу повр ћа, нове заса де воћ ња-
ка, орган ску про из вод њу и др. Први 
пут је уве де на кон курс на лини ја за 
набав ку меха ни за ци је и за подр шку 
мла ди ма у рурал ним под руч ји ма, 
тако зва ни „старт ап“ – исти че Миро-
вић.

Поред мили јар ду дина ра за редов-
но одр жа ва ње канал ске мре же у АП 
Вој во ди ни, у окви ру чега се годи шње 
у про се ку очи сти изме ђу 800 и 1.000 
кило ме та ра кана ла и одр жа ва пре-
ко 1.400 кило ме та ра наси па првог 
реда, у 2017. годи ни биће реа ли зо ва-
но више инве сти ци ја укуп не вред но-
сти 520 мили о на дина ра, рекао је на 
кон фе рен ци ји покра јин ски пре ми јер 
наво де ћи да су неки од њих, изме-
ђу оста лих, изград ња три кило ме тра 
наси па код Хрт ко ва ца и  сана ци ја 
кри тич ног места на наси пу код Гомо-
ла ве. 

Миро вић је на кон фе рен ци ји 
иста као да је Покра јин ска вла-
да у прет ход них годи ну дана 

ради ла и на томе да се рав но мер но 
раз ви ја ју све општи не у Вој во ди ни 
исти чу ћи да је због погре шне еко ном-
ске поли ти ке, у послед њих 15 годи на, 
чак 19 вој во ђан ских општи на пало 
испод про се ка раз ви је но сти Репу-
бли ке Срби је. Од укуп но 19 општи на, 
за њих 17 про шле годи не издво је но 
је 482 мили о на пре ко Упра ве за капи-
тал на ула га ња.

- У послед њих годи ну дана, пре-
ко Упра ве за капи тал на ула га ња, за 
убр зан раз вој оста лих вој во ђан ских 
општи на, усме ри ли смо 1,87 мили-
јар ди дина ра, тим нов цем подр жа но 
је 95 про је ка та у 41 општи ни. Недав-
но усво је ним реба лан сом буџе та 
опре де ље но је 1,2 мили јар де дина ра 
за нове кон кур се који ма ће се под ста-
ћи рав но мер ни раз вој свих општи на у 
Вој во ди ни - рекао је Миро вић на кон-
фе рен ци ји за нови на ре ујед но наја-
вљу ју ћи сна жни ју ини ци ја ти ву пре ма 
европ ским фон до ви ма.

- У току је реа ли за ци ја три пре ко-
гра нич на Интер рег-ипа про јек та са 
Мађар ском, Хрват ском и Руму ни јом, 
за које је АП Вој во ди на доби ла пре ко 
13 мили о на евра. М. Ђ.

Нова кул тур на поли ти ка засни ва се 
на два прин ци па, рекао је Миро вић на 
кон фе рен ци ји пово дом годи ну дана 
рада сада шње Покра јин ске вла де, а 
то су: афир ма ци ја и очу ва ње тра ди ци-
о нал них кул тур них вред но сти срп ског 
наро да у АП Вој во ди ни и афир ма ци ја 

и него ва ње тра ди ци је и насле ђа наци-
о нал них мањи на. Са 47 мили о на дина-
ра подр жа на су 103 медиј ска про јек та 
на срп ском јези ку, износ подр шке је 
чети ри пута већи, а број подр жа них 
про је ка та гото во удво стру чен у одно су 
на 2016. годи ну.

Нова кул тур на поли ти ка

Изград ња Цен тра за раз вој спор та 
и еду ка ци ју омла ди не на Летен ци, 
пре ма речи ма покра јин ског пре ми је-
ра, оце њен је као при о ри тет ни капи-
тал ни про је кат за наред ни пери од у 
обла сти спор та. 

- Град ња Цен тра тре ба да поч не 
2018. годи не, а пред ви ђе ни рок за 
ком плет ну изград њу ком плек са је 
2020. годи на. Цен тар за раз вој спор та 

на Летен ци кори сти ће сва деца и 
биће им на услу зи 365 дана у годи ни 
– рекао је Миро вић.

У прет ход них годи ну дана за про јек-
те у обла сти сана ци је, адап та ци је и 
за опре ма ње школ ског спор та издво-
је но је 50 мили о на дина ра, а реба лан-
сом буџе та, за шко ле које нема ју 
отво ре не тере не, обез бе ђе но је још 
50 мили о на дина ра.

Бољи усло ви за бавље ње  спор том

За изград њу
маги страл ног пута 

Нови Сад - Рума
са туне лом кроз

Фру шку гору,
Миро вић је рекао
да је то тре нут но

једи ни инфра струк тур-
ни про је кат

у Срби ји који
има ком плет но

завр ше ну
про јект ну и дру гу 
доку мен та ци ју и

да се одмах
могу запо че ти
пре го во ри за

потен ци јал ним
инве сти то ри ма
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ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ ГРА ДА СРЕМ СКА 
МИТРО ВИ ЦА

КУЗМИН: Демо крат ски
избо ри за сео ског бају
Избо ри за 34 нова саве та месне 

зајед ни це одр жа ни су про шле 
неде ље, 25. јуна на тери то ри ји 

Гра да Срем ска Митро ви ца. Бира но је 
укуп но 242 кан ди да та, од при ја вље-
них 262 у 34 месне зајед ни це. 

У 11 месних зајед ни ца, које има-
ју мање од 1.000 бира ча иза бра но је 
пет чла но ва саве та. То су: Беше но-
во, Шуљам, Лежи мир, Шиша то вац, 
Раден ко вић, Заса ви ца 1, Заса ви ца 2, 
Босут, Беше но вач ки Прња вор и Ста ра 
Бин гу ла. У 10 села, која има ју изме ђу 
1.000 и 2.000 бира ча, бира ло се седам 
чла но ва саве та. То су: Вели ки Радин-
ци, Гргу рев ци, Ман ђе лос, Дивош, Чал-
ма, Салаш Ноћај ски, Ноћај, Рав ње, 
Јарак и Шашин ци. У 13 месних зајед-
ни ца, и то у свим град ским месним 
зајед ни ца ма, Мачван ској Митро ви ци, 
Лаћар ку, Мар тин ци ма и Кузми ну, која 
има ју пре ко 2.000 бира ча иза бра но је 
девет чла но ва саве та. 

Кузмин се на овим избо ри ма за нове 
чла но ве саве та умно го ме раз ли ко вао 
од дру гих сре ди на. При ја вље но је 18 
кан ди да та, а бира ло се девет чла но-
ва саве та. Кузмин ци кажу, тако је то 
код нас, демо кра ти ја. Пра во гла са у 
Кузми ну има ло је 2.503 пуно лет на гра-
ђа ни на, а на гла са ње је пре ма првим 

незва нич ним пода ци ма иза шло 581 
бирач. Од тога било је 576 важе ћих и 
пет нева же ћих листи ћа.

А да ли су ови избо ри били демо-
крат ски?! 

До пода та ка до којих смо дошли, 
посто ја ле су две стру је у селу. Јед ну 
су чини ли кан ди да ти, њих девет, оку-
пље ни око Срп ске напред не стран ке и 
њених коа ли ци о них парт не ра, СПС-а, 
ПУПС-а и ЛСВ-а, пред во ђе ни Сте ва-
ном Милов цем, акту ел ним пред сед-
ни ком села. Дру га стру ја је има ла 
осам кан ди да та, за себе кажу да су 
Гра ђан ска ини ци ја ти ва и да иза њих 
не сто ји нијед на стран ка, одно сно да 
су неза ви сни кан ди да ти. На тој „опо-
зи ци о ној“ листи нала зио се и нека-
да шњи пред сед ник Кузми на у вре ме 
демо кра та Душко Мир ко вић, који је на 
челу Саве та МЗ био од 2005. до 2013. 
годи не. 

Као и за сва ке избо ре, пого то во када 
има те више при ја вље них кан ди да та, 
бор ба за гла со ве била је раз ли чи та. 
Уочи избо ра у поштан ска сан ду чад 
уба ци ва ни су раз ли чи ти про па ганд ни 
мате ри ја ли. Чла но ви акту ел ног Саве-
та су се хва ли ли ура ђе ним, а они дру-
ги су их кри ти ко ва ли. Сам избор ни дан 
је међу неке кан ди да те унео нер во зу, 

Кузмин се на овим 
избо ри ма за нове
чла но ве саве та

умно го ме раз ли ко вао 
од дру гих сре ди на. 

При ја вље но је
18 кан ди да та,

а бира ло се девет
чла но ва саве та. 
Кузмин ци кажу,

тако је то код нас, 
демо кра ти ја

Гла са ње у Кузми ну
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јер су то јутро по Кузми ну на неко ли ко 
места поле пље на оба ве ште ња у који-
ма се кри ти ку је рад људи које су до 
тог момен та води ли село. Кан ди да ти 
које подр жа ва СНС су се због, како они 
кажу изре че них лажи, узру ја ли, твр де-
ћи да ту при чу пла си ра ју Мир ко вић и 
њего ви људи. Са дру ге стра не Душко 
Мир ко вић и оста ли кан ди да ти гра-
ђан ске ини ци ја ти ве неги ра ју да има ју 
било какве везе са пла ка ти ма који су 
се поја ви ли на дан избо ра. 

Пита ли смо кан ди да те и вла сти и 
„опо зи ци је“ због чега су се кан ди до ва-
ли за чла на саве та, а ево што су нам 
одго во ри ли:

- Имам тро је деце, шесто ро уну чи ћа 
и сви смо у Кузми ну. Нико није оти шао 
и напу стио село, овде смо оста ли, 
у Кузми ну живи мо и ради мо. Желео 
сам нешто да про ме ним, зато сам се 
и про шли пут при ја вио. Пред сед ник 

Пра во гла са на избо ри ма за саве те 
месних зајед ни ца на тери то ри ји Гра-
да Срем ска Митро ви ца има ло је 
70.660 бира ча, а на избо ре је иза шло 
8.147 од укуп ног бро ја упи са них 
гласача.

Пре ма речи ма пред сед ни ка Избор-
не коми си је Миро сла ва Јоки ћа, при-
го во ра није било, сва 34 бира ли шна 
места су отво ре на и затво ре на на 
вре ме. 

- На цео избор ни про цес није било 
при ту жби, тако да може мо да кон ста-
ту је мо да су избо ри про шли у нај бо-
љем реду. Сле ди фор ми ра ње нових 
саве та месних зајед ни ца, а на првој 
кон сти ту тив ној сед ни ци бира ће се и 
пред сед ни ци месних зајед ни ца – 
наво ди Јокић.

Нај ве ћа изла зност била је у Лаћар-
ку, а жите љи град ских месних зајед-
ни ца су нај ма ње заин те ре со ва ни за 
избо ре за нове саве те. 

Како сто ји у зва нич ном саоп ште њу 
Град ског одбо ра Срп ске напред не 
стран ке Срем ска Митро ви ца, побе ду 
на овим избо ри ма одне ли су кан ди-
да ти које пред во ди СНС.

- На недељ ним избо ри ма за 34 
саве та месних зајед ни ца, листа коју 
пред во ди Срп ска напред на стран ка, 
одне ла је непри ко сно ве ну побе ду, 
осво јив ши 99 одсто места у свим 

саве ти ма месних зајед ни ца. Овим су 
ста нов ни ци и сео ских и град ских 
месних зајед ни ца пока за ли да поли-
ти ка која се води на локал ном нивоу 
има апсо лут ну подр шку. Пред нама 
је пери од рада и апсо лут ног раз во ја 
свих сег ме на та нашег Гра да – наво-
ди се у саоп ште њу митро вач ког 
СНС-а.   

Побе да кан ди да та СНС-а

ДЕО ВЛА СТИ: Сте ван Мило вац
НЕЗА ВИ СНИ КАН ДИ ДА ТИ, А НЕ ОПО ЗИ ЦИ О НА РИ:
Душко Мир ко вић и Сло бо дан Вука ди но вић

Листа коју пред во ди 
Срп ска напред на 
стран ка, одне ла је 
непри ко сно ве ну 
побе ду, осво јив ши
99 одсто места у свим 
саве ти ма месних 
зајед ни ца. Овим су 
ста нов ни ци и сео ских 
и град ских месних 
зајед ни ца пока за ли 
да поли ти ка која се 
води на локал ном 
нивоу има апсо лут ну 
подр шку. Пред нама 
је пери од рада и 
апсо лут ног раз во ја 
свих сег ме на та нашег 
Гра да, наво ди се
у саоп ште њу
митро вач ког СНС-а

БЕЗ ПРИТУЖБИ: Мирослав Јокић
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сам села чети ри годи не, ура ди ло се 
доста, али нисмо сти гли све да ура ди-
мо, пошто смо годи ну и по дана били 
у бло ка ди. Желим сада да завр ши мо 
запо че те про јек те и због тога сам се 
кан ди до вао поно во за чла на саве та – 
наво ди Мило вац. 

Душко Мир ко вић, који се на челу 
Кузми на нала зио од 2005. до 2013. 
годи не није желео да гово рио о раз ло-
зи ма за сво ју кан ди да ту ру. Исти че да 
он није ника ква опо зи ци ја, већ неза-
ви сан кан ди дат и да иза њега и људи 
који су оку пље ни око њега не сто ји 
нијед на стран ка. 

- Избо ри тра ју један дан, а ми оста-
је мо да живи мо у селу. Увек ће бити 
оних који су задо вољ ни оним што си 
радио, као што ће увек бити и оних 
неза до вољ них. Није исти на да ја сто-
јим иза ових пла ка та који су поле пље-
ни по селу, не знам ко то ради – твр ди 
Мир ко вић. 

Још један неза ви сан кан ди дат је и 
Сло бо дан Вука ди но вић.

– Нисам ја опо зи ци о нар, неза ви сан 
сам као вра бац на гра ни. Кан ди до вао 
сам се због неправ де у селу која се 
види на све стра не. Ако про ђем про-
ме ни ћу финан сиј ска пра ви ла, да се 
зна на шта се паре тро ше и коме иду. 

За завр ши мо посло ве који нису завр-
ше ни, попут капе ле на гро бљу. Био 
сам осам годи на члан саве та, од 1984. 
до 1992. и знам како се води село. 
Немам ништа са пла ка ти ма про тив 
тре нут не вла сти у селу, али подр жа-
вам те пла ка те, пошто су и они дели-
ли исте. Ако се пози ва за кога да се 
гла са, то за мене нису демо крат ски 
избо ри. Ја ни на кога нисам ути цао за 
кога да гла са, нисам делио пла ка те, 

нисам ути цао на гра ђа не – под вла чи 
Вука ди но вић.

Било како било, гра ђа ни су бира ли 
и иза бра ли. Те ће нови Савет месне 
зајед ни це пре ма пре ли ми нар ним 
резул та ти ма, чини ти: Сте ван Мило-
вац, Сте ван Сав чић, Иван Весе ли но-
вић, Душан Дрча, Миро слав Рако вић, 
Дра го слав Шојић, Бојан Милин ко вић, 
Сте ван Бичак и Вла ди слав Жива но-
вић.   Биља на Села ко вић

Јови ца Зими ца до шко ле на гла са-
ње дошао је на мага ри ци Бре ни. Због 
те сво је одлу ке, био је глав на маско та 
ових сео ских избо ра.

- Уну чи ћи су ми ту из Новог Сада и 
Бео гра да, па сам због њих узео мага-
ри цу, да има ју сва ко вече да је јашу. 
Одлу чио сам да на мага ри ци дођем на 
гла са ње, да раз би јем ову кузмин ску 
моно то ни ју – у шали каже Јови ца. 

На пита ње каква су му оче ки ва ња 
од избо ра, одго ва ра:

- Први пут сам иза шао на гла са ње 
за савет месне зајед ни це. Мислим да 
ко год буде иза бран да је немо ћан, не 
зави си то од њих, зави си од ових горе. 

На избо ре су иза шли и Петар Маки-
вић и Мило рад Ада мо вић, али без 
прат ње мага ри це. Кажу да је добро да 
се што више кан ди да та при ја ви, како 
би избор био већи. Неги ра ју да је било 
ика квих при ти са ка за кога да гла са ју.

- Нико нам ништа није поту рао за 

кога да гла са мо. Оба ви ли смо гра ђан-
ску дужност и оче ку је мо да ће бити 
боље. Ко доби је нај ви ше гла са заслу-
жио је да буде у саве ту – сма тра ју 
Маки вић и Ада мо вић. 

Учи те љи ца у пен зи ји Мили ца Ерде-
љан каже да сма тра да је ово ли ко 
при ја вље них кан ди да та јер је добар 
део њих већ вла дао селом и не може 
да се одрек не вла сти тако лако.

- Добро је да буде што више кан ди-
да та ако хоће мо демо кра ти ју. Посто је 
и кан ди да ти који су само стал ни, иза 
којих нико не сто ји, већ су про сто 
изра зи ли жељу да буду у саве ту и да 
одлу чу ју о томе шта ће се ради ти у 
село и за село и ја то подр жа вам. 
Надам се да ће нов савет има ти суха 
и да ће наста ви ти све оне добре 
посло ве који су запо че ти у селу – каже 
Мили ца Ерде љан.

Слав ко Шојић био је члан Саве та, а 
ово га пута га нема међу кан ди да ти ма 

за нов савет. Каже доста је било.
- Моје мишље ње је да на листи тре-

ба да буду људи који ће да ура де 
нешто за село и који има ју вре ме на да 
се анга жу ју, да дају себе. Мислим да 
није нај ва жни ја поли тич ка ори јен та ци-
ја, пого то во на овом нивоу. Конач но су 
се изде ша ва ле неке пози тив не ства ри 
у селу и то тре ба да се наста ви. Село 
је мало и сви се зна мо. Међу кан ди да-
ти ма су људи који желе заи ста нешто 
да ура де за село, а неки су ту из поли-
тич ких раз ло га, а неки из ина та – наво-
ди Шојић.

Вла дан Ера ко вић био је посма трач 
на овим избо ри ма. 

- Неко се кан ди ду је ради неког пре-
сти жа, неко да би радио нешто у селу. 
Нећу да бла тим ста ри савет, има ства-
ри које су ура ђе не, али има и оних које 
нису ура ђе не, а неки их при пи су ју 
себи да су их завр ши ли – каже Ера ко-
вић. 

Без притисака на гласаче

Јови ца Зими ца, Петар Маки вић, Мило рад Ада мо вић, Мили ца Ерде љан, Слав ко Шојић и Вла дан Ера ко вић

Одлу чио сам 
да на мага ри ци 

дођем на
гла са ње, да 

раз би јем ову 
кузмин ску 

моно то ни ју,
у шали каже 

Јови ца Зимица
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РУМА: ИЗБО РИ ЗА ЧЛА НО ВЕ САВЕ ТА СВИХ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА

Убе дљи ва побе да напред ња ка

Избо ри за чла но ве саве та МЗ у 
рум ској општи ни одр жа ни су 
25. јуна и то за саве те свих 20 

месних зајед ни ца - чети ри у гра ду и 16 
у сели ма рум ске општи не.

За 218 места у саве ти ма МЗ кан ди-
до ва но је 264 лица, а Румља ни су се 
опре де љи ва ли на сво јим бирач ким 
мести ма која су била отво ре на од 7 до 
19 часо ва. У рум ској општи ни  пра во 
гла са jе има ло  47.135 гра ђа на, а на 
избо ре је иза шло 5.178 или 10,99 про-
це на та. 

- Сма трам да су ови избо-
ри за МЗ вео ма важни, можда 
и нај бит ни ји, мада сам и ја, 
искре но, први пут иза шао на 
избо ре за чла но ве саве та. Ту 
се реша ва ју основ ни про бле-
ми гра ђа на - јав на расве та, 
ста ње коло во за, мно ге ули це 
су нео све тље не ноћу, нису 
уре ђе не и сма трам да ту може 
доста да учи ни упра во савет 
сва ке месне зајед ни це - рекао 
је за наше нови не Сте ван Ста-
ни са вље вић.

Дрен ка Гле дић са супру гом 
Пан те ли јом је тако ђе, гла са-
ла. 

- Обич но људи иза ђу само 
када су локал ни или репу-
блич ки, али ја редов но 
изла зим и на ове за месне 
заједнице, пошту јем сво ју 
гра ђан ску дужност и пра во и 
оче ку јем да буде боље. Баш 
је важно иза ћи на ове избо-
ре јер се у месним зајед ни-
ца ма реша ва ју наши основ ни 
живот ни про бле ми. Прво би, 

ја мислим, а и оста ли људи у нашој 
ули ци Боре Гаври ло ви ћа тако мисле, 
тре ба ло реши ти про бле ме које има мо 
са Мли ном. Зна мо да мора ради ти, али 
се може сма њи ти бука и пра ши на коју 
про из во ди. То нам је нај ве ћи про блем, 
дру го је у реду, све оста ло је сре ђе но, 
а ком ши је су добре - каже нам Дрен ка.

Рад ми ла Шимац је пред сед ни ца 
бирач ког одбо ра на бирач ком месту 1. 
и 2. које се нала зи ло у згра ди ОШ „Змај 
Јова Јова но вић“, а на којем су гла са ли 
жите љи Прве град ске месне заједнице.

- На овом бирач ком месту гла са 
3.056 гра ђа на са пра вом гла са. До 10 
часо ва иза шло је 75 гра ђа на, а прва је 
била Сла ви ца Лукић. Све за сада про-
ти че у нај бо љем реду - исти че Рад ми-
ла.

По пре бро ја ва њу гла со ва, одр жа-
на је у про сто риј ма Срп ске напред не 
стран ке и кон фе рен ци ја за нови на ре 
на којој је Сла ђан Ман чић, пот пред-
сед ник ОО СНС Рума саоп штио пре-
ли ми нар не резул та те.

За 218 места за саве те МЗ напред-
ња ци су има ли 216 кан ди-
да та, а место чла но ва саве-
та избо ри ло је чак њих 208. 
Само у Вито јев ци ма, Никин-
ци ма, Буђа нов ци ма, Кра љев-
ци ма и Добрин ци ма поко је 
место су осво ји ли кан ди да-
ти Соци ја ли стич ке пар ти је 
Срби је или неза ви сни кан ди-
да ти, али и у тим саве ти ма 
убе дљи во је нај ви ше кан ди-
да та СНС. 

- Захва љу јем гра ђа ни ма 
који су нам ука за ли пове ре-
ње и чести там нашим кан-
ди да ти ма Ови резул та ти су 
потвр да да је Вла да Срби је, 
али и ми на лока лу - да смо 
добро ради ли. Исто вре ме но, 
то је и оба ве за више да сви 
наши чла но ви и кан ди да ти у 
саве ти ма МЗ раде још више и 
боље и да ство ре што боље 
усло ве за живот гра ђа на у 
свим МЗ, а ми ћемо им у томе 
увек помо ћи - рекао је Сла ђан 
Ман чић.

С. Џакула
Сла ђан Ман чић на кон фе рен ци ји за нови на ре

Избо ри за саве те месних заједница у Руми

За 218 места за 
саве те месних 

заједница 
напред ња ци
су има ли 216 
кан ди да та, а 

место чла но ва 
саве та избо ри ло 

је чак њих 208
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EТНО ГРУ ПА „ВРЕ ЛО“ 

Наступ на при је му код
пред сед ни ка Вучи ћа
Међу они ма који су, захва љу ју ћи 

свом раду и ква ли те ту, позва-
ни да уче ству ју у спе ци јал ном 

про гра му на при је му код пред сед ни ка 
Алек сан дра Вучи ћа, нашла се и гру па 
„Вре ло“ из Руме. 

Захва љу ју ћи број ним насту пи ма са 
Еми ром Кусту ри цом у Пари зу, Бео гра-
ду - за дочек Нове годи не, али и пред 
сво јим сугра ђа ни ма, јед ном од нај бо-
љих музич ких фести ва ла - ЕГЗИТ и 
број ним ТВ еми си ја ма - да поме не мо 
само неке - за „Вре ло“ се чуло дале ко 
ван њихо вог род ног гра да те су зато и 
има ли сво јих „пет мину та“ пред вели-
ким бро јем висо ких гости ју које су 
„раз мр да ли“ сво јим виђе њем и обра-
дом наших ста рих, народ них песа ма.

Иде ја да „Вре ло“ уче ству је у зва нич-
ном про гра му поте кла је од пред сед-
ни ка Вучи ћа лич но, а позив и наступ 

су ута на че ни са њего вим шефом про-
то ко ла Јасми ном Митро вић Марић.

- То је за нас заи ста била изу зет-
на част, да уче ству је мо на овој све-
ча но сти, са вели ким бро јем висо ких 
гости ју из земље и ино стран ства. 
Орга ни за ци ја је била заи ста одлич на, 
а дан рани је смо има ли про бу. Била 
је прво бит на иде ја да ми има мо три 
насту па, али је про грам скра ћен због 
вели ке вру ћи не - каже за наше нови-
не чла ни ца „Вре ла“ Бран ки ца Иван-
ко вић. 

„Вре ло“ је изве ло песму „Ој уба ва“ 
што је њихо ва нова песма, неко ли ко 
пута изво ђе на, јер су орга ни за то ри 
тра жи ли да то буде нека од њихо вих 
нај е нер гич ни јих песа ма и насту па. 

- Ми смо пред ло жи ли ту песму и они 
су при ста ли. Реак ци је су биле супер, 
сви ма се наш наступ допао. Доби ли 

Гру па „Вре ло“ у Пала ти Срби ја
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смо број не честит ке, а после и мно-
го пору ка од при ја те ља који су нам 
рекли да су поно сни на нас - рекла 
нам је Бран ки ца, а на пита ње о тре ми 
каже да они толи ко дуго насту па ју на 
вели ким кон цер ти ма и слич ним све-
ча но сти ма - да тре ме није било. 

- Бри ну ли смо само да наш наступ 
буде тех нич ки добар и тако је и било 
- исти че Бран ки ца. 

Поред стал них чла но ва, у Пала ти 

Срби ја „Вре ло“ је било поја ча но са 
два музи ча ра.

Овај позив је сва ка ко, вели ко при-
зна ње за чла но ве „Вре ла“ који успе-
шно истра ја ва ју у свом музич ком 
изра зу који се не покла па са мејнстри-
мом, већ пред ста вља њихов спе-
ци фи чан музич ки израз по којем су 
позна ти - али није реч само о спе ци-
фич но сти, већ пре све га, ква ли те ту 
ових музи ча ра.

Под се ти мо, при ча о „Вре лу“ је запо-
че ла зва нич но 1999. годи не у Руми 
када је Ната ша Томић осно ва ла гру пу .

Свет ски позна ти су поста ли после 
уче шћа на БиБи Си-јевом кон кур су „Д 
Некст Биг Тинг“. 

То је био кон курс за све бен до ве и 
изво ђа че, без обзи ра на жан ров ско 
опре де ље ње, који нису има ли обја-
вљен албум.

Било је око 2.500 при ја ва из целог 
све та, а „Вре ло“ је ушло у првих пет 
фина ли ста. Том при ли ком су били у 
Лон до ну да би ужи во сви ра ли пред 
врхун ским жири јем, про ду цен ти ма и 
умет ни ци ма из све та музи ке, у чуве-
ном БиБи Си-јевом сту ди ју и тамо 
осво ји ли дру го место. По поврат ку из 
Лон до на су се и дома ћи меди ји заин-
те ре со ва ли за њих, па тако испа да да 
је лак ше прво успе ти и пости ћи при-
зна ње у ино стран ству.

Први албум им је иза шао 2008.годи-
не под нази вом „Пре ко реке“, а сни ман 
је за изда вач ку кућу ПГП РТС. 

И пре него су сни ми ли албум доста 
су сви ра ли у ино стран ству - у Немач-
кој, Сло вач кој, Мађар ској, Ита ли ји, 
Руму ни ји...

Гру па „Вре ло“ је позна та и по сво-
јој успе шној сарад њи са Еми ром 
Кусту ри цом. Сарад ња је запо че ла 
2003. годи не када су пева ли неко ли ко 
нуме ра на саунд тра ку за Kустуричин 
филм „Живот је чудо“, а наста ви ла се 
три годи не касни је, на позив Неле та 
Kарајлића да отпе ва ју пилот сним ке 
за опе ру коју је Kустурица тре ба ло да 
поста ви по свом фил му „Дом за веша-
ње“. 

После неко ли ко неде ља позва не су 
Мари ја на Бизу мић и Ната ша Томић да 
глу ме у опе ри „Вре ме цига на“ да би , 
на кра ју, сви завр ши ли у тој опе ри и 
као глум ци и као пева чи. Рад на опе-
ри био је тежак и зах те ван. Пре ми је ра 
је била 26. јуна 2007. годи не у Опе-
ри Басти ље. У Пари зу је изве де но 16 
пред ста ва и све су биле пот пу но рас-
про да те.

„Вре ло“ је спе ци фич но и по томе 
што има неки свој пара лел ни живот, 
јер радо сара ђу ју и са дру гим умет ни-
ци ма као на пример са Баја гом или са 
Здрав ком Чоли ћем. 

Познат је и њихов ново го ди шњи 
кон церт у Бео гра ду - на глав ној бини 
испред Скуп шти не „Вре ло“ је насту-
па ло са Аном Ста нић, евро ви зиј ском 
побед ни цом Мари јом Шери фо вић и 
сва ка ко нашим нај по зна ти јим и нај ко-
мер ци јал ни јим ауто ром, Гора ном Бре-
го ви ћем. 

Свој дру ги сту диј ски албум, упо ре-
до са број ним кон цер ти ма у земљи и 
ино стран ству, су обја ви ли у мају 2015. 
годи не под нази вом „Чувам овце“.

Чла но ви „Вре ла“, за чију музи ку и 
рад се зна у мно гим дело ви ма све та 
су - Ната ша Томић, која је и осно ва ла 
гру пу, Стан ко Томић, Злат ко Сакул ски, 
Ива на Јова но вић, Мари ја на Бизу мић, 
Бран ки ца Иван ко вић, дру га Ива на 
Јова но вић и Маја Мар тић.

С. Џаку ла

То је за нас заи ста 
била изу зет на част,
да уче ству је мо на 
овој све ча но сти, са 
вели ким бро јем
висо ких гости ју
из земље и
ино стран ства.
Орга ни за ци ја је
била заи ста одлич на,
а дан рани је смо
има ли про бу. Била
је прво бит на иде ја
да ми има мо три 
насту па, али је
про грам скра ћен
због вели ке вру ћи не, 
каже за наше
нови не чла ни ца
„Вре ла“ Бран ки ца 
Иван ко вић
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НАСТАВЉА СЕ ШОВИНИСТИЧКА ФАРСА У „БАЈИЋЕВОЈ“ ШКОЛИ

ТУЖИЛАШТВО НА ПОТЕЗУ:
Како сачувати разум у хајци 
од стране КУД Патријота
на злочестог брата Хрвата

У моменту док овај број М новина 
иде у штампу, Тужилаштво још 
увек није одлучило како ће 

поступити, након прикупљених изјава 
од стране Полиције, везаних за 
екскурзију ђака Основне школе 
„Слободан Бајић Паја“ у Сремској 
Митровици, на којој је наводно дошло 
до инцидента који је резултирао 
вербалним и физичким нападом 
учитеља Матеа Жарка на ђаке.

Сем службених радњи које је 
обавила Полицијска управа Сремска 
Митровица и које обавља Основно 
јавно тужилаштво, директорка школе 
Анкица Јевтић је у петак 23. овог 
месеца против учитеља Матеа Жарка 
покренула и дисциплински поступак. 
Решењем које је издато од стране 
Школе, Мате Жарко је удаљен са 
посла до окончања дисциплинског 
поступка, о чему ћемо опширније 
писати у наредном броју. 

Да подсетимо, још се нису утишале 
страсти због незаконитог отпуштања 
учитеља Основне школе „Слободан 
Бајић Паја“ Матеа Жарка с посла, а 
већ је створена нова љага на већ 
упрљаном лицу ове установе. Десетак 
дана након што се, после 18 месеци, 
пресудом Апелационог суда, вратио 

на посао, Мате Жарко се поново 
нашао на „стубу срама“. Овај пут му 
се на терет ставља да је на 
екскурзији вербално и физички 
малтретирао ученике четвртог 
разреда из одељења које није 
његово.

Како је већ познато, екскурзија, 
једнодневна, у Суботицу и Палић, 
одржана је 10. јуна ове године, што је 
иначе пракса годинама уназад. 
Међутим, овај пут као да је ђаво 
дошао по своје. Прво се каснило у 
самом поласку, а затим је ствар 
доживела тензију по повратку. 
Тачније, пошто је туристички водич 
напустио групу, изашавши у Новом 
Саду, остављајући пун спратни 
аутобус деце само са возачем, који 
као да је овде имао обуку у вожњи. 
Наиме, како се може видети из 
изјава, граја је почела када је аутобус, 
вртећи се у кругу, по трећи пут 
прошао поред бомбардоване зграде 
Радио телевизије Војводине на 
Мишелуку. Да ли из страха, или у 
шали, неки ђаци су повикали да су 
можда киднаповани, на то су друга 
деца почела да плачу и дигла се 
неописива граја. Мате Жарко је 

Десетак дана након 
што се, после 18 

месеци, пресудом 
Апелационог суда, 

вратио на посао, Мате 
Жарко се поново 
нашао на „стубу 

срама“. Овај пут му се 
на терет ставља да је 

на екскурзији 
вербално и физички 

малтретирао ученике 
четвртог разреда из 

одељења које није 
његово

КУЋА ЧУДНИХ ДУША: ОШ „Слободан Бајић Паја“ Сремска Митровица
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МАТЕ ЖАРКО ДЕМАНТУЈЕ ОПТУЖБЕ ЗА КОЈЕ КАЖЕ ДА СУ МОНТИРАНЕ: 

Организована хајка на мене и моју породицу
- Мислим да је директор Школе иницирао комплетан 

овај догађај, у договору са учитељицом Светланом 
Грујичић, са којом нисам у добрим односима, те да су 
убедили родитеље неколицине ученика Светлане Грујичић 
како би против мене спровели хајку. Већ дуже време 
трпим злостављање и мобинг директора Школе, а што се 
одражава на моје здравље и моју породицу. Говором 
мржње, позивајући се на моју националну припадност, 
користећи се једним порталом, против мене се ствара 
непријатељско окружење. Живим  у страху за своју децу, 
супругу и себе, јер чланке објављене на том порталу 
схватам као позив на линч мене и моје породице, што се 
види из коментара које дају поједини грађани поводом 
ових чланака – изјавио је учитељ Мате Жарко у 
митровачкој Полицији.

- Живим у страху већ данима. Оно што се пише на 
порталу је несношљиво, а коментари који позивају на 
линч су још страшнији. Оно што ме је највише погодило је 
писање да мог мужа као декларисаног Хрвата брани 
Колинда, и коментари типа „а ко ће да брани нашу 
малолетну српску децу“? Коментари су били: „Усташе, 
узећемо бејзбол палице, само јавите кад, пребићемо ми 
његову децу, треба протерати усташе“...све у том стилу. 
Била сам у Полицији и дала сам изјаву у Тужилаштву. Мој 
муж је Хрват, ја сам Српкиња, наша деца су из мешовитог 
брака, живимо у браку 32 године и никад се нисам 
покајала. Тужићу портал због говора мржње. Они који 
говоре овакве гадости требали би да знају колико је мој 
муж деведесетих година помагао избеглицама овде у 
Митровици. Деведесетих се нисам бојала толико као сада, 
иако је био рат. Али, неће се ово овако завршити да нико 
не одговара због линча. Чекам да ме прими 
градоначелник. Ако треба изаћи ћу пред Скупштину 
Србије са транспарентом на леђима – каже Матеова 
супруга Горица Жарко. 

СУПРУГА УЧИТЕЉА ГОРИЦА ЖАРКО:

Ни 90-тих се нисам бојала као данас

- Упознат сам са оним што се догађа у вези са 
учитељем Матеом Жарком, мада не знам детаље. Ја 
мислим, као и сви други који поштују правну државу, да 
треба пустити надлежним институцијама да обаве посао 
за који су надлежни. Мате Жарко није верник који долази 
у цркву и као таквог га не познајем. Али, као неко ко је део 
хрватске заједнице у Сремској Митровици, могу да кажем 
да је у овој средини увек постојала потребна доза 
међунационалне толеранције и надам се да ће се са тим 
наставити. Што се тиче тензија које долазе посредством 
неких медија, сматрам да то није нешто што је Сремској 
Митровици потребно. Али, нажалост увек има људи 
којима из неког разлога одговара подстицање атмосфере 
нетолеранције. Сматрам да и они који воде овај град 
треба да се одреде према оваквим стварима, када је то 
потребно. Надам се да ће Митровица и даља бити град 
толеранције и међусобног уважавања – мисли жупник 
Римокатоличке цркве у Сремској Митровици Едо 
Шпановић.

СРЕМСКОМИТРОВАЧКИ РИМОКАТОЛИЧКИ ЖУПНИК:

У Митровици се увек поштовала толеранција
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ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ: Без коментара

МИЛАН КОВАЧЕВИЋ: Сачекао бих да судски 
органи дају своје мишљење

ТУЖИЛАШТВО: Још увек без одлуке

Анкици Јевтић, директорки Основне школе „Слободан 
Бајић Паја“ у Сремској Митровици послали смо допис у 
којем смо је замолили за коментар поводом случаја Матеа 
Жарка. У допису М новина стоји следеће:

1. Знамо да Ви нисте били на једнодневној екскурзији 
10. јуна када је дошло до наводног инцидента између 
учитеља Мате Жарка и дела ученика. Међутим, с 
обзиром на то да сте Ви одговорно лице у Школи коју 
водите, замолили бисмо Вас за коментар у вези са тим 
догађајем.  

2. Мате Жарко, учитељ којег је део ученика оптужио 
да их је малтретирао, у својој изјави коју је дао 
Полицији, каже да сматра да је цео тај догађај 
исконструисан од стране Вас и учитељице Светлане 
Грујичић. Како Ви то коментаришете? 

Одговор до закључења овог броја М новина (понедељак, 
26. јун) још увек није стигао.

Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара за 
образовање у вези са случајем Мате Жарка наводи да, 
иако човек из просвете, не би да желео да даје паушалне 
изјаве, с обзиром на то да није у Сремској Митровици. 

-  Не бих пре званичних изјава органа који су задужени за 
то да дајем било какву изјаву. Сачекао бих да судски 
органи дају своје мишљење. Хтео бих да подсетим јавност 
да је у пресуди Апелационог суда, колико сам незванично 
информисан,  спор оборен само у поступку вођења, 
ниједног тренутка он није анулирао неки преступ који је 
направљен и због којег је колега процесуиран, што је јако 
битно. Право је једно, а стварност је нешто друго. Радни 
век учитеља је дугачак и мислим да би учитељи требали да 
имају бенифициран радни стаж. Драго ми је да има гласила 
која то врло објективно прате и објективно извештавају. 
Хтело се да се цео случај обоји неком националном нотом, 
па се после испоставило да је и директорица хрватске 
националности, као и Мате Жарко, тако да не видим да ту 
има места било каквом национализму. Митровица никада 
није била таква средина – изјавио је Милан Ковачевић. 

- У вези Ваше молбе од дана 22.6.2017. године, да Вам 
доставимо податке у вези са наводним инцидентом, који се 
догодио на екскурзији ђака ОШ „Слободан Бајић Паја“ из 
Сремске Митровице дана 10.6.2017. године, обавештавамо 
Вас, да је од стране ПУ у Сремској Митровици дана 
16.6.2017. године достављен извештај у вези наведеног 
инцидента, да ће јавно тужилаштво активно предузети све 
радње из своје надлежности и прикупити све релевантне 
чињенице и податке, који су неопходни, како би стање 
ствари било довољно разјашњено те тужилаштво донело 
јавнотужилачку одлуку, а у овом моменту нисмо у 
могућности да Вам пружимо додатне информације, које се 
односе на поступање по наведеном извештају с обзиром да 
се, сходно одредбама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја, у погледу података, чијим 
изношењем би се  на било који начин угрозило, омело или 
отежавало спречавање или откривање кривичног дела, 
оптужење за кривично дело, вођење преткривичног 
поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или 
спровођење казне или који други правно уређени поступак 
или фер поступање и правично суђење, тужилаштво не 
омогућава право на слободан приступ информацијама од 
јавног значаја – каже основни јавни тужилац Нада 
Радмановић Грозданић. 
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прекорио возача због понашања, због 
чега је дошло до вербалне расправе, 
да би затим деци речено да свако 
седне на своје место, додуше 
вероватно и са извесном строгошћу, 
јер зна се каква деца умеју да буду 
кад се „узлуде“.  

Након тог инцидента са возачем, 
аутобус креће пут Сремске 
Митровице. Мислило се да је 

све у реду. Али, ствар је кулминирала 
тек касније, када су сви сишли у 
Сремској Митровици.

Почела је исфорсирана тарапана, 
због малтретирања деце, изазвана од 
стране неколицине родитеља који су 
заједно са директорком Анкицом 
Јевтић сачекали аутобус са децом у 
школском дворишту. Тачније, галама 
је почела пошто су већина деце, 
родитеља и учитеља, односно 
учитељица, већ отишли својим 
кућама. У међувремену је наводно ту 
стигла и полиција, тако да је драмски 
заплет био комплетиран. После овога 
ствар је морала завршити у 
Полицијској управи, како би се узеле 
све релевантне изјаве, односно како 
би се сакупио материјал који је 
прослеђен Тужилаштву. 

Међутим овде постоји један помало 
чудан моменат. Ако је учитељ Мате 
Жарко малтретирао ђаке на 
екскурзији у аутобусу, зашто се 
чекало тако дуго да се зове полиција? 
Шта је ту радио вођа пута, учитељица 
Славица Радевић? Шта је радила 
учитељица Светлана Грујичић, чија су 
деца наводно била малтретирана? 
Шта су радили други? Колеге, возач 
аутобуса? 

Од Новог Сада до Сремске 
Митровице, са спратним аутобусом 
пуним деце, има најмање сат времена 
вожње. Зашто нико није реаговао, 
тражио да се заустави аутобус и дође 
полиција, да се „учитељ насилник“ 
одстрани из аутобуса? Нико ништа! 
Весели аутобус пун деце, са својим 
учитељем и учитељицама путује све 
време, нико не интервенише и сви 
чекају да дођу у Сремску Митровицу, 
да би из дворишта „Бајићеве“ школе, 
у присуству директорке Анкице 
Јевтић, звали полицијску патролу.

Што је још најчудније, нико од 
ученика из разреда Матеа Жарка се 
није жалио на понашање учитеља. У 
изјавама које су дали родитељи из 
његовог разреда, нема ни речи 
замерке на било какву непријатност 
на екскурзији. Жале се само ученици 
(њих шесторо наводно) и њихови 
родитељи из разреда који води 
учитељица Светлана Грујичић. 
Истовремено, нико не објашњава где 
је све време била та учитељица, ако 
није била са својом децом на 
екскурзији? А управо је учитељица 
Светлана Грујичић дала замах целој 
овој причи. Зашто није била са својим 
разредом и спречила (ако је већ тако 
било) наводно насилничко понашање 

учитеља Матеа Жарка? То су питања 
на која ће Светлана Грујичић морати 
да одговори ако дође до Суда, јер се у 
овој атмосфери линча опет замењују 
тезе. Као када се водио незаконити 
дисциплински поступак против 
учитеља Матеа Жарка. Нема ни речи 
од стране оних који су организовали 
екскурзију, који су били задужени за 
регулисање реда током њеног трајања 
и који ништа нису предузели, ако је 
нешто већ требало предузети то јест.

У међувремену, док Тужилаштво не 
одлучи да ли ће поднети пријаву, и 
док Суд коначно не каже последњу 
реч, учитељ Мате Жарко се черечи 
преко таблоидних портала, њему се и 
суди и пресуђује, а отежавајућа 
околност му је што је „декларисани 
Хрват“. (Што му ваљда дође као 
Хрват на квадрат?) Атмосфера у 
граду је на ивици инцидента, на то 
указују забринути грађани.     

Тешко је одговорити коме је 
требала оваква атмосфера? Ово је 
говор мржње и терор линча, који се 
зове: како пресудити пре суђења 
учитељу Матеу Жарку зато што је у 
свађи са директорком школе Анкицом 
Јевтић, а плус тога и декларисани 
Хрват. Након што се после 18 месеци, 
пресудом Апелационог суда вратио 
на посао, јер је незаконито добио 
отказ, учитељ Мате Жарко је у новом 
проблему: сада му се на терет 
ставља да је вербално и физички 
малтретирао ученике. Уместо да се 
остави институцијама (Полиција, 
Тужилаштво, Суд) да утврде ли је и у 
којој мери истина то што му се 
ставља на терет, учитељу се и тужи и 
пресуђује преко одређеног портала, 
са посебним акцентовањем да је 
Хрват, чиме се ствара атмосфера 
мржње и позива на линч, каква у 
Сремској Митровици није забележена 
ни деведесетих година.

Пар дана након екскурзије, 
приликом прославе мале матуре, два 
ученика из разреда учитељице 
Светлане Грујичић дошла су код 
учитеља Матеа Жарка да им се 
потпише на мајици. Да ли би то 
урадила деца чије је другове из 
разреда тукао Мате Жарко? 

Деца из његовог разреда поклонила 
су му, као драгом учитељу, ручни 
часовник. Много пажње и поклона за 
неког ко „вербално и физички“ 
малтретира ђаке?

Сада је на потезу Тужилаштво. 
Остаје нам да видимо како ће се 
распетљати ова шовинистичка фарса. 
Како сачувати разум у хајци која се 
води од стране КУД Патријота на 
злочестог брата Хрвата. 

Владимир Ћосић

Што је још најчудније, 
нико од ученика из 

разреда Матеа Жарка 
се није жалио на 

понашање учитеља.
У изјавама које су 
дали родитељи из 

његовог разреда, нема 
ни рачи замерке на 

било какву 
непријатност на 

екскурзији. Жале се 
само ученици (њих 
шесторо наводно) и 
њихови родитељи

из разреда који
води учитељица 

Светлана Грујичић. 
Истовремено, нико не 
објашњава где је сво 

време била та 
учитељица, ако није 

била са својом децом 
на екскурзији?

ПУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Зграда за ваннаставне активности
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ЂАЦИ ГЕНЕ РА ЦИ ЈЕ МИТРО ВАЧ КИХ ШКО ЛА

Понос гра да на Сави
Град Срем ска Митро ви ца на кра-

ју сва ке школ ске годи не награ-
ђу је нај бо ље ђаке митро вач ких 

основ них и сред њих шко ла. Тако је 
и у уто рак, 20. јуна у срем ско ми тро-
вач кој Град ској кући орга ни зо ва на 
доде ла дипло ма и нов ча них награ да 
у изно су од 20.000 дина ра за 18 ђака 
гене ра ци је.

Дипло ме су уче ни ци ма уру чи ле 
заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла-
на Мило ва но вић и в.д. начел ни ца 
Град ске упра ве за обра зо ва ње Мир-
ја на Пје вац, док се у име награ ђе них 
захва ли ла мату рант ки ња Митро вач-
ке гим на зи је Ната ша Попо вић. 

- Част ми је што сам иза бра на за 
ђака гене ра ци је Митро вач ке гим на-
зи је, која има дугу тра ди ци ју и јед на 
је од нај пре сти жни јих шко ла у Срем-
ској Митро ви ци. Током шко ло ва ња 
сам била вео ма актив на, орга ни-
зо ва ла сам хума ни тар не дога ђа је, 

укљу чи ва ла сам се у обе ле жа ва ње 
важних дату ма за шко лу и град, ишла 
сам на раз ли чи та так ми че ња и надам 
се да сам тиме допри не ла и угле ду 
сво је шко ле – рекла је Ната ша Попо-
вић, која пла ни ра да упи ше Факул тет 
тех нич ких нау ка у Новом Саду. 

На осно ву пред ло га настав нич-
ких већа основ них и сред њих шко-
ле на тери то ри ји Гра да Срем ска 
Mитровица за ђаке гене ра ци је иза-
бра ни су: Нико ла Дуго ши ја (ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“, Срем ска 
Митро ви ца), Сте ван Сапун (OШ 
„Јован Попо вић“, Срем ска Митро-
ви ца), Бошко Јан ко вић (ОШ „Све ти 
Сава“, Срем ска Митро ви ца), Кати ца 
Павло вић (ШОСО „Ради вој Попо вић“, 
основ на шко ла, Срем ска Митро ви-
ца), Мили ца Симић (ОШ „Бошко Пал-
ко вље вић Пин ки“, Срем ска Митро ви-
ца), Јеле на Вук мир (ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“, Срем ска Митро ви ца), 

Нема ња Гаврић (ОШ „Добро сав 
Радо са вље вић Народ“, Мачван ска 
Митро ви ца), Тео до ра Павло вић (ОШ 
„Три ва Вита со вић Лебар ник“, Лаћа-
рак), Ката ри на Међе до вић (ОШ 
„Јован Јова но вић Змај“, Мар тин ци), 
Сла ви ца Нена до вић (ОШ „Бран-
ко Ради че вић“, Кузмин), Ива Лукач 

У сали Скуп шти не општи не Шид, 
у уто рак, 20. јуна, пред сед ник 
СО Шид Вели мир Рани са вље-

вић при мио је уче ни ке основ них и 
сред њих шко ла са тери то ри је шид ске 
општи не, који су у овој школ ској годи-
ни оства ри ли нај бо ље успе хе. Том 
при ли ком он им је чести тао на одлич-
ном успе ху и поже лио им успех и у 
буду ћем шко ло ва њу, исти чу ћи да ће 
Општи на Шид насто ја ти да их подр-

жа ва и даље пома же у њихо вом раду.
- Било ми је вели ко задо вољ ство да 

при мим и уго стим нај бо ље уче ни ке 
из шид ске општи не. Ова деца су стуб 
нашег обра зо ва ња и нешто што Шид 
има нај бо ље. Хтео бих да похва лим 
њихо ве про фе со ре који су им несе-
бич но пре не ли сво је зна ње. Општи-
на Шид издва ја зна чај на сред ства за 
суб вен ци о ни са ње пре во за уче ни ка, 
награ ђу је мо их, а пред сед ник Општи-

не Шид Пре драг Вуко вић се несе бич-
но зала же како би уче ни ци у шко ла-
ма има ли аде кват не усло ве за рад. 
Тако ђе, сви ми овде пра ти мо њихов 
рад, жели мо пре све га да они поста-
ну добри људи јер тако ће нај бо ље да 
се оду же нашем дру штву - иста као је 
Рани са вље вић.

За уче ни ке гене ра ци је у школ ској 
2016/2017. годи ни про гла ше ни су: 
Јеле на Божин из ОШ „Бран ко Ради че-

Нај бо љи уче ни ци на
при је му код пред сед ни ка

ШИД
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(Музич ка шко ла „Петар Кран че вић“, 
основ на шко ла, Срем ска Митро ви-
ца). Међу сред њо школ ци ма су награ-
ђе ни: Ната ша Попо вић (Митро вач-
ка гим на зи ја), Дани је ла Беле ги шки 
(Еко ном ска шко ла „9. мај“), Дра ган 
Мило ше вић (Пре храм бе но шумар ско 
хемиј ска шко ла), Иван Гајић (Сред-

ња тех нич ка шко ла „Нико ла Тесла“), 
Лен ка Гру ји чић (Меди цин ска шко ла 
„Дра ги ња Ник шић“), Бран ка Соћа нин 
(Музич ка шко ла „Петар Кран че вић“), 
Мил ка Савић (ШОСО „Ради вој Попо-
вић“). 

Б. С.
Фото: Ж. Петрас

вић“ Шид, Тео до ра Нов ко вић, уче ни ца 
ОШ „Филип Вишњић“ Моро вић, Сања 
Вука ди но вић, уче ни ца ОШ „Сава 
Шума но вић“ Ерде вик, Вука шин Кара-
јо вић из ОШ „Срем ски фронт“ Шид, 
Еми ли ја С. Ради во је вић и Урош С. 
Каште ро вић, уче ни ци ОШ „Вук Кара-
џић“ Ада шев ци, Ана ма ри ја Божи нов-
ски, ђак гене ра ци је Гим на зи је „Сава 
Шума но вић“, Иван Лича нин уче-
ник Тех нич ке шко ле „Нико ла Тесла“ 
и Јеле на Кли су рић, уче ни ца ОМШ 
„Филип Вишњић“. Сви ма њима као и 
нај бо љим ђаци ма по оде ље њи ма уру-
че ни су од стра не локал не само у пра-
ве при год ни покло ни, књи ге. Како су 
неки од њих иста кли након при је ма, 
добар успех и зна ње које су сте кли у 
шид ским шко ла ма, помо ћи ће им при 
упи су жеље них шко ла и факул те та.

- За изу зет но добар успех било је 
потреб но уло жи ти мно го тру да. Вео-
ма сам поно сна што сам по дру ги пут 
ђак гене ра ци је, а иза мене сто ји пре-
ко 70 награ да и ујед но сам и кан ди дат 
за ђака Сре ма. Пуно ми зна чи и што 
сам данас овде и пла ни рам да упи-
шем сту ди је пра ва - исти че Ана ма ри-
ја Божи нов ски.

Мно ги од њих су ода бра ли жеље-
не шко ле, а има ли су жељу и да се 
захва ле локал ној само у пра ви на 
подр шци.

- Ја бих желео да се захва лим 
пред сед ни ку Општи не Шид Пре дра-
гу Вуко ви ћу на њего вом зала га њу, 
да нама мла ди ма буде боље и који 
мисли на нас нај бо ље ђаке. Надам се 
да ће нам обез бе ди ти сти пен ди је које 
ће нам помо ћи у даљем шко ло ва њу. 
За успех који сам пости гао, било је 
потреб но доста тру да и одри ца ња 
али ево успео сам. Пла ни рам да упи-
шем Поли циј ску ака де ми ју у Зему ну и 
то је моје опре де ље ње за будућ ност 
- каже Сте фан Мија но вић.

Како исти чу, за одли чан успех било 
је потреб но уло жи ти доста тру да. Али 
им се испла ти ло.

- Било је потреб но уло жи ти мно го 
тру да. Вео ма сам задо вољ на сво јим 
успе си ма а нај ве ћи успех ми је био на 
так ми че њу из физи ке јер сам се пла-
си ра ла на репу блич ки ниво. Желе ла 
бих а надам се да ћу и успе ти, бити 
под јед на ко успе шна и у сред њој шко-
ли - наво ди Јеле на Божин.

 М. Н.

Општи на Шид издва ја зна чај на сред ства за 
суб вен ци о ни са ње пре во за уче ни ка, награ ђу-
је мо их, а пред сед ник Општи не Пре драг Вуко-
вић се несе бич но зала же како би уче ни ци у 
шко ла ма има ли аде кват не усло ве за рад, иста-
као је председник СО Шид Велимир Рани са-
вље вић

МИТРО ВАЧ КА
БИБЛИ О ТЕ КА

Обо га ћи ва ње 
зави чај не збир ке

Зави чај но оде ље ње Библи о те ке „Гли-
го ри је Воза ро вић“ из Срем ске Митро ви це 
покре ну ло је акци ју при ку пља ња књи га, 
доку ме на та, фото гра фи ја, раз глед ни ца, 
звуч них и видео запи са, дија фил мо ва и 
дија по зи ти ва и дру гог штам па ног мате ри-
ја ла у циљу обо га ћи ва ња зави чај не збир-
ке.

Зави чај ну збир ку чине, књи ге ауто ра 
који су рође ни у Срем ској Митро ви ци и 
око ли ни, који овде живе, или су нека да 
живе ли. У обзир дола зе и књи ге које гово-
ре о овом кра ју - наро ду, дога ђа ји ма, оби-
ча ји ма, итд. Исто важи и за сву дру гу 
врсту гра ђе: нови не и часо пи се који сада 
изла зе или су изла зи ли у про шло сти у 
нашем гра ду, све врсте аудио и визу ел-
них запи са на који ма се пред ста вља 
Срем ска Митро ви ца и око ли на.

- Посеб но би нам били дра го це ни фил-
мо ви локал них енту зи ја ста и ама те ра, 
како би смо напра ви ли колек ци ју доку-
мен тар них фил мо ва сни мље них у Срем-
ској Митро ви ци и око ли ни, а чија је рад-
ња веза на за под руч је зави чај но сти које 
покри ва. Сва гра ђа се може покло ни ти 
библи о те ци или дати уз реверс како би се 
при ре ди ли про гра ми и изло жбе. Зави чај-
но оде ље ње ће пону ди ти један дина ми-
чан кон цепт пре зен та ци је гра ђе која се 
нала зи у при ват ним колек ци ја ма. Акци ја 
ће тра ја ти до кра ја јула. Зато моли мо све 
наше суграђанe који рас по ла жу ова квим 
мате ри ја лом, да се јаве Библи о те ци „Гли-
го ри је Воза ро вић“, на теле фон 621-130 и 
шире упо зна ју са овом зна чај ном акци јом 
– наво ди библи о те кар ка Морав ка Тодић, 
која води ову акци ју.

Кона чан циљ овог про јек та је да се 
посто је ћи, још увек скро ман фонд зави-
чај не збир ке про ши ри, пре све га уз помоћ 
гра ђа на, као и да се упо зна шира јав ност 
са радом библи о те ке на очу ва њу, зашти-
ти и про мо ци ји локал ног визу ел ног и 
доку мен тар ног кул тур ног насле ђа.  М. Т.

ИН ЂИ  ЈА

„Сце на фест“ 
од 10. до 16. ју ла

Уста но ва Кул тур ни цен тар Ин ђи ја у 
са рад њи са Оп шти ном Ин ђи ја, ор га ни зу-
је 18. „Сце на фест“ од 10. до 16. ју ла 
на ја вљу ју ћи бо гат про грам.

Као но си о ци му зич ког де ла про гра ма 
на сту пи ће „Ге не ра ци ја 5“, „Ор то докс 
Келтс“ и „Кер бер“. На са мом отва ра њу 
„Сце на фе ста“, пре ма на ја ва ма ор га ни-
за то ра, 10. ју ла, у ве ли кој са ли Кул тур ног 
цен тра би ће од и гра на пред ста ва „Опа-
сна игра“ са по чет ком у 20 са ти, на кон 
че га ће на ве ли кој би ни од 22 са та (на 
спорт ским те ре ни ма код КЦ) му зич ки део 
про гра ма отво ри ти „Ге не ра ци ја 5“. То ком 
се дам да на фе сти ва ла на сту пи ће и „Џо 
Ко кер три бјут бенд“, „Вра не ка ме не“ , 
„Хар ле кин“ и „Чар ли Бра ун бенд“. У су бо-
ту, 15. ју ла зве зде ве че ри би ће „Ор то докс 
Келтс“, док ће 18. „Сце на фест“ за тво ри-
ти гру па „Кер бер“, у не де љу, 16. ју ла.

М.Ђ.
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Сани тет ско вози ло на поклон 
Одли чан при мер ква-

ли тет не сарад ње у 
слу жби гра ђа на, јесте 

сарад ња Општи не Ста ра 
Пазо ва и Дома здра вља „Др 
Јован Јова но вић Змај“. Захва-
љу ју ћи овој сарад њи, у виду 
ула га ња у обна вља ње обје-
ка та, нову опре му и вози ла, 
уве ли ко је уна пре ђен рад ове 
здрав стве не уста но ве, подиг-
нут ква ли тет здрав стве не неге 
и услу га паци јен ти ма. Локал на 
само у пра ва соп стве ним сред-
стви ма у кон ти ну и те ту обна-
вља возни парк Дома здра-
вља, те у сарад њи и у скла ду 
са реал ним потре ба ма, купу је 
нео п ход на вози ла што је слу-
чај и овог пута. Ново сани-
тет ско ком би вози ло је јед но 
у низу обез бе ђе них вози ла, 
која су вид подр шке и стра-
те шког опре де ље ња локал не 
само у пра ве, те бри ге о гра ђа-
ни ма са циљем уна пре ђе ња 
ква ли те та здрав стве не неге у 
свим мести ма ста ро па зо вач-
ке општи не. При мар на бри га 
је да се брзом и ква ли тет ном 
услу гом спа си и сачу ва што 
више људ ских живо та. 

Кљу че ве новог сани тет ског 
вози ла, вред но сти пре ко чети-
ри мили о на дина ра, дирек-
то ру ста ро па зо вач ког Дома 
здра вља др Алек сан дру Оме-
ро ви ћу у уто рак, 20. јуна, у 
при су ству вели ког бро ја запо-
сле них ове уста но ве, уру чио 

је Ђор ђе Ради но вић, пред сед-
ник Општи не Ста ра Пазо ва, 
пору чив ши да се на здра вљу 
гра ђа на не сме ште де ти. 

- Све сни чиње ни це да је 
здра вље гра ђа на нај бит ни је, 
ми сва ке годи не у дого во ру са 
дирек то ром Дома здра вља, 
издва ја мо нео п ход на сред ства 
за обна вља ње како обје ка та и 
про сто ри ја, тако и опре ме и 
вози ла. Ово га пута купи ли смо 
ново сани тет ско вози ло, а све 
у циљу да гра ђа ни на тери то-
ри ји општи не Ста ра Пазо ва 
има ју што бољу здрав стве ну 
зашти ту. Морам да похва лим 
рад дирек то ра Оме ро ви ћа и 
свих здрав стве них рад ни ка 
у нашим амбу лан та ма, јер је 
ста ро па зо вач ки Дом здра вља, 
захва љу ју ћи њима, на добром 
гла су не само у Срби ји већ 
и у ино стран ству - пору чио 
је након при мо пре да је Ђор-
ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва. 

Вози ла ста ро па зо вач ког 
Дома здра вља сва ке годи не 
пре ђу око 350.000 кило ме та ра 
у три амбу лан те које оба вља ју 
хит ну меди цин ску помоћ, сва-
ко днев но се пре во зе и паци-
јен ти на хемо ди ја ли зу, па је 
сва ко ново вози ло добро до-
шло, иста као је др Алек сан-
дар Оме ро вић, дирек тор Дома 
здра вља „Др Јован Јова но вић 
Змај“ при ли ком при мо пре да је 
вози ла. 

- Захва љу јем се Општи ни 
Ста ра Пазо ва и пред сед ни ку 
Ђор ђу Ради но ви ћу на вео ма 
успе шној сарад њи и непре-
кид ним ула га њи ма у нашу 
здрав стве ну уста но ву. Желим 
да посеб но истак нем вели ки 
зна чај општин ског ула га ња у 
здрав ство упра во због чиње-
ни це да се на тај начин ште-
ди новац Дома здра вља, који 
се даље усме ра ва на дру ге, 
за паци јен те бит ни је наме не. 
Када смо пред сед ни ку Општи-
не иска за ли потре бу за новим 
сани тет ским вози лом, без 
речи се кре ну ло у реа ли за ци ју 
и у нај кра ћем могу ћем року ми 
смо доби ли нео п ход но вози-
ло, које испу ња ва све кри те-
ри ју ме савре ме не меди ци не 
и које ћемо одмах ста ви ти у 
функ ци ју. Нашем Дому здра-
вља је лако да успе шно ради 
са ова квом локал ном само у-
пра вом и са људи ма који раз-
у ме ју да је здрав ство заи ста 
бит но пого то во у дана шње 
вре ме - нагла сио је др Алек-
сан дар Оме ро вић. 

Од 2012. годи не до данас, 
Општи на Ста ра Пазо ва је за 
потре бе рено ви ра ња амбу-
лан ти, обје ка та Домо ва здра-
вља, набав ку новог наме шта-
ја за опре ма ње орди на ци ја, 
опре ме, ску по це них апа ра та и 
вози ла издво ји ла више од 25 
мили о на дина ра.

Н. Сти кић

ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ“ СТА РА ПАЗО ВА

Дирек тор Дома здра вља др Алек сан дар Оме ро вић и пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић
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са циљем
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општи не
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ИЗ ГРАД ЊА КРУ ЖНЕ РАС КР СНИ ЦЕ НА СТА РОМ ПУ ТУ БЕ О ГРАД- НО ВИ САД

Ра до ви у пу ном је ку
С ци љем да се по ве ћа без-

бед ност свих уче сни ка и 
бо љи про ток у са о бра ћа-

ју на ме сту где се укр ш та ју тзв. 
„ста ри пут“ Бе о град - Но ви Сад 
и ло кал ни пут Вој ка - Ста ри Ба-
нов ци, код ба зе на на ло ка ци ји 
из ме ђу Ста ре и Но ве Па зо ве, 
Упра ва за ка пи тал на ула га ња 
опре де ли ла је бли зу 19 ми ли-
о на ди на ра на ме ње них за из-
град њу кру жне рас кр сни це, по-
твр дио је за М но ви не Не дељ ко 
Ко ва че вић, ди рек тор упра ве за 
ка пи тал на ула га ња АП Вој во-
ди не.

- Оп шти на Ста ра Па зо ва је 
јед на од нај бо љих оп шти на у 
Ср би ји а зна чај ове рас кр сни це 
је не ме р љив за то што се спа-
ја ју два ауто - пу та, Бе о град 
- Но ви Сад и Бе о град -  Шид, 
а Ста ра Па зо ва је је ди на оп-
шти на кроз коју про ла зе оба 
ауто - пу та. На овој рас кр сни ци 
ће се бо ље ре гу ли са ти по ве ћа-
на фре квент ност са о бра ћа ја и, 
што је нај ва жни је, по ве ћа ће се 
без бед ност уче сни ка у са о бра-
ћа ју - наводи Ковачевић.

Ра до ви на из град њи кру жне 
рас кр сни це у пу ном су је ку и 
пре ма њи хо вим ре чи ма за вр-
ше так ра до ва се оче ку је и пре 
уго во ре ног ро ка, а при ли ку да 

се у то уве ри имао је и пред-
сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва 
Ђор ђе Ра ди но вић

- Овај кру жни ток је цен трал-
на зо на на ше оп шти не у ге о-
граф ском сми слу и по ве зу је ве-
ли ка ме ста као што су Ста ра и 
Но ва Па зо ва али и по ду нав ска 
се ла и Вој ку. Ова рас кр сни ца је 
због то га из у зет но фре квет на 

и, нажа лост, због то га је на њој 
би ло пу но са о бра ћајних не зго-
да. За то је ње но пре тва ра ње 
у криужни ток ве ли ка ствар за 
све нас - сматра Радиновић.

Рок за за вр ше так радова је 
24. јул. Стра те шки фо ку си ра-
на на ула га ње у бо љу и ква ли-
тет ни ју пут ну ин фра струк ту ру, 
ста ро па зо вач ка ло кал на са мо-

у пра ва су финан си ра ра до ве 
са ско ро 40 по сто од укуп них 
30,886.070 ди на ра. Због из-
град ње пе тље на пу ту Бе о град  
– Но ви Сад код Но ве Па зо ве, 
на овој рас кр сни ци ће се ви ше-
стру ко по ве ћа ти фре квент ност 
са о бра ћа ја, јер по ве зу је два 
ауто – пу та и две ве ли ке ин ду-
струј ске зо не.

Још јед на ге не ра ци ја за вр шне го ди не 
ста ро па зо вач ких гим на зи ја ла ца ове 
школ ске го ди не ис пра ће на је све ча-

ним уру чи ва њем ди пло ма у окви ру ко јег 
су на гра ђе ни уче ни ци ко ји су то ком че тво-
ро го ди шњег шко ло ва ња по сти за ли од лич-
не ре зул та те, али и уче ни ци ко ји су да ли 
крв. Ка та ри на Ко стић из Пе ћи на ца по не ла 
је ти ту лу ђа ка ге не ра ци је Гим на зи је „Бран-
ко Ра ди че вић“ у Ста рој Па зо ви, а по ред 
то га на гра ђе на је Ву ко вом ди пло мом и по-
хва ље на за по ка за ну ху ма ност у ак ци ја ма 

да ва ња кр ви. Стре кли ња Ива на Ма рић из 
Ста ре Па зо ве про гла ше на је спор тист ки-
њом ге не ра ци је. По ред ђа ка и спор ти сте 
ге не ра ци је, Ву ко вим ди пло ма ма на гра ђе-
но је 16 ма ту ра на та, док су 24 ма ту ра на-
та ко ји су да ли кр ву у ак ци ја ма као при мер 
ка ко тре ба пре ва зи ћи сво ју се бич ност и 
рав но ду шност пре ма они ма ко јима је крв 
нео п ход на та ко ђе су до би ли при зна ња. У 
ста ро па зо вач кој гим на зи ји ове го ди не шко-
ло ва ње је за вр ши ло 83 уче ни ка.

Од 80 уче ни ка Тех нич ке шко ле у Ста рој 

Па зо ви, ко ли ко је у јун ском ро ку за вр ши ло 
сво је сред њо школ ско обра зо ва ње, за уче-
ни ка ге не ра ци је про гла шен је Ла зар Тра ви-
ца, смер ма шин ски тех ни чар мо тор них во-
зи ла. Ла зар је био од ли чан уче ник, два пу та 
је за вр шио шко лу са про се ком 5,00 а два 
пу та са јед ном че твор ком. За до во љан је 
шко лом и зна њем ко је је у њој сте као, а ко је 
ће да про ши ру је на Ма шин ском фа кул те ту. 
Ди рек тор шко ле Ла зар Ђу кић је на гла сио 
да се ова шко ла тру ди да уче ни ци ма пру жи 
зна ње, али ујед но и да их оспо со би за рад, 
та ко да мно ги већ на кон из ла ска из школ-
ских клу па про на ла зе по сао у сво јој стру ци.

Иван Ко жик, уче ник Еко ном ско – тр го-
вин ске шко ле „Вук Ка ра џић“, смер по слов-
ни ад ми ни стра тор про гла шен је за уче ни ка 
ге не ра ци је ове школе. Иван је у то ку че тво-
ро го ди шњег шко ло ва ња био од ли чан уче-
ник, на ре пу блич ком так ми че њу из сло вач-
ког је зи ка осва јао је сва три пр ва ме ста, у 
по след ње две го ди не ак тив но је пред ста-
вљао шко лу на број ним пре зен та ци ја ма 
бу ду ћим сред њо школ ци ма, ро ди те љи ма и 
пред у зет ни ци ма, као и на сај мо ви ма при-
вре де. Сил ви ја Хриц и Ма ја Бе лић су по-
не ле Ву ко ве ди пло ме а за спор ти сти њу 
ге не ра ци је иза бра на је Ми ли ца Шо рак. Ди-
рек тор ка Дра го сла ва Ми ћић је уру чи ла још 
низ на гра да уче ни ци ма за број не ак тив но-
сти и уче шћа на так ми че њи ма. Ове школ-
ске го ди не Еко ном ску шко лу је за вр ши ло 
138 уче ни ка.

ПА ЗО ВАЧ КЕ СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Ка та ри на, Ива н и Ла зар ђа ци ге не ра ци је

Оби лазак ра до ва

Па зо вач ки гим на зи јал ци
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ПУТ СТА РА ПАЗО ВА - СТА РИ 
БАНОВ ЦИ 

Изград ња још два 
кру жна тока

Да би се упот пу но сти уре ди ла пут на 
инфра струк ту ра, наро чи то цен три насе ља, 
при ла зи насе љи ма и инду стриј ским зона ма, 
руко вод ство Општи не Ста ра Пазо ва је у 
про те клих неко ли ко годи на, вред но ради ло 
и на про јект но - тех нич ким и адми ни стра тив-
ним при пре ма ма за реа ли за ци ју нових 
важних инфра струк тур них инве сти ци ја, а у 
скла ду са при о ри те ти ма и пред ви ђе ним 
редо сле дом за сва ко место пона о соб. Радо-
ви на наја вљи ва ним про јек ти ма за ову годи-
ну су уве ли ко у току. Поред изград ње ново-
па зо вач ке петље на ауто -пу ту Е-75, још 
један битан инфра струк тур ни про је кат за 
гра ђа не општи не Ста ра Пазо ва је у фази 
реа ли за ци је. У пита њу је изград ња две кру-
жне рас кр сни це на поме ну том пут ном прав-
цу и то: кру жни ток (рас кр сни ца) на изла зу 
из насе ља Ста ра Пазо ва (Ули ца Поду нав-
ског пар ти зан ског одре да и Вука Кара џи ћа) 
и кру жни ток (рас кр сни ца) Бано вач ке ули це 
и почет ка кра ка за излаз на ауто -пут Е-75 у 
прав цу Бео гра да. Изград ња обе кру жне рас-
кр сни це пред ста вља дру гу и шесту, од девет 
про јек том пред ви ђе них фаза, за радо ве на 
рекон струк ци ји држав ног пута II А реда 127, 
Ста ра Пазо ва – Ста ри Банов ци, и пред ста-
вља јед ну од нај сло же ни јих и нај зах тев ни јих 
инве сти ци ја јер се у пот пу но сти мења ју 
посто је ће сао бра ћај ни це. Инве сти ци ја коју 
финан си ра Општи на Ста ра Пазо ва, пре ма 
уго во ре ној вред но сти радо ва, изно си око 39 
мили о на дина ра. Тре нут но се изво де радо-
ви при самом над во жња ку на ауто-путу 
Е-75, пра вац од Ста рих Бано ва ца ка Ста рој 
Пазо ви, одно сно на кра ку укљу че ња, тј. 
искљу че ња на ауто -пут. За вре ме изво ђе ња 
радо ва на изград њи поме ну тих кру жних рас-
кр сни ца, сао бра ћај се одви ја успо ре но у 
пери о ду од 14. јуна до 28. авгу ста, па апе лу-
је мо на све воза че, који кори сте ову део ни цу 
пута, да буду изу зет но пажљи ви и да сво ју 
вожњу при ла го де тре нут ним усло ви ма пута. 
Про шле годи не завр ше на је прва, од укуп но 
девет фаза про јек та рекон струк ци је пута 
Ста ра Пазо ва – Ста ри Банов ци, одно сно 
ком плет но су рекон стру и са не ули це Све то-
сав ска и Вука Кара џи ћа, при чему је пот пу но 
заме њен асфалт, а сама сао бра ћај ни ца је 
про ши ре на и адап ти ра на за тран спорт ни 
сао бра ћај. Ура ђе ни су и нови ивич ња ци, 
ћупри је и при ла зи кућа ма као и боч не при-
ла зне рам пе. С. С.

ИО МЗ СТА РА ПАЗО ВА

Дра го слав Бон ђи 
нови пред сед ник 

У згра ди Општи не одр жа на је дру га Сед-
ни ца Саве та месне зајед ни це Ста ра Пазо-

ва у новом сази ву. Чла но ви су доне ли одлу-
ку о реба лан су Финан сиј ског пла на ове 
Месне зајед ни це који под ра зу ме ва сма ње-
ње сред ста ва који се одно се на гре ја ње 
спорт ске сале коју кори сте уче ни ци сред-
њих шко ла и Спорт ске хале „Парк“ што 
прак тич но не зна чи да је мање сред ста ва у 
буџе ту ове Месне зајед ни це која за ову 
годи ну може да рачу на на одо бре них 20 
мили о на дина ра, иста као је пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це Борис Бабик. 
Поред тога, усво је на је и одлу ка о изме ни 
одлу ке о при зна њи ма и награ да ма, а по 
Баби ко вим речи ма у наред ном пери о ду 
тре ба ла би да буде фор ми ра на коми си ја и 
при ку пље ни пред ло зи, док ће сама доде ла 
при зна ња и награ да успе шни ма у спо р ту и 
кул ту ри, као и ђаци ма гене ра ци је, под се ћа 
Бабик, бити 1. авгу ста. Доса да шњи пред-
сед ник Извр шног одбо ра Саве та ове Месне 
зајед ни це Бог дан Миље вић под нео је 
остав ку, а на њего во место већи ном гла со-
ва ода бран је Дра го слав Бон ђи.

С. Стан ко вић
ЈКП „ЧИСТО ЋА“

Каба сти отпад
При ли ку да се реше каба стог отпа да као 

што су кре ве ти и орма ни и сли чан отпад, 
има ли су мешта ни Нове Пазо ве, Вој ке и 
Крње ше ва ца који су ове субо те изне ли ову 
врсту отпа да. У поме ну тим насе љи ма на 
тере ну је било осам еки па ЈКП „Чисто ће“ из 
Ста ре Пазо ве са ками о ни ма, трак то ри ма и 
укуп но 40-оро рад ни ка овог пред у зе ћа. 
Мешта ни су били дужни да пре седам сати 
изне су каба сти отпад. Редов на про лећ на 
акци ја саку пља ња и одво же ња каба стог 
отпа да у сви ма насе љи ма ста ро па зо вач ке 
општи не је бес плат на. 1. јула акци ја ће се 
спро ве сти Ста рој Пазо ви и Голу бин ци ма, 
док ће се 8. јула отпад одно си ти у Ста рим и 
Новим Банов ци ма, Насе љу Банов ци Дунав, 
Беле ги шу и Сур ду ку. У пита њу је јед на од 
две акци је које ЈКП „Чисто ћа“ спро во ди у 
току годи не, док је сле де ћа на јесен. С. С.

ПА ЗО ВАЧ КИ БА ЗЕ НИ

По че ла се зо на ку па ња
Ше сту се зо ну ка ко су отво ре ни, па зо вач-

ки ба зе ни на ре ги о нал ном пу ту из ме ђу Ста-
ре и Но ве Па зо ве пр вог да на ле та су 
спрем но до че ка ли пр ве ку па че. Од ове 
го ди не одр жа ва ње спор стко- ре кре а тив ног 
ком плек са је пре у зе ло ЈКП „Во до вод и 
ка на ли за ци ја“ ко је се те мељ но спре ма ло 
за ле то. Њи хо ва тех нич ка слу жба је про-
шла струч ну обу ку, та ко да се во да кон тро-
ли ше на днев ном ни воу на сва ка два са та а 
ис прав ност во де кон тро ли ше и За вод за 
јав но здра вље из Срем ске Ми тро ви це. Као 
и до са да о без бед но сти ку па ча ће бри ну ти 
обез бе ђе ње, спа си о ци и еки пе хит не по мо-
ћи. Ба зе ни ће би ти отво ре ни сва ко днев но 
од 10 до 19 ча со ва а це на ула зни це је 150 
ди на ра за де цу, 300 за од ра сле.

СТА РА ПАЗО ВА

Видов дан ски
сусре ти

Пре ко 500 деце до 15 годи на из раз ли чи-
тих кра је ва Срби је при ка за ло је како се 
чува од забо ра ва и негу је народ на тра ди-
ци ја на 15. Међу на род ном фести ва лу дечи-
јег фол кло ра. Првог дана Видов дан ских 
сусре та гости из Сло вач ке Репу бли ке пред-
ста ви ли су се цело ве чер њим кон цер том 
Фол клор ног ансам бла „Бељан ка“ из Беле, а 
било је оних који су по први пут на фести-
ва лу. Уочи дру гог фести вал ског дана и све-
ча ног дефи леа уче сни ка урпи ли чен је при-
јем у згра ди Општи не који је још јед ном 
потвр дио наста вак успе шне сарад ње изме-
ђу општи на Бела и Ста ра Пазо ва. Дома ћин 
фести ва ла је Кул тур но – умет нич ко дру-
штво „Бран ко Ради че вић“ који ове годи не 
сла ви два јуби ле ја: 45 годи на посто ја ња и 
15 годи на фести ва ла. У два фести вал ска 
дана народ ну игре и песме при ка за ли су, 
поред гости ју из Беле, и  кул тур но – умет-
нич ка дру штва из Новог Паза ра, Сом бо ра, 
Коце ље ве, Инђи је, Нових Кар ло ва ца, 
Нових Бано ва ца и Ста ре Пазо ве. С. С.

ПРО МО ЦИ ЈЕ

Вин ски пла то

На пла тоу испред позо ри шне сале у Ста-
рој Пазо ви одр жан je тре ћи по реду Вин ски 
пла то. На мани фе ста ци ји која за циљ има 
афир ма ци ју малих локал них вина ри ја из 
Сре ма пред ста ви ле су се вин ске куће из 
Ста ре Пазо ве, Инђи је, Пећи на ца, Ерде ви ка 
и Ири га а као гости пред ста ви ли су се и 
вина ри из Јаго ди не и Жупе. Извр сном пону-
дом воћ них раки ја пред ста ви ла и дести ле-
ри ја Мла де но вић из Ста ре Пазо ве са све 
попу лар њим брен дом „Мала го ва ча“, док је 
меса ра „Меди ус“ била заду же на за сухо ме-
сна те спе ци ја ли те те. У при јат ној атмос фе ри 
лет ње вече ри број ни посе ти о ци има ли су 
при ли ку да дегу сти ра ју, купе и поне што ново 
нау че о вини ма са ових про сто ра. М. Л.

БИБЛИ О ТЕ КА

Про мо ци ја рома на 
У Народ ној библи о те ци „Доси теј Обра до-

вић“ у Ста рој Пазо ви је про мо ви сан роман 
„Коњић од жада“, прве нац Олги це Субо тић, 
књи жни чар ке из Беле ги ша и Сур ду ка. Роман 
је настао је као израз аутор ки ног пошто ва ња 
пре ма ства ра о цу рене сан се Лео нар ду да 
Вин чи ју о пошто ва њу и љуба ви пре ма вери, 
кул ту ри и тра ди ци ји у сред њо ве ков ној Срби-
ји. Поред аутор ке, одлом ке је читао и мр 
Симо Пот ко њак, струч ни сарад ник лек тор, а 
о делу гово ри ли и про фе сор Сло бо дан 
Томић и Мил ка Симић, рецен зент. Књи га се 
могла купи ти уз аутор кин пот пис. З. К.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ ВУК РАДО ЈЕ ВИЋ У ИРИ ГУ  

Сана ци ја дивљих депо ни ја 

Покра јин ски секре тар за пољо при-
вре ду, водо при вре ду и шумар-
ство Вук Радо је вић посе тио је 

про шлог пет ка, 23. јуна Ириг и оби шао 
радо ве на укла ња њу дивљих депо-
ни ја са пољо при вред ног земљи шта у 
ири шкој општи ни. Он се прво састао 
са пред сед ни ком Општи не Сте ва ном 
Кази ми ро ви ћем, а потом су оби шли 
радо ве на укла ња њу дивље депо ни је 
у Ири гу. 

Сред ста ва за укла ња ње дивљих 
депо ни ја, Општи на Ириг је доби ла да 
кон кур су Покра јин ског секре та ри ја-
та за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство. Укуп на вред ност радо ва је 
3,9 мили о на дина ра, од чега је ресор-
ни секре та ри јат обез бе дио 2,5 мили о-
на дина ра, а Општи на Ириг је издво ји-
ла 1,4 мили о на дина ра. 

Секре тар Радо је вић је нагла сио да 
је суфи нан си ра ње радо ва на укла-
ња њу дивљих депо ни ја са пољо при-
вред ног земљи шта нова мера аграр не 
поли ти ке, која је први пут реа ли зо ва на 
2016, и то, реба лан сом буџе та, који је 
ура ди ла нова Покра јин ска вла да.

- Ове годи не, у сарад њи Покра јин-
ског секре та ри ја та за пољо при вре ду 
и Општи не Ириг биће реа ли зо ва ни 
про јек ти у вред но сти од око 50 мили-
о на дина ра, што је зна ча јан иско рак 
у одно су прет ход ни пери од. У про те-
клих годи ну дана пољо при вред ни ци из 
општи не Ириг кон ку ри са ли су и оства-
ри ли пра во на око 55 мили о на дина ра 
суб вен ци ја, изме ђу оста лог, за набав-

ку про тив град них мре жа, систе ма за 
навод ња ва ње, хлад ња ча - иста као је 
Радо је вић дода ју ћи да ће поред укла-
ња ња дивљих депо ни ја, бити суфи-
нан си ра ни радо ви на уре ђе њу атар-
ских путе ва. 

Он је додао да је нео п ход но напо ме-
ну ти и зна чај ових радо ва упра во због 
тури стич ких вред но сти и потен ци ја ла 
које посе ду је општи на Ириг. 

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не Ириг нагла сио је да би радо-
ви на укла ња њу три дивље депо ни је 
тре ба ло да буду завр ше ни до кра ја 
јула. 

- Про шле годи не смо доби ли сред-
ства за укла ња ње дивље депо ни је 
у Врд ни ку, а сада смо по дру гом кон-
кур су доби ли сред ства за укла ња ње 
депо ни ја у Ири гу, Шатрин ци ма и Кру-
ше дол Селу. Након тога кре ну ће се са 
уре ђе њем атар ских путе ва, а вред ност 
те инве сти ци је је 33 мили о на дина-
ра. Сред ства ће бити обез бе ђе на од 
ресор ног Секре та ри ја та и Општи не. 
Ово пока зу је да је сарад ња изме ђу 
наше локал не само у пра ве и покра јин-
ског секре та ри ја та на завид ном нивоу 
– рекао је Кази ми ро вић. 

Радо ве на укла ња њу дивљих депо-
ни ја спро во ди Јав но пред у зе ће „Кому-
на лац“ из Ири га. Како је иста као 
дирек тор „Кому нал ца“ Алек сан дар 
Маној ло вић, задо во љан је дина ми ком 
изво ђе ња радо ва, а до кра ја јула, како 
каже, сма тра да ће бити завр ше ни 
радо ви.  С. С. 

Оби ла зак радо ва на сана ци ји депо ни је 

Укуп на вред ност
радо ва је

3,9 мили о на
дина ра, од чега

је ресор ни
секре та ри јат
обез бе дио

2,5 мили о на
дина ра, а Општи на 
Ириг је издво ји ла

1,4 мили о на дина ра
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Општи ни Шид одо бре на су сред ства 
у виси ни од 12.995.320 дина ра, у 
обла сти демо гра фи је и попу ла ци о-

не поли ти ке, по рас пи са ном јав ном пози ву 
Каби не та мини стра без порт фе ља заду же-
ног за демо гра фи ју и попу ла ци о ну поли ти-
ку. Од 90 општи на колико је при ја ви ло сво-
је про јек те по рас пи са ном јав ном пози ву, 
сред ства су одо бре на за 15 општи на, а за 
реги он Вој во ди не, про је кат Општи не Шид 
био је оце њен са нај ви ше бодо ва. Тим 
пово дом, пред сед ник Општи не Шид Пре-
драг Вуко вић и мини стар ка без порт фе-
ља заду же на за демо гра фи ју и соци јал-
ну поли ти ку Сла ви ца Ђукић - Деја но вић, 
пот пи са ли су 20. јуна у Пала ти Срби ја уго-
вор о суфи нан си ра њу мера попу ла ци о не 
поли ти ке једи ни ца локал не само у пра ве у 
Репу бли ци Срби ји у 2017. годи ни.

- Мини стар ство нам је одо бри ло сред-
ства за спро во ђе ње мера попу ла ци о не 
поли ти ке и демо гра фи је, обра зла жу ћи 
сво ју одлу ку тиме да је Општи на Шид 
Вла ди Срби је при о ри тет. Од укуп но изно-
са одо бре них сред ста ва уче шће Општи-
не Шид је 15 одсто. Општи на Шид ће уз 
помоћ одо бре них сред ста ва спро во ди ти 
мере попу ла ци о не поли ти ке: ускла ђи ва-
ње рада и роди тељ ства, про мо ци ју репро-
дук тив ног здра вља адо ле сце на та, а одо-
бре на сред ства биће и за бор бу про тив 
неплод но сти, попу ла ци о ну еду ка ци ју и 
акти ви ра ње локал не само у пра ве - исти че 
Пре драг Вуко вић.

Јед на од мера наве де них у про јек ту за 
које је Општи на Шид доби ла сред ства су 
наме ње на и за пове ћа ње ната ли те та и 
пру жа њу помо ћи брач ним паро ви ма без 
деце да се оства ре у роди тељ ству. Иако је 
пре ма речи ма Алек сан дре Жигић у шид-
ској општи ни ната ли тет послед њих годи на 
у бла гом пора сту, ова сред ства сва ка ко 
ће бити добар под сти цај и помоћ мла дим 
брач ним паро ви ма да на овај начин поста-
ну роди те љи. У окви ру мере бор бе про тив 
неплод но сти, а у окви ру помо ћи паро ви ма 

за био ме ди цин ски пот по мог ну ту оплод-
њу Општи ни Шид су одо бре на сред ства у 
изно су од 1.200.000 дина ра.

- Чиње ни ца је да у зад њих 10 до 15 годи-
на, да ли због брзог живо та којим данас 
живи мо, или неких дру гих раз ло га, дола-
зи до изве сног пада ната ли те та. Про шле 
годи не када је шид ска општи на у пита њу, 
дошло је до бла гог пора ста ната ли те та. 
Зато сма трам да ће ова сред ства додат-
но помо ћи да се та сли ка још више попра-
ви. Мишље ња сам да у дана шње вре ме 
за оства ре ње мла дих људи као роди те-
ља, није једи но пре су дан тај финан сиј ски 
моме нат. Већи је про блем што потен ци јал-
ни роди те љи углав ном јуре за послом и 
кари је ром, а вре ме за роди тељ ство одла-
жу. Тако да када се одлу че на тај корак, 
јавља се про блем. Због тога се и ради на 
томе да се помог не тим људи ма, барем 
при првом поку ша ју за ван те ле сну оплод-
њу. Ната ли тет мора да се подиг не, али 
сва ка ко да су и оста ле мере важне на том 
путу. Мислим да сред ства које је Општи на 
Шид доби ла изме ђу оста лог доби ла и за 

те наме не, само пока зу је да се рад цело-
куп не општин ске гар ни ту ре испла тио и да 
је он пре по знат, али не тре ба зане ма ри ти 
ни струч ност тима који су ура ди ли про је-
кат. Поред ових мера морам да истак нем 
да су вео ма важне мере које се одно се 
на еду ка ци је о репро дук тив ном здра вљу. 
Мислим да су оне бит не за дана шњу 
омла ди ну, с обзи ром на то да је модер но 
доба и да је јако  важно да се они еду ку ју 
и инфор ми шу на вре ме. Еду ка ци је ће бити 
орга ни зо ва не у основ ним и сред њим шко-
ла ма и биће при ла го ђе не њихо вом узра-
сту - каже Алек сан дра Жигић из Саве та за 
здрав ство заду же на за демо граф ску попу-
ла ци ју.

У окви ру мера ускла ђи ва ња рада и 
роди тељ ства, про јек том је пред-
ви ђе но обез бе ђи ва ње бес плат них 

уџбе ни ка у три кате го ри је, где би било 
увр шће но и тре ће и четвр то дете. За ове 
наме не пред ви ђе на су сред ства у изно-
су од 200.000 дина ра. Затим за про ду жен 
бора вак у Пред школ ској уста но ви „Јели-
ца Ста ни ву ко вић Шиља“ опредељено је 
1.843.800 динара, а за адаптацију грејања 
у вртићу у Гибар цу 1.200.000 дина ра, у 
Соту 1.100.000, Вишњи ће ву 800.000 дина-
ра. Пред ви ђе но је и раз ви ја ње саве то ва-
ли шта за роди те ље у циљу јед но став ног 
инфор ми са ња у вези са диле ма ма око 
неге и поди за ња дете та, као и исти ца ње 
уло ге оца. За ове наме не опре де ље но је 
50.000 дина ра. У окви ру про мо ци је репро-
дук тив ног здра вља адо ле сце на та, биће 
издво је но 3.200.000 дина ра. Када је реч 
о попу ла ци о ни о ној еду ка ци ји, 2.400.000 
дина ра опре де ље но је за еми то ва ње 
инфор ма тив но - еду ка тив не која ће бити 
еми то ва на годи ну дана један пут недељ но. 
За мере акти ви ра ња локал не само у пра ве, 
за бри гу о ста ри ма - побољ ша њу ква л и те-
та живо та ста рих и немоћ них људи, кроз 
ефи ка сни ји рад него ва те љи ца (обез бе ђи-
ва њем 18 елек трич них бици ка ла), опре де-
ље но је 1.001.520 дина ра. М. Н.

ОПШТИ НИ ШИД ОДО БРЕ НА СРЕД СТВА ЗА ПОПУ ЛА ЦИ О НУ ПОЛИ ТИ КУ

Циљ пове ћа ње ната ли те та

Пре драг Вуко вић и Сла ви ца Ђукић - Деја но вић на пот пи си ва њу уго во ра

Алек сан дра Жигић
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Фон да ци ја Ана и Вла де Дивац, 
обез бе ди ла је још јед ну дона ци-
ју у виду мобил ног ЕКГ апа ра та, 

шид ском Дому здра вља. Кор ди на тор-
ка Фон да ци је Јова на Вук сан про шлог 
петка, 23. јуна, уру чи ла је вред ну дона-
ци ју дирек то ру шид ског Дома здра вља 
др Крсти Куре шу, а дона ци ја ће на првом 
месту кори сти ти лека ри ма при ли ком кућ-
них посе та паци јен ти ма. Испред локал не 
само пра ве на дона ци ји се захва лио члан 
Општин ског већа Дра ган Гутић.

- Ја сам данас у лепој при ли ци да у 
име пред сед ни ка Општи не Шид Пре дра-
га Вуко ви ћа изр азим вели ку захвал ност 
нашим дона то ри ма за овај ЕКГ апа рат, 
који ће омо гу ћи ти да наше еки пе Дома 
здра вља у мно го бољим усло ви ма ура-
де сву дијаг но сти ку за коју овај апа рат 
и слу жи. Овај апа рат је јед на од број них 
дона ци ја која ће у вели кој мери уна пре-

ди ти сва ка ко здрав стве не услу ге које 
пру жа наш дом здра вља гра ђа ни ма, што 
је и један од основ них циље ва локал не 
само у пра ве - иста као је Дра ган Гутић.

Дона ци ја која је уру че на Дому здра-
вља у Шиду, само је јед на у низу која је 
доде ље на у циљу подр шке локал ним 
само у пра ва ма у кри зним ситу а ци ја ма.

- Ово је дона ци ја Фон да ци је Дивац 
у сарад њи са УСА ИД-ом, као подр шка 
локал ним само у пра ва ма у ван ред ним 
ситу а ци ја ма. Изме ђу оста лих дона ци ја, 
Дому здра вља смо дони ра ли и ЕКГ апа-
рат који ће се нала зи ти у кућ ном лече њу, 
а кори сти ће се и на тере ну за доми цил но 
ста нов ни штво, као и за потре бе мигра на-
та - иста кла је Јова на Вук сан.

Дирек тор Дома здра вља, иста као је 
зна чај посто ја ња ова квог јед ног апа ра-
та који је пре ма њего вим речи ма, ура ђен 
пре ма свим стан дар ди ма модер не тех-

но ло ги је. Апа рат слу жи за одре ђи ва ње 
фре квен ци је рада срца и ујед но одре ђу је 
капа ци тет, тј. функ ци ју плу ћа. 

- Ја бих се пре све га захва лио у име 
колек ти ва шид ског Дома здра вља Фон-
да ци ји Дивац и локал ној само у пра ви са 
који ма има мо изу зет но добру сарад њу. 
Овај апа рат ће нам у вели кој мери помо-
ћи у пру жа њу здрав стве не зашти те како 
нашим ста нов ни ци ма тако и мигран ти-
ма. Са овим апа ра том ћемо моћи уско-
ро ради ти и спи ро ме триј ске ана ли зе на 
тере ну, с обзи ром да на њему посто ји и 
тај дода так. С обзи ром на то да тешко 
хро нич ни паци јен ти не могу доћи до 
дома здра вља, овај ЕКГ апа рат посеб-
но ће добро доћи тим паци јен ти ма, а 
нашим здрав стве ним рад ни ци ма, у вели-
кој мери олак ша ти рад - иста као је др 
Крсто Куреш.

 М. Н.

ДОНА ЦИ ЈА ФОН ДА ЦИ ЈЕ АНЕ И ВЛА ДЕ ДИВАЦ ШИД СКОМ ДОМУ ЗДРА ВЉА

ЕКГ апа рат на поклон

Пре да ја дона ци је Дому здра вља

ШИД

Исе ље ни иле гал ни мигран ти 
Мини стар за рад, запо шља ва ње, 

борач ка и соци јал на пита ња, Алек сан-
дар Вулин, рекао је да су 22. јуна рано 
ују тру при пад ни ци Мини стар ства уну-
тра шњих посло ва очи сти ли Шид од 
свих неле гал них мигра на та.

- Сви они који нису хте ли да буду 
део нашег азил ног систе ма, који нису 
има ли одго ва ра ју ће доку мен те и који 
су угро жа ва ли сва ко днев ни живот гра-
ђа на Шида, нису могли више да се 
задр жа ва ју на тери то ри ји општи не 
Шид – рекао је Вулин.

Мини стар Вулин рекао је да је Вла-
да Репу бли ке Срби је обез бе ди ла 
дово љан број сме штај них капа ци те та 
у скла ду са нај ви шим свет ским стан-
дар ди ма и да зато нема нијед ног 

оправ да ња да било ко буде ван њих.
- Вла да Срби је ће наста ви ти да се 

хума но и одго вор но одно си пре ма 
свим мигран ти ма и људ ској нево љи 
која их је дове ла овде али ника да неће 
дозво ли ти да се сва ко днев ни живот 
наших гра ђа на на било који начин 
угро жа ва као и да се не пошту је закон. 
Као што при пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва и Вој ске Срби је 
не дозво ља ва ју да се на нашу тери то-
ри ју ула зи иле гал но, тако не дозво ља-
ва мо ни да се она иле гал но напу шта и 
да се тре ет мигрант ске кри зе на тај 
начин пре но си и на дру ге земље – 
изја вио је мини стар.

Вулин је рекао да неће дозво ли ти да 
„се кри ми нал ци кори сте муком мигра-

на та и да их пре ба цу ју“, као што неће 
дозво ли ти ни да се мигр на ти задр жа-
ва ју без одго ва ра ју ћих папи ра и одго-
ва ра ју ћих закон ских реше ња.

Он је поно во изра зио захвал ност 
при пад ни ци ма Мини стар ства уну тра-
шњих посло ва и мини стру Сте фа но ви-
ћу на лич ном анга жо ва њу, стр пље њу и 
вође њу рачу на да се не при ме ни сила, 
да се закон пошту је, али и да се досто-
јан ство мигра на та сачу ва, баш као 
што се чува сва ко днев ни живот и без-
бед ност гра ђа на Срби је.

У акци ји при пад ни ка Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва про на ђе но је око 
100 мигра на та који су одве де ни и рас-
по ре ђе ни по оста лим кам по ви ма 
широм Срби је.

Дона ци ја која је 
уру че на Дому 

здра вља у 
Шиду, само је 

јед на у низу која 
је доде ље на у 

циљу подр шке 
локал ним

само у пра ва ма
у кри зним

ситу а ци ја ма
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ШИД 

Ван Гог отва ра Културно лето

И ове годи не у пери о ду од 22. јула 
до 19. авгу ста, Шиђа ни ће има-
ти при ли ку да ужи ва ју у број-

ним кул тур ним про гра ми ма уз уче шће 
вели ког бро ја естрад них умет ни ка на 
нај ве ћој кул тур но - забав ној мани фе-
ста ци ји у Шиду, Шид ском кул тур ном 
лету. 

Како су на кон фе рен ци ји за нови-
на ре изја ви ли пред сед ник Општи-
не Шид Пре драг Вуко вић и дирек тор 
Кул тур но обра зов ног цен тра Срђан 
Мале ше вић, на ово го ди шњој мани-
фе ста ци ји уче ство ва ће вели ки број 
позна тих име на са естра де, кул тур-
но - умет нич ких дру шта ва, књи жев-
ни и ликов ни ства ра о ци, а неће бити 
запо ста вље ни ни нај мла ђи сугра ђа ни 
за које ће у пери о ду од 17. до 21. јула 
бити орга ни зо ва но „Деч је кул тур но 
лето“. 

Кул тур но лето биће зва нич но отво-

ре но 22. јула кон цер том Ван Гога, а за 
ову кул тур ну мани фе ста ци ју ће пре ма 
речи ма чел них људи Општи не Шид, 
из општин ског буџе та бити издво је но 
чети ри мили о на дина ра:

- Шиђа не оче ку је сјај них месец 
дана, који ће бити испу ње ни бога тим 
садр жа ји ма на сце ни Кул тур но обра-
зов ног цен тра. Сме њи ва ће се вели ки 
број локал них музич ких гру па, естрад-
них умет ни ка, а про грам ће упот пу-
ни ти сво јим про гра мом и кул тур но 
- умет нич ка дру штва, број ни акти ви 
жена и удру же ња. Дока за ли смо да и 
са рела тив но мало нов ца може да се 
напра ви ква ли те тан про грам и искре-
но се надам да ће наши гра ђа ни ужи-
ва ти - иста као је Пре драг Вуко вић.

Циљ је да Шид месец дана буде 
место кул ту ре и да што више посе ти-
ла ца из окру же ња посе ти град.

- Осми сли ли смо да ово го ди шњи 

про грам на Кул тур ном лету буде при-
ла го ђен свим ста ро сним узра сти ма. 
У про гра му ће се сме њи ва ти локал не 
поп и рок гру пе, биће нам гости број-
на лица са естра де, а неће бити запо-
ста вље ни на нај мла ђи сугра ђа ни за 
које ћемо при ре ди ти број не заба ве и 
ради о ни це. Од кон це ра та бих издво-
јио насту пе Мила на Стан ко ви ћа, Деја-
на Мати ћа, Јане, Рома не, Миле не 
Ћера нић која ће насту пи ти зад њег 
дана мани фе ста ци је за шид ску сла ву. 
Насту пи ће позна ти бен до ви, а биће 
одр жан и зани мљив кон церт Џони ја 
Ран ко ви ћа. Што се тиче садр жа ја за 
децу, биће орга ни зо ван деч ји кор зо са 
разним ани ма то ри ма. У пла ну нам је 
да у про грам укљу чи мо и Музеј наив не 
умет но сти „Или ја нум“ како би у њихо-
вом дво ри шту орга ни зо ва ли књи жев-
не вече ри и дру ге кул тур не мани фе-
ста ци је. Тако ђе, сва наша кул тур но 
умет нич ка дру штва ће има ти при ли ку 
да насту па ју и да се пред ста ве цело-
ве чер њим кон цер ти ма. Орга ни зо ва-
ће мо и спорт ске мани фе ста ци је попут 
шахов ске симул тан ке, тур нир у баске-
ту, а током мани фе ста ци је у спорт ској 
уста но ви Пар ти зан један пут недељ но 
биће орга ни зо ван 3Д био скоп. Пре-
ма све му пла ни ра ном, мислим да ће 
Шид овог лета бити јед но лепо место 
где тре ба доћи и зајед но са Тури стич-
ком орга ни за ци јом Шид даће мо све 
од себе да Шид у том пери о ду посе-
ти вели ки број људи и из окру же ња - 
иста као је Срђан Мале ше вић.

М. Н.

Дирек тор Кул тур но обра зов ног цен тра 
Срђан Мале ше вић наја вио је и поче так 
радо ва на адап та ци ји ове кул тур не уста-
но ве, који би пре ма њего вим речи ма, тра-
ба ли да поч ну за неко ли ко дана. 

- Убр зо почи њу радо ви на позор ни ци, а 
посто ји дого вор са људи ма из Мини стар-
ства кул ту ре да позор ни ца буде гото ва за 
ово го ди шње Вишњи ће ве дане који ће се 
одр жа ти зад ње неде ље окто бра. За све 
то вре ме врши ће се радо ви у самој сали, 
тако да се неће моћи одр жа ва ти ника ква 
деша ва ња у њој. Али када се сви радо-

ви завр ше, има ће мо јед ну функ ци о нал ну 
салу којом ће се Шиђа ни поно си ти. Нај-
ве ћу заслу гу за реа ли за ци ју овог про јек та 
има пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић. Мислим да смо новац за те наме-
не и заслу жи ли, првен стве но добрим про-
јек ти ма и нашом озбиљ но шћу. Тако ђе ове 
годи не СКУД „Све ти Сава“ ће отпу то ва ти 
на Зла ти бор, где ће про мо ви са ти нашу 
општи ну. На овај начин, Општи на Шид је 
желе ла да се захва ли чла но ви ма дру штва 
на све му што вред но раде током годи не - 
исти че Мале ше вић.

Почи њу радо ви у КОЦ-у

Дирек тор КОЦ-а Срђан Мале ше вић и пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић

Кул тур но лето 
биће зва нич но 

отво ре но 22. јула 
кон цер том Ван 

Гога, а за ову
кул тур ну

мани фе ста ци ју 
ће пре ма

речи ма чел них 
људи Општи не 

Шид, из
општин ског
буџе та бити 

издво је но
чети ри мили о на 

дина ра
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ТРИ БИ НА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ У МАР ТИН ЦИ МА

На путе ви ма у Срби ји годи шње 
поги не 50 трак то ри ста

У послед њих десет годи-
на на тери то ри ји Гра-
да Срем ска Митро ви ца 

поги ну ло је шест воза ча трак-
то ра, осам њих је теже повре-
ђе но, а 25 трак то ри ста је лак-
ше повре ђе но у сао бра ћај ним 
несре ћа ма. Ове подат ке су на 
три би ни која је у уто рак, 20. 
јуна одр жа на у Мар тин ци ма, 
изне ли пред став ни ци Саве-
та за без бед ност сао бра ћа ја 
Гра да Срем ска Митро ви ца.

Пре ма речи ма врши о ца 
дужно сти начел ни ка Град ске 
упра ве за сао бра ћај, кому-
нал не и инспек циј ске посло-
ве Миро сла ва Јова но ви ћа 
пољо при вред ни ци ма је на 
три би ни обја шње но како пра-
вил но да руку ју трак то ри ма и 
пољо при вред ним маши на ма, 
као и какве су после ди це сао-
бра ћај них незго да у који ма су 
уче ство ва ли трак то ри сти. 

- Град Срем ска Митро-
ви ца је изра дио Стра те ги ју 
без бед но сти сао бра ћа ја на 
путе ви ма Гра да за наред них 
пет годи на, тако да ће ова кве 
врсте кам па ња бити уче ста ле 
јер се кроз њих поди же свест 
воза ча трак то ра и пољо при-
вред них маши на, са крај њим 
циљем да се сма њи број сао-
бра ћај них незго да – рекао је 
начел ник Јова но вић.

Мићо Оља ча са Пољо при-
вред ног факул те та у Зему ну и 

Инсти ту та за пољо при вред ну 
тех ни ку наво ди да су про бле-
ми у срп ској пољо при вре ди 
вели ки. 

- На путе ви ма је доста ста-
рих маши на, који ма руку ју 
при у че ни људи. У раз ви је ним 
запад ним земља ма еду ка ци-
ји се покла ња мно го пажње, 
за раз ли ку од наше држа ве. 
Несре ће у који ма уче ству ју 

трак то ри сти у Срби ји су вео-
ма честе. Послед њих 25 годи-
не про сеч но годи шње поги не 
50 људи само на трак то ри ма, 
то је стра шан пода так, док 
150 трак то ри ста годи шње од 
после ди ца сао бра ћај не незго-
де оста ну инва ли ди. Потреб-
не су нам еду ка ци је, да се 
гра ђа ни упо зна ју, пого то во са 
новим маши на ма.  Сва ко ко је 

ушао у нов трак тор, то је као 
све мир ски брод, зато је еду-
ка ци ја нео п ход на. У Аме ри ци 
на при мер када купи те ком-
бајн не може те да га вози те 
док не завр ши те сед мо днев ни 
курс њего ве основ не упо тре-
бе, одр жа ва ња, без бед но сти. 
Не вре де паре, прво обу ка, па 
онда ком бајн – наво ди про фе-
сор Мићо Оља ча. 

Поред Мар ти на ца, про-
шле неде ље слич на три би-
на одр жа на је и у Сала шу 
Ноћај ском. Орга ни за то ри 
ових актив но сти су Савет за 
без бед ност сао бра ћа ја, Аген-
ци ја за рурал ни раз вој Гра да 
срем ска Митр о ви ца и Цен тар 
за зашти ту и без бед ност Нови 
Банов ци. 

Б. Села ко вић

Горан Жилић, мла ди пољо-
при вред ник из Мар ти на ца 
при су ство вао је три би ни 
посве ће ну уна пре ђе њу без-
бед но сти воза ча трак то ра.   

- Добро је да се одр жа ва ју 
ова ква пре да ва ња, пого то во 
сада, када је сезо на радо ва 
на њива ма у току. У сао бра ћа-
ју има доста трак то ра, тако да 
је важно да пољо при вред ни-
ци чују да мора ју има ти одго-
ва ра ју ћу сиг на ли за ци ју на 
сво јој пољо при вред ној маши-
ни, као и да пове ду рачу на о 
тере ту који трак тор вуче. Наш 
нај ве ћи про блем је ста ра 
меха ни за ци ја, посто је под сти-
ца ји од стра не држа ве за 
набав ку меха ни за ци је, али је 
то тек поче так. Надам се да 
ће држа ва још више има ти 
обзи ра пре ма пољо при вред-

ни ци ма, пого то во пре ма мла-
ди ма који су одлу чи ли да 
оста ну на селу и да се баве 
пољо при вре дом – наво ди 
Жилић.

Ста ра меха ни за ци ја
нај ве ћи про блем

Сва нов ча на сред ства, ко је 
се на пла те од са о бра ћај них 
ка зни, сли ва ју се у бу џет 
Ре пу бли ке Ср би је, док 30 
од сто сред ста ва оста је у град-
ском бу џе ту. Од тих 30 од сто, 
по ло ви на нов ца се из два ја за  
са о бра ћај ну ин фра струк ту ру, 
док се дру га по ло ви на ис ко ри-
сти за без бед ност са о бра ћа ја. 
Упра во од нов ца од напла ће-
них казни купље но је 50 жутих 
рота ци о них све та ла и тро ку та 
који су поде ље ни пољо при-
вред ни ци ма у Мар тин ци ма и 
Сала шу Ноћај ском. 

Рота ци о на
све тла на
поклон

Горан Жилић 

Трак то ри мора ју бити осве тље ни
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Иза сва ке успе шне жене сто ји склад на поро ди ца
Ово го ди шње награ де 

Капе тан Миша Ана-
ста си је вић доде ље-

не су у Пећин ци ма. Међу 17 
добит ни ка нашла се и 
Весна Стан ко вић, комер ци-
јал ни дирек тор Хра не про-
дукт из Салаша Ноћај ског. 
Весна је доби ла награ ду у 
кате го ри ји Нај жена Сре ма 
у бизни су. 

Ласка во при зна ње дошло 
је у руке жене која 25 годи-
на са сво јим супру гом Гора-
ном води ком па ни ју која је 
од мале меша о не сточ не 
хра не пре ра сла у реги о нал-
ног про из во ђа ча са пре ко 
170 запо сле них рад ни ка у 
три пого на. У Сала шу 
Ноћај ском и митро вач ком 
Про ва ми ну про из во ди се 
сточ на хра на, док се у Мла-
де нов цу са фар ме пили ћа 
већ неко ли ко годи на тржи-
шту испо ру чу је ква ли тет но 
живин ско месо.

Хра на про дукт је током 
четврт веке беле жи ла стал-
не успо не. Кључ ни момен ти 
у раз во ју били су купо ви на 
Про ва ми на и отва ра ње 
фар ме пили ћа. Како каже 
Весна, у бизни су нема ста-
ја ња, нема кал ку ли са ња са 
про из вод њом. Мора се 
одго во ри ти на зах те ве 
тржи шта и то је неми нов-
ност.

Обич но се каже да иза 
сва ког успе шног мушкар ца 
сто ји успе шна жена, у овом 
слу ча ју пита ње бисмо мора-
ли да окре не мо, и пита ли 
смо Весну ко сто ји иза успе-
шне жене?

- Пошто је у пита њу поро-
дич на фир ма, кључ успе ха 
је сва ка ко склад у поро ди-
ци. Ми има мо два сина, ста-
ри ји има 25 годи на, а мла ђи 
22. Ста ри ји син је вршњак 
наше фир ме, после завр-
ше них мастер сту ди ја у 
Бечу тре нут но ради у Мини-
стар ству пољо при вре де, 
али оче ку је мо да ће нам се 
при дру жи ти у послу. Мла ђи 
још сту ди ра архи тек ту ру у 
Лон до ну. Награ ду нисам 
оче ки ва ла, мада морам 
при зна ти да је моја поро ди-
ца поно сна на мене и ово 
при зна ње. Ако пита те ко 

сто ји иза мене, онда је одго-
вор, моја поро ди ца. Наш 
поче так је био, као и сва ки 
поче так, тежак. Ни Горан ни 
ја нисмо има ли иску ства у 
дру гим фир ма ма. Били смо 
можда и несве сни у шта се 
упу шта мо, али, ето, уз вели-
ки рад, вели ко пожр тво ва-
ње успе ли смо да одр жи мо 
и про ши ри мо про из вод њу. 
Супруг је увек имао добре 
послов не иде је, ја сам га у 
све му пра ти ла и подр жа ва-
ла. Ми смо зајед но од наше 
сред ње шко ле. Још док смо 
се заба вља ли он је кре нуо у 
при ват ни посао отво рив ши 
кафић у Мачван ској Митро-
ви ци. Међу тим, сма тра ли 
смо да тре ба да се опро ба-
мо у нечем дру га чи јем, 
пошто је он завр шио сто-
чар ство на Пољо при вред-
ном факул те ту у Новом 
Саду, а ја еко но ми ју, опре-
де ли ли смо се за овај посао 
- каже Весна.

Она дода је да је као и 
сва ка патри јар хал но 
вас пи та на жена свој 

живот зами шља ла у поро-
ди ци. Поро ди ца, посеб но 
склад на поро ди ца и при ват-
ни бизнис некад баш и не 
иду зајед но. У Весни ном 
слу ча ју те два ства ри се не 
искљу чу ју.

- Било је у почет ку тешко 
ускла ди ти при ват не и 
послов не оба ве зе. Зна те 
како то иде, мала деце, 
нема те врти ћ који би могао 
њих да при хва ти пошто се 
наше рад но вре ме није зна-
ло. Зато су ту уска ка ли 
Гора но ви и моји роди те љи 
и та помоћ нам је била дра-
го це на. Коли ко пута сам 
децу вози ла, она ко умо та не 
са свим цуц ла ма, фла ши-
ца ма, деки ца ма, на чува ње 
код моје или Гора но ве 
маме. Али, ето све је то 
сада иза нас. Деца су нам 
увек била добра, и нисмо 
има ли про бле ма током 
њихо вог одра ста ња. Тру ди-
ли смо се да их усме ри мо 
на ван школ ске актив но сти, 
спорт, музи ку, тако да сло-
бод но вре ме тро ше на кре-
а тива н начин. Децу смо 
вас пи та ва ли да буду гра ђа-

Жене могу да успе ју у бизни су
Мој ула зак у бизнис пове зан је са осни ва њем поро-

дич ног пред у зе ћа Хра на про дукт које је 1992. 
годи не осно вао мој супруг Горан Стан ко вић. 

Након сту ди ја на Еко ном ском факул те ту, било је то моје 
прво рад но место уз које је пара лел но ишла и уло га мај-
чин ства, још један диван позив за жену. Био је то пио-
нир ски поче так са пуно мла да лач ке енер ги је и жељом 
да се посао раз ви је. Иску ство се сти ца ло вре ме ном, 
мно го се учи ло и пра ти ло да би Хра на про дукт дошла 
до сада шње пози ци је.

Жеља и иде ја води ља ми је увек била да осим соп-
стве ног инте ре са који је уско везан за егзи стен ци ју 
наше поро ди це, од наших про из во да инте рес има ју и 
дру ги и да сви зајед но оства ру је мо неку врсту раста. 
Раст живо ти ња, раст бро ја купа ца, раст про из вод ње, 
раст фир ме и увек пози тив на енер ги ја - увек са вољом, 
ника ко уз при ти ске и мора ње, само на обо стра но задо-
вољ ство. Нас је наш посао водио, а ми смо били ти који 
су доно си ли одлу ке како да се он нај бо ље одра ди.

У послу тре ба има ти пра ву визи ју, а у слу ча ју Хра на 
про дукт, визи о нар је сва ка ко Горан Стан ко вић. Ја као 
супру га и комер ци јал ни дирек тор тру ди ла сам се да све 
то испра тим и искре и рам на начин који сам мисли ла да 
је нај бо љи. Пра ти ла сам све сег мен те посло ва ња, тру-

НАЈ ЖЕНА: Са доделе награде у Пећинцима
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ни све та, да стек ну ква ли-
тет но обра зо ва ње које им 
сутра нико неће моћи узе ти. 
Ту је наша миси ја као роди-
те ља испу ње на. Ста ри ји 
син уско ро тре ба да се 
жени, тако да Горан и ја 
оче ку је мо да уско ро поста-
не мо баба и деда, чему се 
тако ђе раду је мо – каже 
Весна.

Весна и Горан Стан ко-
вић, упр кос вели ком 
послов ном успе ху који 

су пости гли у послед њих  25 
годи на нису мно го про ме ни-
ли сво је нави ке. Дру же се 
са истим људи ма, пију кафу 
у истом кафи ћу. Лети вре-
ме, када га има ју, углав ном 
про во де на Сави. Оби чан 
живот, рекло би се. Пре ма 
запо сле ним гаје вели ко 
пошто ва ње и спрем ни су да 
помог ну кад год је то 
потреб но. Веру је мо да су 
њих дво је рет ки посло дав-
ци који ма су запо сле ни на 
поклон купи ли сато ве, што 

нај бо ље гово ри о њима као 
људи ма. 

Хра на про дукт се раз ви ја 
у скла ду са нај са вре ме ни-
јим зах те ви ма тржи шта и 
сто чар ске про из вод ње. У 
про из вод њи су анга жо ва ни 
врхун ски струч ња ци, тех но-
ло зи, инже ње ри. Ква ли тет 
је на првом месту, о чему 
све до чи и тржи шни удео 
ове ком па ни је. Међу тим, ни 
дру штве на одго вор ност 
није зане ма ре на, што 
потвр ђу ју број не захвал ни-
це и при зна ња. Ово послед-
ње, које је доби ла Весна, 
можда је дру га чи је од оста-
лих, јер оно је у први план 
ста ви ло њу као жену. Жену, 
која се оства ри ла и као мај-
ка, и као супру га и послов на 
жена. А све то не би успе ла, 
како сама при зна је, да није 
иза себе има ла склад ну 
поро ди цу.  

Припремила:
Светлана Цуцанић

Жене могу да успе ју у бизни су
ди ла се да ство ри мо један врло про фе си о на лан ниво 
посло ва ња уз пре по зна ва ње оног што је добро за фир-
му и одба ци ва ње лошег.

У посло ва њу и при сту пу про бле му сам за иден ти фи ка-
ци ју и про на ла же ње про бле ма и испи ти ва ње узро ка, као 
и начи на за откла ња ње истих како се не би пона вља ли. 
У послу не волим да чујем изја ве: „Не знам“, „Виде ћу“, 
„Саче кај“. Ценим кре а тив ност, дови тљи вост, спо соб ност 
за импро ви за ци ју, упор ност и раз ми шља ње у прав цу 
како може мо боље.

Мишље ња сам да жене има ју вели ке могућ но сти да 
успе ју у бизни су, али им тре ба само дати при ли ку и 
подр шку коју сам ја има ла. Мој живот је моја поро ди ца: 
моја два сина, супруг и Хра на про дукт. Све што сам 
могла да пру жим мак си мал но, пру жи ла сам њима. Они 
су и моје рад но и сло бод но вре ме. Зато и у нашој фир ми 
има све више жена и кад су сло жне - вели ка су сна га.

Хра на про дукт је 100 одсто дома ћа фир ма и данас 
након 25 годи на оства ри ла је вео ма мно го и у самом је 
врху по вели чи ни про из вод ње сточ не хра не у Срби ји. 
Усло ви посло ва ња су били врло разно ли ки, често и 
непо вољ ни, али смо све сни да није увек све лако и 
само тре ба бити упо ран и истра јан, каже Весна 
Станковић.

НИМАЛО СЛУЧАЈНИ ПАРТНЕРИ: Са супругом Гораном

СЛИКЕ ИЗ ПОРОДИЧНОГ АЛБУМА: Славље у
кругу најближих сарадника и чланова породице
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Буџет уве ћан за 40 мили о на 

Завр шни буџет општи не Пећин ци за 
прет ход ну годи ну и реба ланс буџе-
та за теку ћу годи ну, усво је ни су на 

сед ни ци Скуп шти не општи не Пећин ци у 
четвр так, 22. јуна. 

Оства ре ни теку ћи при хо ди и при ма ња 
у завр шном рачу ну општи не Пећин ци у 
2016. годи ни су 725.524.160 дина ра, док 
су теку ћи рас хо ди и изда ци 720.737.220 
дина ра. Прет ход на годи на завр ше на је 
вишком при хо да, одно сно суфи ци том у 
изно су од 4.786.900  дина ра. 

- Завр шни рачун буџе та Општи не 
Пећин ци за 2016. годи ну завр шен је 
суфи ци том. Гото вин ска мето да гово ри 
оно ли ко коли ко има те, може те да потро-
ши те - каже Дејан Жива но вић, помоћ-
ник пред сед ни це Општи не Пећин ци. 

Одбор ни ци су раз ма тра ли и одлу-
ку о изме ни и допу ни буџе та општи-
не Пећин ци за 2017. годи ну. По њој 
општин ска каса ће у теку ћој годи ни бити 
већа за 40,3 мили о на дина ра. 

- Основ ни мотив за дру ги реба ланс 
буџе та јесте у томе да се финан си ра-
ју капи тал ни инве сти ци о ни рас хо ди, 
они који су запо че ти да буду завр ше ни, 
а они који су од капи тал ног зна ча ја да 
буду у буџе ту. Нето ефе кат укуп них про-

ме на је 40,3 мили о на дина ра. Про ме не 
мења ју укуп не при хо де и рас хо де за 
исти износ, што не ства ра ни дефи цит 
ни суфи цит – додао је Жива но вић. 

Одбор ни ци су усво ји ли и Годи шњи 
про грам зашти те, уре ђе ња и кори шће-
ња пољо при вред ног земљи шта општи-
не Пећин ци за 2017. годи ну. Општи на 
Пећин ци рас по ла же са 5.140 хек та ра 
пољо при вред ног земљи шта. Од тога је 
582 хек та ра изда то сто ча ри ма на осно-

ву пра ва пре чег заку па, а ове годи не 
ће путем јав не лици та ци је у закуп бити 
изда то 4.153 хек та ра.

- При ход оства рен од изда ва ња у 
закуп пољо при вред ног земљи шта ћемо 
поно во уло жи ти у пољо при вре ду. То 
ћемо учи ни ти кроз ула га ња у одвод-
ња ва ње, обе ле жа ва ње пар це ла, уре-
ђе ње атар ских путе ва, ана ли зу плод-
но сти земљи шта и оста ле обла сти које 
су од витал ног зна ча ја за даљи раз вој 
пољо при вре де на тери то ри ји општи не 
Пећин ци – обја снио је начел ник Оде ље-
ња за при вре ду, ЛЕР, зашти ту живот не 
сре ди не и инспек циј ске посло ве Петар 
Коза рев.

Одбор ни ци су већи ном гла со ва усво-
ји ли и одлу ку о изра ди Пла на детаљ не 
регу ла ци је „Хума но гро бље“ у Сиба чу 
и изве шта је, изме ђу оста лих, о раду 
Дома здра вља „Дра ган Фун дук“, ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“, ЈКП „Сава“ 
за 2016. годи ну. 

 С. С. 

У току сед ни це, Жив ко Мар ко вић, 
испред Демо крат ске стран ке неко ли ко 
пута се јављао за реч и обра тио се одбор-
ни ци ма. Изме ђу оста лог, он је комен та ри-
сао 10. тач ку днев ног реда која се одно си-
ла на оту ђе ње гра ђе вин ског земљи шта 
на пар це ла ма у ката стар ској општи ни 
Субо ти ште. Он је иста као да сма тра да је 
лока ци ја одлич на за инве сти то ре и да се 

није сме ла оту ђи ва ти, те да не може 
подр жа ти ову тач ку днев ног реда. Тако ђе, 
освр нуо се и на тач ку днев ног реда која 
се одно си ла на изве штај о раду пра во-
бра ни ла штва. Овај изве штај је похва лио, 
наво де ћи да је мно го ква ли тет ни ји у одно-
су на про шлу годи ну, те да је његов пред-
лог да се напи ше и коли ко спо ро ва се 
изгу би ло. 

Пред ло зи и комен та ри

Сед ни ца локал ног
пар ла мен та у Пећин ци ма

Начел ник Петар Коза рев
Помоћ ник пред сед ни це
Општи не Дејан Жива но вић
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На кон што је про блем око 
за бра не ис па ше сто ке у 
ку пин ским шу ма ма сто-

ча ри ма из Ку пи но ва, до не кле 
ре шен, по ја вио се но ви. На и-
ме, пре ма њи хо вим тврд ња-
ма, „Вој во ди на шу ме“  тре ти-
ра ју ди вље ра сти ње то тал ним 
хер би ци ди ма ко ји уни шта ва ју 
биљ ке и угро жа ва ју њи хо ву 
сто ку ко ја бо ра ви у ку пин ским 
шу ма ма. Они су се по во дом 
ово га обра ти ли свим над ле-
жним ин сти ту ци ја ма, ме ђу-
тим, ни од  јед не ни су до би ли 
кон крет не од го во ре. 

- Из „Вој во ди на шу ма“ вр ше 
пр ска ње то тал ним хер би ци-
дом да би уни шти ли ди вље 
ра сти ње. Ме ђу тим, ра ди се о 
Спeцијалном ре зер ва ту при-
ро де Обед ска ба ра ко ји је за-
шти ћен, од но сно где је то за-
бра ње но. Ми је смо сви ња ри, 
али ни смо глу пи. За кон ни је 
се лек ти ван, зар за „Вој во ди-
на шу ме“ не ва жи тај за кон? 
Да за не ма ри мо да ште ти на-
шим сви ња ма, у пи та њу је и 
еко ло ги ја, да ли је за кон се-
лек ти ван у овој др жа ви или 
ни је? Обра ти ли смо се свим 
еко ло шким ин спек ци ја ма пи-
та ју ћи их да ли се сме Спе ци-
јал ни ре зер ват пр ска ти то тал-
ним хер би ци ди ма, а од  свих 
смо до би ли од го вор да ни је у 
њи хо вој над ле жно сти.  И од 
ми ни стар ства по љо при вре де 
и од по кра јин ске ин спек ци-
је, ре пу блич ке... Ја се пи там 
као се љак ко ји кр ва во за ра-
ђу је ди нар, ко је над ле жан? 
Кад „Вој во ди на шу ма ма“ ни ко 
не мо же да ста не на пут, зна-
чи они мо гу по но во да на ше 
сви ње ис те ра ју из шу ме, и 
шта да ја ра дим са 120 сви ња 

– пи та се Ра до слав Ђу ри чић. 
Пр во су, пре ма њи хо вим 

тврд ња ма „Вој во ди на шу ме“ 
за бра ни ле за ис па шу од ре ђе-
не де ло ве зе мљи шта ко ји су 
у прет ход ном пе ри о ду би ли 
до ступ ни.  Из го ди не у го ди-
ну по вр ши на се сма њи ва ла, 
да би у јед ном тре нут ку из но-
си ла око 396 хек та ра што би 
за до во љи ло по тре бе око 360 
сви ња, а то ли ко др жи мо жда 

је дан или дво ји ца сто ча ра. 
Ка ко ка жу, због ова квих про-
бле ма, број сто ча ра је по чео 
да се сма њу је, а овај крај је 
увек био по знат по сто чар-
ству. 

Ка ко се при се ћа Ра до слав 
Ђу ри чић, основ ни из вор при-
хо да љу ди ко ји су жи ве ли и 
ко ји жи ве на овом про сто ру 
био је екс те зив но сто чар ство. 
Шу ме су би ле до зво ље не за 

ис па шу сто ке, па су чак су и 
љу ди са ра зних стра на до-
во ди ли сто ку на ис па шу. Ме-
ђу тим, ше зде се тих го ди на 
је по че ло са за бра на ма, са 
обра зло же њем да се очу ва 
при ро да и Обед ска ба ра. Њи-
хов из го вор био је да вр ше по-
шу мља ва ње и  об но ву хра ста, 
све је би ло под па ро лом да се 
за шти ти при ро да и Обед ска 
ба ра. 

- Не ка да је у ку пин ским шу-
ма ма би ло око 50 до 60 хи ља-
да ко ма да сви ња. Са да на ше 
Удру же ње бро ји 42 сто ча ра и 
укуп но има мо око 4.000 сви-
ња. Прет про шле го ди не су 
нам „Вој во ди на шу ме“ до зво-
ли ли са мо 396 хек та ра шу ме, 
а то је до вољ но за 396 сви-
ња, јер иде хек тар шу ме по 
сви њи. Ми смо се обра ти ли 
Оп шти ни ко ја нам је по мо гла, 
ста ла уз нас. По др жа ла нас. 
За хвал ни смо ло кал ној са мо-
у пра ви. Сад има мо про блем 
са тим што „Вој во ди на шу ме“ 
пр ска ју. Мно го нам пра си ца 
по цр ка од тог отро ва. То је 
њи хо во ло ви ште ина че, зна чи 
они тим уни шта ва ју и ср ну и 
фло ру и фа у ну – за бри нут је 
пред сед ник Удру же ња сви ња-
ра Љу бо мир Ђу ри чић. 

Је дан од не за до вољ них 
сто ча ра је и Жи во јин Кне же-
вић. 

- Не тра жим  ни шта од шу-
ма ри је, са мо да не пр ска ју 
та квим отро ви ма, јер се све 
уни шта ва пр ска њем, у шу-
ми ви ше не ма пу же ва, не ма 
зми је, ко ма ра ца... Ово је зло 
за да на шњи цу – до да је Кне-
же вић, ко ји тренутнo у ку пин-
ским шу ма ма др жи око 120 
сви ња.  Сања Ста не тић

М нови не су упу ти ле допис 
ЈП „Вој во ди на шу ме“ у вези са 
про бле мом који има ју сто ча ри 
из Купи но ва. У свом допи су 
над ле жне смо пита ли сле де ће: 

1. Да ли сте упо зна ти са 
про бле ми ма сто ча ра из 
Купи но ва? 

2. Пре ма њихо вим тврд-
ња ма, Спе ци јал ни резер ват 
при ро де Обед ска бара тре-
ти ра се хер би ци ди ма који 

уни шта ва ју фло ру и фау ну 
али нано се ште ту и њихо вим 
сви ња ма. Да ли су исти ни те 
тврд ње? 

3. Да ли сте до сада пости-
гли неке дого во ре и које 
реше ње им може те пону ди-
ти?

До закљу че ње овог бро ја М 
нови на (поне де љак, 26. јун), 
одго вор из ЈП „Вој во ди на шу-
ме“ није сти гао. 

Без комен та ра из
„Вој во ди на шу ма“

ЈОШ УВЕК НЕ РЕ ШЕ НИ ПРО БЛЕ МИ СТО ЧА РА ИЗ КУ ПИ НО ВА СА ВОЈ ВО ДИ НА ШУ МА МА

„Циљ је да нас
ис те ра ју из шу ма“

Љу бо мир Ђу ри чићРа до слав Ђу ри чић
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На избо ри ма за Саве-
те месних зајед ни ца у 
11 насе ља пећи нач ке 

општи не, одр жа ним 18. јуна, 
иза бран је укуп но 81 члан 
Саве та, а сви ново и за бра ни 
чла но ви су кан ди да ти које је 
подр жа ла Срп ска напред на 
стран ка.

Пове ре ник пећи нач ког 
одбо ра СНС Мило рад Пан-
тић каже да је то јасан пока-
за тељ коли ко пове ре ње ова 
стран ка ужи ва код гра ђа на 
општи не Пећин ци.

- Након што је на пред сед-
нич ким избо ри ма Алек сан-
дар Вучић у нашој општи ни 
осво јио ско ро 70 одсто пове-
ре ња гла сач ког тела, само 
неко ли ко месе ци касни је 
кан ди да ти које је подр жа ла 
Срп ска напред на стран ка 
осво ји ли су апсо лут ну побе-
ду на избо ри ма за Саве те 
месних зајед ни ца. Раз лог 
томе је сва ка ко чиње ни ца 
да се локал на само у пра ва, 
на чијем челу је СНС, ни јед-
ног тре нут ка није уда љи ла 

од гра ђа на, да сва ко днев но 
ослу шку је њихо ве потре-
бе и тру ди се коли ко год је 
у могућ но сти да им иза ђе у 
сусрет. Тако ђе, наши акти-
ви сти кроз број не акци је, од 
добро вољ ног дава ња крви 
до уре ђе ња насе ља, сва ко-
днев но допри но се бољим 
усло ви ма живо та у локал ној 
зајед ни ци и то наши сугра-
ђа ни очи глед но пре по зна ју и 
цене – изја вио је први човек 
пећи нач ких напред ња ка.

НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ ОТПУТОВАЛИ НА ЗАСЛУЖЕНО ЛЕТОВАЊЕ

Рад и труд се исплате

ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ ПЕЋИ НАЧ КИХ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА 

Сто про цент на побе да СНС
На избо ри ма за Саве-

те месних зајед ни ца у 
11 насе ља пећи нач ке 

општи не, одр жа ним 18. јуна, 
иза бран је укуп но 81 члан 
Саве та, а сви ново и за бра ни 
чла но ви су кан ди да ти које је 
подр жа ла Срп ска напред на 
стран ка.

Пове ре ник пећи нач ког 
одбо ра СНС Мило рад Пан-
тић каже да је то јасан пока-
за тељ коли ко пове ре ње ова 
стран ка ужи ва код гра ђа на 
општи не Пећин ци.

- Након што је на пред сед-
нич ким избо ри ма Алек сан-
дар Вучић у нашој општи ни 
осво јио ско ро 70 одсто пове-
ре ња гла сач ког тела, само 
неко ли ко месе ци касни је 
кан ди да ти које је подр жа ла 

Срп ска напред на стран ка 
осво ји ли су апсо лут ну побе-
ду на избо ри ма за Саве те 
месних зајед ни ца. Раз лог 
томе је сва ка ко чиње ни ца 
да се локал на само у пра ва, 
на чијем челу је СНС, ни јед-
ног тре нут ка није уда љи ла 
од гра ђа на, да сва ко днев но 
ослу шку је њихо ве потре-
бе и тру ди се коли ко год је 
у могућ но сти да им иза ђе у 
сусрет. Тако ђе, наши акти-
ви сти кроз број не акци је, од 
добро вољ ног дава ња крви 
до уре ђе ња насе ља, сва ко-
днев но допри но се бољим 
усло ви ма живо та у локал ној 
зајед ни ци и то наши сугра-
ђа ни очи глед но пре по зна ју и 
цене – изја вио је први човек 
пећи нач ких напред ња ка.

Награђени ученици пред пут у Херцег Нови

КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Фол клор
за поче так

На пла тоу испред спо ме-
ни ка у Пећин ци ма, 39. Зон-
ском смо тром фол клор них 
тра ди ци ја Сре ма про шле 
субо те, 24. јуна поче ло је 
Пећи нач ко кул тур но лето у 
орга ни за ци ји Кул тур ног цен-
тра, а под покро ви тељ ством 
Општи не Пећин ци. 

Мани фе ста ци ју је све ча-
но отво рио Јован Девр ња, 
дирек тор КЦ Пећин ци, који 
је поздра вио уче сни ке Зон-
ске смо тре и нагла сио да је 
Пећи нач ко кул тур но лето 
мани фе ста ци ја која из годи-
не у годи ну нуди све бога ти-
ји кул тур ни садр жај публи ци 
широм пећи нач ке општи не, 
а да је задо вољ ство запо че-
ти упра во са Зон ском смо-
тром фоклор них тра ди ци ја, 
која је у срцу Пећи на ца оку-
пи ла све општи не Сре ма.

Про грам Кул тур ног лета 
наста вља се током наред-
них сед ми ца не само у 
Пећин ци ма, него и у оста-
лим насе љи ма општи не све 
до 23. јула, а сва ког пет ка 
љуби те ље филм ске умет-
но сти оче ку ју нај но ви ја 
свет ска оства ре ња у био-
ско пу КЦ Пећин ци.
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На 29. сед ни ци Општин ског већа 
Рума, која је одр жа на 20. јуна, 
нај ви ше тача ка днев ног реда 

се одно си ло на усва ја ње изве шта ја о 
раду и финан сиј ском посло ва њу јав них 
пред у зе ћа и уста но ва чији је осни вач 
рум ска општи на.

Сва јав на пред у зе ћа су посло ва ла са 
добит ком, па и ЈП „Стам бе но“ које има 
нај ви ше про бле ма у свом раду.

По речи ма дирек то ра Срђа на Нико-
ли ћа, „Стам бе но“ је Румља не про шле 
годи не гре ја ло укуп но 204 дана, што је 
више него 2015. годи не, а про сеч но се 
днев но тро ши ло 6.126 кило грам мазу-
та.

- Про шле годи не цена мазу та је пове-
ћа на за 46 про це на та, а ми смо сни зи-
ли цену гре ја ња и зато смо има ли мање 
при хо да за 10 мили о на дина ра. Тако ђе, 
гра ђа ни су отка зи ва ли гре ја ње, тако 
да сада има мо 1.680 мета ра ква драт-
них мање греј не повр ши не. Оства ри ли 
смо доби ти од 6,1 мили он дина ра, али 
нам ове годи не сти же на напла ту 29 
мили о на дина ра за мазут који смо још 
2011. годи не доби ли од Роб них резер-
ви - рекао је Нико лић, додав ши да им 
је посло ва ње про ве ра ва ла и држав на 
реви зи ја те да је овај изве штај рађен у 
сарад њи са њима.

Начел ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић, који је и пред сед ник Рад ног 
тела за „Стам бе но“, је ука зао да се ради 
на сре ђи ва њу про бле ма у „Стам бе ном“ 
и под се тио да се један од закљу ча ка 
одно сио на изград њу три нове котлар-
ни це на гас чија је укуп на вред ност око 
1,8 мили о на евра. 

- Издво ји ли смо пет мили о на из буџе-
та и ура ђе на је про јект на доку мен та-

ци ја, сада смо у фази изда ва ња гра ђе-
вин ских дозво ла, а дефи ни са ли смо и 
лока ци је за град њу котлар ни ца. Тре ба 
одре ди ти модел по ком ћемо финан си-
ра ти изград њу. Има три моде ла: јав но 
- при ват но парт нер ство, дру ги је кре-
дит но заду жи ва ње и тре ћи фор ми ра ње 
зајед нич ке фир ме са при ват ним парт-
не ром, о томе ћемо тек одлу чи ти. Под-
се ћам да „Стам бе но“ само у насе љу 
„Тивол“ пра ви губи так од десет мили о-
на дина ра, а котлар ни ца за био ма су је 
ску па. Пла ни ра мо да ове годи не дефи-
ни ше мо модел, да кре не мо у посту пак 
јав не набав ке и евен ту ал но већ сле де-
ћу сезо ну кре не мо са новим котлар ни-
ца ма - каже Душан Љуби шић.

- Све оба ве зе пре ма кори сни ци ма 
наших услу га су извр ше не у кон ти ну-
и те ту и пре ма закон ским оба ве за ма.  
Редов но испла ћу је мо зара де, као и 
оба ве зе пре ма доба вља чи ма, а годи ну 
смо завр ши ли са доби ти од 3,5 мили-
о на дина ра - рекао је Бран ко Јови чић, 
дирек тор ЈП „Кому на лац“.

Добра ситу а ци ја је и у ЈП „Гас - Рума“.
- Пове ћа ли смо про мет гаса за 10,1 

одсто, међу тим зара да од тог про ме та је 
пове ћа на мање него што смо пла ни ра-
ли зато што смо про шле годи не три пута 
има ли ума ње ње цене гаса, која је сма-
ње на за тре ћи ну. Има ли смо инве сти ци-
ја у вред но сти од 12 мили о на дина ра, 
а годи ну смо завр ши ли са добит ком од 
7,3 мили о на дина ра - рекао је обра зла-
жу ћи изве штај о раду дирек тор овог јав-
ног пред у зе ћа Рада Мара вић.

Зани мљив је и пода так који се могао 
чути од дирек тор ке Кул тур ног цен тра да 
је раз не про гра ме у овој уста но ви посе-
ти ло 50.000 лица. 

Зави чај ни музеј Рума је током про те-
кле годи не имао 52 про гра ма, уз добар 
одзив рум ске публи ке. У окви ру изда-
вач ке делат но сти штам па но је 25 ката-
ло га и пет публи ка ци ја.

Још јед на уста но ва кул ту ре, Град ска 
библи о те ка „Ата на си је Стој ко вић“ је 
успе шно ради ла у годи ни за нама.

- Наша библи о те ка има фонд од 
70.000 књи га. Орга ни зо ва ли смо и 51 
про грам који је везан за про мо ци ју кул-
ту ре, књи жев но сти и књи га. Када је реч 
о нашој изда вач кој делат но сти, обја ви-
ли смо 11 књи га, што је више од свих 
библи о те ка у Сре му зајед но - рекао је 
Жељ ко Сто ја но вић, дирек тор Град ске 
библи о те ке.

Чла но ви Општин ског већа су подр-
жа ли и одлу ку о завр шном рачу ну 
буџе та за 2016. годи ну са изве-

шта јем о извр ше њу одлу ке о општин-
ском буџе ту за 2016. годи ну.

Биља на Дамља но вић, шефи ца Оде-
ље ња за финан си је, при вре ду и пољо-
при вре ду је иста кла да је уку пан оства-
рен при ход изно сио 1.593.000.000 
дина ра, а рас ход је био 1.493.000.000 
дина ра.

- Суфи цит по завр шном рачу ну изно-
си 92 мили о на дина ра, а тај вишак 
ћемо рас по ре ди ти у про грам кому нал-
не делат но сти, пољо при вре де, зашти-
те живот не сре ди не и про гра ма 15 
- Општин ска упра ва. Већи део иде у 
пољо при вре ду јер се ради о сред стви-
ма доби је ним од заку па пољо при вред-
ног земљи шта у држав ној сво ји ни. Те 
изме не су већ обу хва ће не првим реба-
лан сом ово го ди шњег буџе та - рекла је 
Биља на Дамља но вић.

Сми ља Џаку ла

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ РУМА

Јав на пред у зе ћа
пози тив но посло ва ла

Сед ни ца Општин ског већа 

Сва јав на
пред у зе ћа су 
посло ва ла са 

добит ком, па и
ЈП „Стам бе но“ 

које има нај ви ше 
про бле ма

у свом раду
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МИ ЛАН МА РИН КО ВИЋ, ПИ САЦ ПЕ СА МА ЗА ДЕ ЦУ

Нај леп ше је ра ди ти за де цу
Сво ју дру гу по ре ду 

збир ку по е зи је Ми-
лан Ма рин ко вић 

по све тио је де ци. Књи га 
„Де да Си ми но цар ство“ 
про мо ви са на је 15. ју на у 
ми тро вач кој Га ле ри ји. Оно 
што је бит но за на по ме ну-
ти је сте да ће сав но вац од 
про да је књи га, по кло ни ти 
Удру же њу „Да ун“ из Срем-
ске Ми тро ви це и Кул тур но 
– умет нич ком дру штву из 
Ве ли ких Ра ди на ца. Та ко ђе, 
цео при ход од Ма рин ко ви-
ће ве пр ве књи ге „По ро дич-
но дво ри ште“ по кло њен је 
Удру же њу „Да ун“, од но сно 
за по моћ осо ба ма са Да у-
но вим син дро мом. 

Ка ко он ис ти че, цео жи-
вот је окру жен де цом, па је 
ре шио да пи ше баш за њих, 
али и за ста ри је ка ко би се 
при се ти ли свог де тињ ства 
или од ра ста ња на се лу. 

- Стал но сам био окру жен 
де цом. Мо ја по ро ди ца бро-
ја ла је ве ли ки број де це, 
био сам окру жен де цом и 
мо јих при ја те ља и бли жих 
ро ђа ка ко ји ма сам и по све-
тио пр ву књи гу. Ина че сам 
про свет ни рад ник, ра дио 
сам ду го го ди на као учи-
тељ, био сам и ди рек тор 
јед не ве ли ке основ не шко-

ле у Хр ват ској. Пе ри од док 
сам ра дио са де цом је нај-
бо љи део мог жи во та ко ји 
ћу увек пам ти ти. У збир ци 
пе са ма „По ро дич но дво ри-
ште“ на шло се и 14 пе са-
ма де це са Да у но вим син-

дро мом. Ти ме сам хтео да 
скре нем па жњу љу ди ма и 
ин сти ту ци ја ма да во де бри-
гу о тој де ци, да по ка жем 
ко ли ко су она спо соб на и 
ко ли ко мо гу да учи не и да 
су као и сва дру га де ца са-

мо им тре ба по све ти ти ви-
ше љу ба ви и ви ше па жње. 
Та де ца це лог свог жи во та 
оста ју де ца. Мој је циљ био 
да у сва ком од нас ста ри-
јих про бу дим ма ло де те. 
За то што су де ца чи сте ду-
ше, не ви на и искре на. Ја 
ћу увек у ср цу оста ти ма ло 
де те и би ће ми дра го ако 
сам ус пео ма кар де ли ћем 
да про бу дим у не ко ме де те. 
Он да сам ја ус пео том сво-
јом књи гом – ка же Ми лан 
Ма рин ко вић. 

Књи га „Де да Си ми но цар-
ство“, ка ко об ја шња ва Ма-
ри но вић, ду го је на ста ја ла. 
Мисија књи ге је била да де-
ци на не ки на чин при бли жи 
се ло и ис так не све ње го ве 
ле по те.

- Дру гу књи гу сам ду го 
пи сао, за то што сам пра тио 
де ша ва ња у јед ној се о ској 
по ро ди ци и на тај на чин 
сам же лео да де цу ко ја не 
жи ве у се лу упо знам са се-
лом, да им то при бли жим и 
раз би јем од ре ђе не пред ра-
су де о се лу. Де ца ко ја жи ве 
у се лу по зна ју сво бо гат-
ство и бла го де ти жи вље ња 
на се лу, али град ска де ца 
то не зна ју и мој је циљ био 
да их упо знам. Ли ко ви су 
исти ни ти, све зго де и не-
зго де, до го дов шти не су се 
ствар но де си ле. Не ка име-
на су чак исти ни та, а не ка 
су про ме ње на. Ина че и ја 
жи вим у се лу, жи вео сам 
мно го го ди на и у гра ду, али 
је по ме ни мно го леп ше жи-
ве ти у се лу – до да је Ма рин-
ко вић. 

У на ста ја њу је ње го ва 
тре ћа збир ка пе са ма, ко ја 
ће би ти на ста вак при ча о 
де да Си ми. Ма рин ко вић ка-
же да је пи са ти за де цу ја ко 
те шко, јер од ра стао чо век 
мо ра ући у де чи ји свет, гле-
да ти ка ко де те ре а гу је, ка ко 
се по на ша. 

- И од про да је сле де ће 
књи ге ко ју об ја вим но вац 
ће ићи у ху ма ни тар не свр-
хе. Ни сам ма те ри ја ли ста, 
не ми слим да је но вац све 
оно што је по треб но у жи-
во ту. То је онај траг ко ји ћу 
оста ви ти иза се бе. Ни кад 
ни сам гле дао ма те ри јал ну 
стра ну, не го то ко ли ко сам 
ура дио – ка же за крај Ми-
лан Ма рин ко вић. 

С. Станетић

Ми лан Ма рин ко вић 

ДЕДА СИМИН ТРАКТОР
Трактор је машина снажна ,а и јака, 
у селу га кућа поседује свака, 
а и стари Сима трактор прави има, 
обојица тешко раде, познато је свима.

С њим се стари Симо умара и прља, 
трактор њему оре, тањира и дрља. 
Пшеницу му сеје, куруз жути сади, 
огрће му кромпир, репу му вади.

Кад на њиву крене баба Мара труца, 
нека трактор не мучи и пуно не јурца. 
А унучад малена рукама му машу, 
хране су му спремили, а и воде флашу.

Трактор снажно руји док плугове вуче, 
стари Симо управља и бркове суче. 
Пшеница се сеје, кукуруз се сади, 
обојица знају, мора да се ради.

Пшеницу му вози, у амбаре спрема, 
озбиљан је Симо, јер ту шале нема. 
Кукуруз док бере за њим комбајн ради, 
деда Симо вози и бркове глади.

Посла има превише, ал› све је при крају, 
радују се одмору, ту је зима, знам, знају. 
Одмара се трактор, излежава Сима, 
бога они моле да потраје зима.



3328. JUN 2017.    M NOVINE

ЗАМЕ НИК ПОКРА ЈИН СКОГ СЕКРЕ ТА РА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ
МИЛАН КОВА ЧЕ ВИЋ У ЈАР КУ

Основ ци ма на
поклон ран че ви  

У окви ру акци је коју реа-
ли зу ју Покра јин ска 
вла да и Покра јин ски 

секре та ри јат за обра зо ва-
ње, про пи се, упра ву и наци-
о нал не мањи не – наци о нал-
не зајед ни це про шлог пет ка, 
23. јуна заме ник покра јин-
ског секре та ра за обра зо-
ва ње Милан Кова че вић 
посе тио је под руч но оде ље-
ње Основ не шко ле „Јован 
Јова но вић Змај“ у Јар ку и 
свр ше ним прва ци ма уру чио 
ран че ве, школ ски при бор и 
тор бе за опре му за часо ве 
физич ког. 

Како је иста као Милан 
Кова че вић до 1. сеп тем бра 
биће поде ље но неко ли ко 
хиља да школ ског при бо ра 

и ран че ва ђаци ма из мањих 
сре ди на и при пад ни ци ма 
наци о нал них мањи на. 

- Изу зет но ми је дра го што 
смо покре ну ли јед ну ова кву 
акци ју и што ћемо обра до-
ва ти наше основ це широм 
Вој во ди не. Опре ма за шко-
лу коју дели мо је изу зет но 
ква ли тет на и при ме ре на 
узра сту деце. Пази ли смо и 
на то да се на при мер ран-
че ви за девој чи це раз ли ку ју 
од оних за деча ке - рекао је 
Кова че вић и наја вио да ће 
Покра јин ска вла да овог лета 
уло жи ти 50 мили о на дина ра 
за изград њу школ ских игра-
ли шта у оним мести ма где 
недо ста је про стор за часо ве 
физич ког вас пи та ња. 

Он је под се тио и да је на 
згра ди шко ле у Јар ку заме-
њен кров, а одо бре на су 
сред ства и за опре ма ње 
балон сале.

Учи тељ Ђор ђе Вуко са-
вље вић иста као је да су се 
њего ви ђаци, њих 13, јако 
обра до ва ли покло ни ма. 
Поде ла рана ца и школ ског 
при бо ра сва ка ко је од вели-
ког зна ча ја и за роди те ље, 
који ће захва љу ју ћи овим 
покло ни ма уште де ти нешто 
нов ца.

За уче ни ке из Јар ка при-
пре мље но је укуп но 100 
поклон паке та, који ће оста-
лим ђаци ма бити уру че ни 
28. јуна када буду дошли по 
књи жи це.  Б. С.

Ђаци из Јар ка са Мила ном Кова че ви ћем и представницима Шко ле

Fabrika memorijske pene u Rumi
Traži

Šivače sa i bez iskustva

Za šivače bez iskustva obezbeđujemo obuku, prevoz,
mogućnost stalnog zaposlenja i sigurne plate

email: pes@healthcareeurope.rs
tel: 062 78 99 66 

Про шлог четврт ка, 22. 
јуна на игра ли шту бив шег 
Пар ти за на у Срем ској 
Митро ви ци одр жан годи-
шњи кон церт кул тур но – 
умет нич кких дру шта ва са 
тери то ри је Гра да. Песмом и 
игром пред ста ви ло се  више 
од 250 уче сни ка, чла но ви 
кул тур но-умет нич ких дру-
шта ва: „Доси теј Обра до вић“ 
из Гргу ре ва ца, „Извор Вра-
њаш“ из Ман ђе ло са, Кул-
тур ни цен тар „Босут“ из 

Босу та, Кул тур ни цен тар 
Кузмин, фол клор ни ансамбл 
из Диво ша, вокал на солист-
ки ња Мари ја Рат ков, хор 
„Лици дер ско срце“ из Хрт ко-
ва ца као и дома ћи ни, чла-
но ви деч јег фол клор ног 
ансам бла „Бран ко Ради че-
вић“ уз прат њу Народ ног 
орке стра „Сир ми ју мар та“.

Орга ни за тор овог дога ђа-
ја био је Цен тар за кул ту ру 
„Сир ми ју март“ из Срем ске 
Митро ви це.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон церт фол кло ра

МИТРО ВАЧ КА
ГАЛЕ РИ ЈА

Изло жба лего 
коц ки ца

Гале ри ја „Лазар Воза ре-
вић“ из Срем ске Митро ви це 
од про шле субо те, 24. јуна 
дома ћин је међу на род не 
изло жбе лого коц ки ца, коју 
орга ни зу је Лего клуб „Скоц ка-
ни“. 

Посетиoци изло жбе, како 
они мла ђи тако и ста ри ји, су у 
при ли ци да погле да ју зани-
мљи ве фигу ре напра вље не 
од лего коц ки ца, као и да 
откри ју неве ро ват но уме ће 
„лего“ кон струк то ра. У скло пу 
изло жбе поста вље на је и 
игра о ни ца за нај мла ђе на 
којој могу да се игра ју лего 
коц ки ца ма. 

Изло жба ће бити отво ре на 
до неде ље, 2. јула. Б. С.

КУЗМИН

Хито ви зи ја
У Дому кул ту ре у Кузми ну 

про шлог четврт ка, 22. јуна 
одр жа на је мани фе ста ци ја 
„Хито ви зи ја“ у орга ни за ци ји 
Удру же ња „Злат ни осмех“. На 
сце ни сео ског Дома кул ту ре 
насту пи ли су мали ша ни из 
Кузми на, који су се пред ста-
ви ли песмом и игром.   

Подр шку овом дога ђа ју 
пру жи ла је и Град ска упра ва 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Гра да Срем ска Митро ви ца, а 
првој „Хито ви зи ји“ при су ство-
вао је и начел ник за кул ту ру 
Или ја Недић.
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ФЕ СТИ ВАЛ БЕ СЕД НИ ШТВА ОСУ ЂЕ НИХ ЛИ ЦА ОДР ЖАН У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ 

При ли ка да се чује
и дру га стра на

Весна Јере мић из 
Казне но поправ-
ног заво да за жене у 

Пожа рев цу и Бог дан Лупуц 
из КПЗ Срем ска Митро ви ца 
побед ни ци су ово го ди шњег 
митро вач ког Фести ва ла бе-
сед ни штва осу ђе них ли ца 
„Audi a tur et al te ra pars – Не-
ка се чу је и дру га стра на“. 
Тре ћи по реду Фести вал 
бесед ни штва осу ђе них 
лица, чији је дома ћин био 
Казне но поправ ни завод у 
Срем ској Митро ви ци, ор-
га ни зо ван је про шлог пет-
ка, 23. ју на у башти хо те ла 
Срем. Уче ство ва ло је 13 
осу ђе них ли ца из шест за-
твор ских уста но ва из Ср-
би је, ме ђу ко ји ма и јед на 
же на.

Увод ну бе се ду „Опро-
штај са кра љем“ Дра ги ше 
Каши ко ви ћа гово рио је глу-
мац Вла ди мир Бала шћак, 
а Фе сти вал је зва нич но 
отво рила Је ле на Ву јић, ре-
а ли за тор трет ма на у КПЗ 
Срем ска Ми тро ви ца.

- Уче шће на овој мани фе-

ста ци ји сва ка ко је зна чај но 
и више стру ко кори сно како 
за осу ђе на лица, тако и за 
нас који са њима ради мо. 
Јер човек је по сво јој при-
ро ди ства ра лач ко биће са 
потре бом да се изра зи и 

да ства ра ма где год да се 
нала зио – рекла је Јеле на 
Вујић.  

Ка ко је изја вио Не бој-
ша Дра га но вић, за ме ник 
управ ни ка КПЗ Срем ска 
Ми тро ви ца, за уче шће на 

Нај бо љи бесед ни ци тре ћег Фести ва ла бесед ни штва осу ђе них лица

Публи ка са инте ре со ва њем пра ти ла бесе де

Уче ство ва ло
је 13 осу ђе них 

ли ца из шест
за твор ских

уста но ва из
Ср би је, ме ђу

ко ји ма и
јед на же на
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фе сти ва лу мо гла су да се 
при ја ве осу ђе на ли ца ко ја 
ка зне из др жа ва ју у по лу о-
тво ре ним или отво ре ним 
оде ље њи ма за твор ских 
уста но ва. Бе сед ни ци су се 
так ми чи ли у две ка те го ри-
је, аутор ска бе се да, ко ју је 
го во ри ло пет бе сед ни ка, и у 
ка те го ри ји ин тер пре та ци ја, 
за ко ју је би ло при ја вље но 
осам бе сед ни ка. 

Од лу ком Бе сед нич ког 
суд ског ве ћа, које су чини ли 
Сла ђа на Милен ко вић, про-
фе сор књи жев но сти, Ја сна 
Ар ба нас, про фе сор ре то-
ри ке, про то је реј ста вро фор 
Ми ло рад Го ли јан, Је ле на 
Ву јић, ре а ли за тор трет ма-
на у КПЗ Срем ска Ми тро ви-
ца и Бра ни слав М. Пав ков, 
пра во слав ни ка ти хе та КПЗ 

Срем ска Ми тро ви ца, пр во 
ме сто у ка те го ри ји аутор-
ска бе се да од нела је Весна 
Јере мић из КПЗ за жене 
у Пожа рев цу са бесе дом 
„Пору ка срца“. Дру го место 
је зау зео Нико ла Рад ма но-
вић из КПЗ Срем ска Митро-
ви ца, чија бесе да је носи ла 
назив „Дела, а не речи“, док 
је тре ћи био Раде Шушић из 
КПЗ Шабац са бе се дом „У 
трпље њу спа се ње је моје“. 

У ка те го ри ји ин тер пре-
та ци ја нај бо љи је био Бог-
дан Лупуц из КПЗ Срем ска 
Митро ви ца, који је гово рио 
бесе ду Јова на Б. Вла ди-
ми ро ва „Бесе да о сло бо-
ди“. Дру го место при па ло 
је Бори Стан ко ви ћу из КПЗ 
Ћу при ја, који је гово рио 
текст Фјо до ра Михај ло ви ча 
Досто јев ског „Забе ле шке 
из под зе мља“, док је тре-
ће ме сто за у зео Андри ја 
Тршић из КПЗ за мало лет-
ни ке Ваље во, који је кази-
вао тако ђе бе се ду Јова на 
Б. Вла ди ми ро ва „Бесе да о 
сло бо ди“.

Пр во пла си ра ни ће сво је 
бе се де из ве сти и на Фе сти-
ва лу бе сед ни штва „Сир ми-
јум све тлост ре чи“ 2. сеп-
тем бра, ка да ће на сту пи ти 
у ре ви јал ном де лу. Награ-
ђе ни бесед ни ци на поклон 
су доби ли ди пло ме, књи ге, 
дубо рез и нов ча не на гра де.

У умет нич ком про гра му 
Фе сти ва ла бе сед ни штва 
осу ђе них ли ца уче ство ва ли 
су уче ни ци Му зич ке шко ле 
„Пе тар Кран че вић“ и Цркве-
ни дечи ји хор „Бла го слов“ 
из Срем ске Митро ви це.

Би ља на Се ла ко вић
ФО ТО: Жељ ко Петрас

Пору ка побед нич ке 
аутор ске бесе де Весне 
Јере мић „Пору ка срца“ гла-
си да ника да не тре ба про-
пу сти ти сво ју шан су, зато 
што ника да није касно да се 
неке ства ри попра ве. 

- У момен ту када ми се 
дого ди ла тра ге ди ја и када 
сам мисли ла да је гото во, 
срце је поче ло да шаље 
пору ке и тада сам схва ти ла 
да је живот леп. У затво ру 
сам поче ла да читам и 
пишем, јер пре за то нисам 
има ла вре ме на, и ту сам 
схва ти ла да посто ји живот 
после све га ово га – наво ди 
Весна шта ју је инспи ри са-
ло да напи ше бесе ду „Пору-
ка срца“.

Бог дан Лупуц интер пре-
ти рао је бесе ду Јова на Б. 
Вла ди ми ро ва „Бесе да о 
сло бо ди“ и однео побе ду. 

- Потру дио сам се, наве-
жбао сам бесе ду, али се 
нисам надао побе ди. Могао 
сам и да напи шем свој 
текст, али недо ста так кре а-
тив но сти је учи нио сво је па 

сам при стао да интер пре ти-
рам туђу бесе ду – каже Бог-
дан.

Аутор ска бесе да Нико ле 
Рад ма но вић, који затвор ску 
казну слу жи у Срем ској 
Митро ви ци, носи назив 
„Дела а не речи“ и осво ји ла 
је дру го место. Каже да је и 
на сло бо ди читао, писао и 
бавио се истра жи вач ким 
радом.

- Сада поку ша ва мо да 
живи мо као да нисмо у 
затво ру. Биби о те кар сам у 
полу о тво ре ном делу уста-
но ве, има мо фонд од неко-
ли ко хиља да књи га. Тако 
да ко жели, може да чита – 
наво ди Нико ла.

Ален Весе ли но вић из 
КПЗ Ниш, члан драм ске 
сек ци је у нишком затво ру, 
гово рио је текст Моме Капо-
ра „Како сте“. На пита ње 
како је, одго ва ра:

- Ја сам добро, надам се 
да ће ова ко и оста ти. Међу-
тим често када неко га пита-
мо како је не доби је мо 
искрен одго вор.

Ника да није касно
да се ства ри попра веПору ка

побед нич ке 
аутор ске бесе де 

Весне Јере мић 
„Пору ка срца“ 

гла си да ника да 
не тре ба

про пу сти ти
сво ју шан су, 

зато што ника да 
није касно да се 

неке ства ри 
попра ве

КУД „СОКО“ ИНЂИЈА 

Годишњи 
концерт

Кул тур но - умет нич ко дру-
штво „Соко“ из Инђи је 19. јуна 
одр жа ло је тра ди ци о нал ни 
годи шњи кон церт у Спорт ској 
хали. Током сат и по про гра ма 
насту пи ла су сва чети ри ансам-
бла са игра ма из Сре ма, Мачве, 
Бје ли це као и Извор на певач ка 
гру па „Кор дун“ и Жен ска певач-
ка гру па. Пре ми јер но су изве де-
не игре из Сре ма и Јадра које 
су недав но награ ђе не сре бр ном 
пла ке том на Покра јин ској смо-
три у Бач кој Топо ли.

Ната ша Коса но вић, пред сед-
ни ца КУД „Соко“ иста кла је да 
их након годи шњег кон цер та 
оче ку је лет ња тур не ја по Ита-
ли ји.

- То је само део актив но сти 
које пла ни ра мо до кра ја годи не. 
У окто бру ћемо бити дома ћи ни 
семи на ра за умет нич ке руко во-
ди о це, а на самом кра ју годи-
не, у децем бру, оче ку је нас још 
један, пред но во го ди шњи кон-
церт у Кул тур ном цен тру Инђи-
ја - иста кла је пред сед ни ца КУД 
„Соко“.

Све ово го ди шње актив но-
сти само су увер ти ра јуби ле ју 
који ће бити обе ле жен сле де ће 
годи не, 70 годи на рада и посто-
ја ња кул тур но-умет нич ког дру-
штва које бро ји 200 чла но ва, 
рас по ре ђе них у чети ри ансам-
бла и две певач ке гру пе.  М. Ђ.

ВРД НИК

Видов дан ски 
сабор

У Врд ни ку је про шле субо те, 
24. јуна све ча но отво рен 
„Видов дан ски сабор“, тра ди цо-
нал на мани фе ста ци ја која за 
циљ има него ва ње духов них 
вред но сти и народ ног ства ра-
ла штва срп ског наро да. Мани-
фе ста ци ју је отво рио заме ник 
покра јин ског секре та ра за обра-
зо ва ње Милан Кова че вић, а 
отва ра њу су при су ство вли и 
заме ник покра јин ског секре та ра 
за тури зам Радо мир Почуч, 
пред сед ник Општи не Ириг Сте-
ван Кази ми ро вић, његов заме-
ник Мио драг Бебић, заме ник 
пред сед ни ка СО Ириг Томи слав 
Ста ној чев, дирек тор Тури стич ке 
орга ни за ци је Општи не Ириг 
Дра ган Дра ги че вић, и број не 
дру ге зва ни це. 

Орга ни за то ри и ово го ди шњег 
Видов дан ског сабо ра су Удру-
же ње Врд ни ча на „Видов дан“ и 
Тури стич ка орга ни за ци ја 
Општи не Ириг, а финан сиј ску 
подр шку пру жи ли су Општи на 
Ириг и Мини стар ство тури зма 
Репу бли ке Срби је.

Мани фе ста ци ја ће бити 
затво ре на на Видов дан.

Дра ган Аме то вић
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ТО ДОР БЈЕЛ КИЋ О КЊИ ЖЕВ НО СТИ И ПИ СА ЊУ  

Мо ра мо би ти лу чо но ше љу ба ви

То дор Бјел кић, пи сац, 
по е та, но ви нар и књи-
жев ни кри ти чар 

не сум њи во сто ји ра ме уз 
ра ме са ве ли ким име ни ма 
пе сни ка за де цу по пут Зма-
ја, Ћо пи ћа, Ршу мо ви ћа. 
До са да је об ја вио ви ше 
збир ки пе са ма и не ко ли-
ко књи га про зе за де цу, 
а пр ве пе сме по чео је да 
пи ше у ра ној мла до сти. 

Нај леп ше де ло му је 
„Азбуч ни Воз”, збир ка од 
три де сет крат ких де чи-
јих при ча где сва ко сло-
во азбу ке има сво ју при-
чу, а сва ка реч у тој при-
чи по чи ње тим сло вом. 
Он је, пи шу ћи ову књи гу, 
хтео да по ка же све 
ле по те срп ског је зи ка и 
да схва ти мо да је срп ски 
је зик не ис цр пан. 

Свој рад ни век про вео 
је као но ви нар, ме ђу-
тим, ње го во ин те ре со-
ва ње за ли те ра ту ру 
по ка зи вао је још кад је 
био осно вац. Ка ко ка же, 
ка да је по чео озбиљ ни је 
да чи та, та да је по чео и 
озбиљ ни је да се за но си 
пи са њем. Ње го во по чет-
нич ко књи жев но ства ра-
ла штво би ло је озбиљ но 

и при зна то, те је на са мом 
по чет ку тог ства ра ња до би-
јао зна чај не на гра де ко је су 
га охра бри ва ле да на ста ви 
да пи ше. Та да је пе сме 
об ја вљи вао у ра зним ча со-

пи си ма и но ви на ма, а ка ко 
ис ти че, нај по но сни ји је био 
ка да је као млад пе сник од 
17 го ди на, угле дао сво је 
име по ред име на Бран ка 
Ћо пи ћа, Иве Ан дри ћа... 

Са жа ље њем ка же да 
је да нас ја ко ма ло ча со-
пи са и ли сто ва где мла-
ди мо гу да об ја ве сво је 
пе сме и да се на тај 
на чин ис ка жу. Са да је то 
мно го те же. 

- Мо ји пр ви ра до ви су 
об ја вље ни у ло кал ним 
но ви на ма. Пр ву књи гу 
по е зи је „Пи шем ти 
пе сму“ об ја вио сам 
1972. го ди не и та збир ка 
је ве о ма ле по до че ка на 
и при хва ће на. На вр ло 
леп на чин су пи са ли 
та да о ме ни и то је био 
но ви им пулс да кре нем 
да ље. На рав но, по том 
су кре ну ле дру ге књи ге 
и об ја вљи ва ња пе са ма, 
при ча... Био сам не ко ли-
ко пу та на гра ђи ван и 
због ра дио ига ра, а јед-
на од њих је пре ве де на 
и на не мач ки је зик. Као 
ства ра лац, чо век има 
осе ћај да ме ња свет, 
или ба рем да га же ли 
про ме ни ти на је дан 

Ба ла да о ја бла ну
Од сне га се раз бо ле ли да ни
и сун це зу ба то
па ло у бла то,
и ве три зи мом на о ру жа ни
у се ло се ли –
ве тро ви бе ли.

И пти це се смр зле у ле ту,
не жна им кри ла
ма гла ови ла,
а, нај срећ ни ји на овом све ту,
оџа ци сну ју
сне жну олу ју.

Твр до спа ва шу ма ће ла ва
и му кло се че
се ки ра др во се че,
а ка да ноћ лу да за ур ла ва,
гра на гра ну
ми лу је по дла ну.

И је дан ја блан пу пољ ке са ња,
у сну му
про ле ће на уму,
а снег опа да са сне жног гра ња...
Чу јеш ли је ку: то ја блан се ку...   

Мо је ба ла де
су еп ске
тра гич не

при че
о ма лим
би ћи ма

и ма лим
ства ри ма

у при ро ди,
као на

при мер,
Баладао
лептиру,
Баладао
јаблану,
Баладао
дрвећу...

То дор Бјел кић 
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на чин, али као и све за блу-
де и та не тра је ве чи то, па 
се убр зо отре зниш и из ле-
чиш од тих бољ ки схва тив-
ши да је ства ра лац за пра во 
за чу ђе ност, али не све та, 
не го са мог по је дин ца. Сви 
ми по ма ло пи ше мо, сви 
смо ми по ма ло ства ра о ци, 
сви смо ми за чу ђе ност и 
не бе са и да на и но ћи. 
Ми слим да се при ро да 
ви ше на ма чу ди не го ми 
њој, јер у при ро ди се на ла-
зе сви од го во ри на на ша 
пи та ња, са мо што ми то 
не ће мо да ви ди мо – ка же 
овај пе сник. 

У свом ства ра лач ком опу-
су То дор Бјел кић мо же се 
по хва ли ти са 15 об ја вље-
них књи га. Углав ном је 
пи сао пе сме за де цу. Ве о ма 
је бит но на по ме ну ти да је 
Бјел кић пр ви пе сник на срп-
ском је зич ком  под руч ју ко ји 
је у по е зи ју за де цу увео 
ба ла де. 

- Имао сам по себ ну ви зу-
ру из ко је сам по сма трао 
свет де тињ ства и по себ ну 
емо ци ју. Де те је за пра во 
ма ли чо век. Мо је ба ла де су 
еп ске тра гич не при че о 
ма лим би ћи ма и ма лим 
ства ри ма у при ро ди, као на 
при мер, Ба ла да о леп ти ру, 
Ба ла да о ја бла ну, Ба ла да о 
др ве ћу... Све то де ца ви де 
и из у зет но су во ле ла те 
мо је ба ла де. Где год смо 
пу то ва ли и го сто ва ли, те 
исте ба ла де су би ле из ван-
ред но при мље не ка ко на 
срп ском, та ко и на ма ке дон-
ском и на сло ве нач ком под-
руч ју. Ми слим, ако по не чем 
бу дем упам ћен, би ће то 
због тих ма лих ства ри у 
при ро ди – сма тра Бјел кић. 

За крај овај афир ми са ни 
пи сац ис ти че да тре ба 
пи са ти, али не по сва ку 
це ну. Тре ба тра жи ти трун ке 
ле по те у су ро вом све ту, јер 
ле по та је веч на и не мо же 
се уни шти ти док са дру ге 
стра не, мр жња мо же. 

- Мо ја би по ру ка би ла да 
трун ке ле по те по тра же 
пр во у се би, а он да у при ро-
ди. Ми ко ји пи ше мо мо ра мо 
би ти ис кре ни, мо ра мо би ти 
лу ча. Мо ра мо би ти и лу чо-
но ше јед не иде је. Чо век је у 
би ти део не ке све оп ште 
љу ба ви ко ја одр жа ва рав-
но те жу зе мље и ко смо са и 
све га ви дљи вог и не ви дљи-
вог, без љу ба ви то не мо же 
ус пе ти, а на ша је уло га да 
бу де мо лу чо но ше те љу ба-
ви – до да је То дор Бјел кић. 

С. Ста не тић 

Пово дом Свет ског дана музи ке, 21. 
јуна у Гале ри ји „Лазар Воза ре-
вић“ у Срем ској Митро ви ци орга-

ни зо ван је кон церт „Љубав сли ка на 
нота ма“. На кон цер ту су насту пи ли про-
фе со ри Музич ке шко ле „Петар Кран че-
вић“: Мил да Кузми нац (кла вир), Јеле на 
Вла о вић (фла у та), Зори ца Опа чић 
(там бу ра) и Душан ка Гаври ло вић (кла-
вир). Публи ка је могла да ужи ва у дели-
ма Моцар та, Рах ма њи но ва, Шопе на, 
Пја цо ле и дру гих.

Кон церт у Срем ској Митро ви ци у 
сла ву музи ке, био је хума ни тар ног 
карак те ра, про да то је 100 кара та, а 
при ход од про да тих ула зни ца (50.000 
дина ра) наме њен је опре ма њу нове 
Кон церт не сале у митро вач кој гале ри ји.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон церт за Дан музи ке

Кра јем про те кле неде ље, 
одр жан је редо ван годи-
шњи саста нак гастро ен-

те ро ло шке сек ци је Срп ског 
лекар ског дру штва у орга ни-
за ци ји Опште бол ни це Срем-
ска Митро ви ца и Кли нич ког 
цен тра Вој во ди не Нови Сад. 
Састан ку је при су ство ва ло 
пре ко 100 гастро ен те ро ло-
га из свих бол ни ца у Срби ји. 
Поред пре да ва ча др Жар-
ка Крне ти ћа и др Тихо ми ра 
Орли ћа из Новог Сада и др 
Вели мир Нова ко вић, гастро-
ен те ро лог Опште бол ни це 
Срем ска Митро ви ца имао је 
вео ма запа же но пре да ва ње 
на тему „Савре ме на при ме-
на аргон пла зма коа гу ла ци је у 
гастро ен те ро ло ги ји“. 

- Реч је о савре ме ној мето-
ди за коа гу ла ци ју тки ва која 
кори сти висо ко фре квент ну 
елек трич ну стру ју и јони зо-
ва ни гас аргон. Кори сти се 
у ендо скоп ском зау ста вља-
њу крва ре ња из диге стив ног 
трак та. Општа бол ни ца Срем-
ска Митро ви ца је међу први-
ма у Срби ји запо че ла актив ну 
при ме ну ове мето де са вели-
ким успе хом. Мето да пока зу је 
висо ку ефи ка сност, као и без-
бед ност у при ме ни и раз ви ја-
на је као алтер на ти ва ласе-
ру, у чему је пока за ла број не 
пред но сти – обја шња ва др 
Нова ко вић.

Изла га ње др Нова ко ви-
ћа је висо ко оце ње но током 
диску си је од стра не воде-
ћих гастро ен те ро ло га Срби-
је и још јед ном пока за ло да 
се Општа бол ни ца Срем ска 

Митро ви ца нала зи на пра-
вом путу у сми слу струч но сти 
и оспо со бље но сти за помоћ 
сво јим паци јен ти ма.

Да су у митро вач кој бол ни-
ци посеб на посве ће ни ком фо-
ру и задо вољ ству паци је на та, 
гово ри и пода так да се број не 
ендо ско пи је раде у ане сте зи-
ји, те је и овој теми на струч-
ном ску пу гастро ен те ро ло га, 
посве ће на додат на пажња. 
Прим. др Мир ја на Кен дри-
шић, ане сте зи о лог, као гост 
пре да вач, одр жа ла је еду ка-
ци ју на тему „Како уна пре ди ти 
ане сте зи ју за гастрон те сти-
нал не ен до ско пи је у Срби ји“, 
с посеб ним освр том на иску-
ства Опште бол ни це Срем ска 
Митро ви ца.

Струч ном ску пу при су ство-
вао је и дирек тор митро вач-
ке бол ни це др Жив ко Врцељ 
и изра зио задо вољ ство што 

је на нај бо љи могу ћи начин 
иско ри шће на при ли ка да се 
кроз нова зна ња и иску ства 
дође до нај бо љих могу ћих 
реше ња у лече њу паци је на-
та са боле сти ма гастро ен те-
ро ло шке при ро де, а митро-
вач ка бол ни ца спа да у ред 
воде ћих међу општим бол ни-
ца ма у Срби ји, што због про-
фе си о нал но обу че ног кадра, 
што због савре ме не апа ра-
ту ре коју посе ду је, са циљем 
дости за ња висо ког сте пе на 
успе шно сти у дијаг но сти ци и 
лече њу обо ле лих. 

Мно ге уста но ве тер ци јар ног 
типа нема ју вели ко иску ство 
у лече њу гастро ен те ро ло-
шких боле сти, сто га је зна ње 
митро вач ких лека ра, др Вели-
ми ра Нова ко ви ћа, др Гор да не 
Митић и др Радо ва на Зеца, 
од изу зет не важно сти за овај 
реги он. Б. Сремчић

МИТРО ВАЧ КА БОЛ НИ ЦА

Струч ни саста нак
гастро ен те ро ло га

Скуп гастро ен те ро ло га у митро вач кој бол ни ци
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Пово дом окон ча ња про јек та Жен-
ског еду ка ци о ног цен тра у фир ми 
„Инсерт“ у Руми одр жа на је 22. јуна 

кон фе рен ци ја за нови на ре на којој је било 
речи о резул та ти ма који су постиг ну ти 
током дво го ди шње реа ли за ци је про јек та. 

Отва ра ње овог цен тра је ини ци ра ла 
фир ма „Инсерт“ у сарад њи са УСА ИД-ом 
и рум ском општи ном, кроз јав но - при ват но 
парт нер ство које су зајед нич ким сна га ма 
осми сли ле модел који се бави потре ба ма 
за рад ном сна гом на локал ном нивоу.

Кроз ЖЕЦ су 62 жене успе шно завр ши ле 
кур се ве обу ке у обла сти про из вод ње обу-
ће, инфор ма ци о них тех но ло ги ја и енгле-
ског јези ка, а 21 од укуп но 23 жене које 
су завр ши ле обу ку у обла сти про из вод ње 
обу ће, доби ла је посао одмах по завр-
шет ку обу ке у фир ми „Инсерт“. Тако ђе, 20 
жена је завр ши ло почет ни курс позна ва-
ња инфор ма ци о них тех но ло ги ја, а 19 њих 
је завр ши ло почет ни и нижи сред њи ниво 
позна ва ња енгле ског јези ка. Дакле, укуп но 
62 неза по сле не жене су завр ши ле кур се ве 
обу ке у Жен ском еду ка ци о ном цен тру.

- УСА ИД је са поно сом подр жао про-
јек те који су зајед но са вла дом Срби је и 
при ват ним сек то ром ради ли на уна пре ђе-
њу како еко ном ског раз во ја тако и послов-
ног окру же ња за раз вој при ват ног сек то-
ра - рекла је Лора Павло вић, дирек тор ка 
Kанцеларије за демо крат ски и еко ном ски 
раз вој у УСА ИД-у. 

Локал на само у пра ва ће и даље дава ти 
подр шку Жен ском еду ка ци о ном цен тру и 
њего вим теку ћим и буду ћим актив но сти-
ма.

- Пре све га оним усме ре ним ка дру гим 
сек то ри ма при вре де који има ју сна жан 
потен ци јал за раз вој, укљу чу ју ћи и парт-
нер ства која се фоку си ра ју на укла ња ње 
пре пре ка запо шља ва њу и раз во ју при-
ват ног сек то ра. У про јек ту ЖЕЦ виде ли 
смо начин да се обез бе ди обра зо ва на, 
оспо со бље на и флек си бил на рад на сна-
га, јер упра во ста лан раз вој тех но ло ги је 
тра жи флек си бил ну рад ну сна гу. Под сти-

ца ње при вред них актив но сти и пове ћа ње 
инве сти ци ја су наш при мар ни циљ, а за то 
је потреб на и одго ва ра ју ћа рад на сна га - 
рекао је Сте ван Kовачевић, пре сед ник СО 
Рума.

Жар ко Kојић, гене рал ни дирек тор фир-
ме Инсерт доо рекао је да цен тар нуди кур-
се ве обу ке који су у скла ду са утвр ђе ним 
потре ба ма у Срем ском окру гу у обла сти 
про из вод ње обу ће, зајед но са про гра ми-
ма обу ке у обла сти тзв. „меких“ вешти на, 
као што су позна ва ње енгле ског јези ка и 
инфор ма ци о них тех но ло ги ја. 

С. Џ.

ЗАВР ШЕН ПРО ЈЕ КАТ ПРВЕ ЕДУК ЦИ ЈЕ У ЖЕН СКОМ ЕДУ КА ЦИ О НОМ ЦЕН ТРУ

Завр ши ле обу ку и доби ле посао

Сте ван Кова че вић, Лора Павло вић и Жар ко Којић 

Завод за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца, у сарад-
њи са Црве ним крстом и 
Домом здра вља у поне де љак 
26. јуна, на град ској пла жи, 
обе ле жио је Међу на род ни 
дан про тив зло у по тре бе и 
неза ко ни те трго ви не дро га-
ма, чији је ово го ди шњи сло га-
ном „Прво саслу шај“.

Циљ кам па ње је подр шка 

пре вен ци ји упо тре ба дро га 
која је засно ва на на науч ним 
дока зи ма о ефи ка сно сти, 
чији су основ ни циље ви спре-
ча ва ње и одла га ње кон зу ми-
ра ња пси хо ак тив них суп стан-
ци, као и спре ча ва ње да они 
који екс пе ри мен ти шу са дро-
га ма поста ну кори сни ци висо-
ког ризи ка и зави сни ци од 
дро га.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Реци „не“ дро га ма
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ПРИ ЈЕМ КОД ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Избо ри ли се са боле шћу,
па осво ји ли меда ље
Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла-

ди мир Гак у петак, 23. јуна при ре-
дио је све ча ни при јем за 16-годи-

шњег Лаза ра Мати је ви ћа и 11-годи шњег 
Сте фа на Зака ма ро ка из Инђи је, који су 
почет ком јуна уче ство ва ли на 8. „Свет-
ским дечи јим побед нич ким игра ма“ у 
Москви. У пита њу је так ми че ње на којем 
уче ству ју мали ша ни узра ста од седам 
до 16 годи на који су завр ши ли тера пи-
ју, побе див ши тако у нај ва жни јој бор би 
- бор би за живот. Деца су се так ми чи ла 
у сто ном тени су, пли ва њу, стре ља штву, 
атле ти ци, фуд ба лу и шаху.Репре зен та-
ци ја Срби је на овом так ми че њу осво ји-
ла је укуп но седам меда ља – три злат не, 
јед ну сре бр ну и три брон за не.

Сте фан је уче ство вао у кате го ри ји од 
10 до 13 годи на у чети ри дисци пли не 
(атле ти ка, фуд бал, стре ља штво и сто ни 
тенис) и осво јио две злат не меда ље - у 
атле ти ци (трча ње на 60 мета ра) и фуд-
ба лу. У кате го ри ји од 14 до 16 годи на, 
Лазар Мати је вић се оки тио са две брон-
за не меда ље - у сто ном тени су и фуд-
ба лу. 

- Уче шће на „Игра ма побед ни ка“ у 
Москви за нас је било јед но неза бо рав но 
иску ство. Заи ста носи мо пре ле пе ути ске 
и успо ме не из Руси је и захва љу је мо се 
НУР ДОР-у и Општи ни Инђи ја - рекли су 
Сте фан и Лазар након све ча ног при је ма 

код пред сед ни ка Општи не Инђи ја.
Локал на само у пра ва овим малим 

јуна ци ма захва ли ла се на сим бо ли чан 
начин покло нив ши им лап топ рачу на-
ре, а пред сед ник Општи не Вла ди мир 
Гак поже лео им је добро здра вље и пуно 
сре ће у даљем шко ло ва њу и спорт ским 
актив но сти ма.

- Лазар и Сте фан су побе ди ли у нај-
ва жни јој бор би-бор би за живот и сви ма 
нам пока за ли како се тре ба у живо ту 

бори ти и на који начин тре ба пред ста-
вља ти град и држа ву из које дола зи те 
на јед ном вели ком так ми че њу, какве су 
„Игре побед ни ка“ у Москви. Ми смо вео-
ма поно сни на њих дво ји цу и лап топ 
рачу на ри ма смо хте ли да им се захва-
ли мо на томе што су били јаки и у бор би 
за живот, али и на овом так ми че њу, ода-
кле су нам доне ли чак чети ри меда ље - 
иста као је пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак. М. Ђ.

Сте фан и Лазар са роди те љи ма на при је му код пред сед ни ка Општи не Инђи ја

Клуб аме рич ког фуд ба ла 
„Мери ди ан Инди анс“ из 
Инђи је пла си рао се у полу-

фи на ле Спорт клуб Прве лиге 
Срби је побе див шу у плеј-офу 
фаво ри зо ва не „Блу Дра гон се“ 
са 35:28. Јунак утак ми це био је 
мла ди Алек сан дар Бор ко вић, 
који је у овом мечу „екс пло ди-
рао“ и пре зен то вао фан та стич ну 
игру којој ни ста ме на одбра на 
„Зма је ва“ није могла да ста не 
на пут.

„Блу Дра гон си“ и „Инди ан-
си“ оди гра ли су веро ват но нај-
не и зве сни ји меч ово го ди шњег 
првен ства, а суде ћи по до сада 
при ка за ном, нико није оче ки вао 
да ће игра ти поен за поен те 
да ће нави ја чи кроз све чети ри 
четвр ти не бити све до ци резул-
тат ске клац ка ли це, до самог 
кра ја.

Сме њи ва ла су се вођ ства 
током чита вог меча јер су „Инди-
ан си“ ушли рас те ре ће ни је, све-
сни да нема ју шта да изгу бе. 
Прва четвр ти на завр ше на је 
вођ ством инђиј ске еки пе, али су 
„Зма је ви“ успе шно надок на ђи-

ва ли сва ку пред ност про тив ни-
ка, па се на одмор оти шло при 
резул та ту 21:21.

Тре ћа ета па утак ми це про те-
кла је мир но, без пое на, да би 

се потом у фини шу игра поно во 
„отво ри ла“. Овог пута, пове ли 
су дома ћи ни, те су гости били у 
ситу а ци ји да „јуре” резул тат, а то 
им је и пошло за руком.

Алек сан дар Бор ко вић је након 
меча изја вио да је јед на гре шка 
„Зма је ва“ у четвр тој четвр ти ни, 
када су „Инди ан си“ поку пи ли 
кик-оф, доне ла пре ва гу у корист 
њего вог тима, али и да је цела 
еки па оди гра ла тим ски, уигра но 
и сло жно, што види као глав ни 
раз лог побе де.– Оче ки вао сам 
да ће бити „густо“, као што је 
и било. Оба тима су се бори ла 
за топ чети ри еки пе. Иако сам 
пости гао свих пет тач да у на, не 
бих успео без сво је еки пе која је 
добро бло ки ра ла и држа ла сво је 
људе. Сви су игра ли као пра ви 
тим, као пра ва поро ди ца. Било 
је неко ли ко гре ша ка, што ћемо 
да попра ви мо у наред ном пери-
о ду – изја вио је Бор ко вић.

„Инди ан си“, не само да су се 
реван ши ра ли за пораз од „Пла-
вих зма је ва“ у лига шком делу 
првен ства, него су оства ри ли и 
свој нај бо љи резул тат у сени ор-
ској кон ку рен ци ји, па ће у полу-
фи на лу ово го ди шњег так ми че-
ња игра ти у Кра гу јев цу про тив 
акту ел них прва ка држа ве „Вајлд 
Боар са“. М. Ђ.

ИСТО РИЈ СКИ УСПЕХ КЛУ БА АМЕ РИЧ КОГ ФУД БА ЛА „ИНДИ АНС“ ИЗ ИНЂИ ЈЕ

Пла сман у полу фи на ле

Детаљ са утак ми це „Инди ан си“ – „Блу Дра гонс“
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Пре само годи ну дана одго вор ност 
за функ ци о ни са ње јед ног од нај бо-
љих спорт ских колек ти ва у Инђи ји 

пре у зе ло је ново руко вод ство, на челу 
са пред сед ни ком клу ба Здрав ком Мрђом 
и дирек то ром Дра га ном Пили по ви ћем. 
Данас, како потвр ђу ју и у Упра ви клу ба, 
ситу а ци ја је мно го ста бил ни ја, пре све га, 
када су финан си је у пита њу. 

- Морам рећи да смо пре само годи ну 
дана у клу бу зате кли јед но хао тич но ста-
ње, у финан сиј ском и орга ни за ци о ном 

сми слу. Није било дома ћин ског посло ва-
ња, тако да смо на почет ку има ли доста 
поте шко ћа, поја вљи ва ли су се непла ни-
ра ни дуго ви, дуго ви који се нису књи го-
вод стве но води ли - каже Дра ган Пили по-
вић, дирек тор ФК „Инђи ја“.

Пили по вић наво ди да је дуг изно сио 22 
мили о на дина ра на дан 15. јун 2016. годи-
не и да су за годи ну дана успе ли да га 
сма ње на 10 мили о на дина ра.

- Успе ли смо да вра ти мо око 12 мили-
о на дина ра и морам да кажем да су нам 
у томе помо гли Општи на Инђи ја, Савез 
спор то ва и неко ли ко спон зо ра. Све пла те 
се испла ћу ју на вре ме и ту нема ника квих 
про бле ма - каже дирек тор ФК „Инђи ја“.

Лоша ситу а ци ја зете че на је и када је у 
пита њу инфра струк ту ра. Пре ма речи ма 
над ле жних, саче ка ле су их запу ште не 
свла чи о ни це, дре со ви и оста ла спорт ска 
опре ма, глав ни терен, три би не и помоћ-
ни терен.

- Доста енер ги је је изгу бље но на 
реша ва њу тих про бле ма, јер јед но став-
но нисмо могли да се фоку си ра мо на 
рад са првим тимом, мла ђим кате го ри-
ја ма и на инфра струк ту ру. После годи ну 
дана ура ђе но је мно го како би се задо-
во љи ле потре бе так ми че ња у Првој лиги 

Срби је. Нисмо има ли нијед ну заста ву 
у клу бу, сада су сви јар бо ли попу ње ни, 
јер по про по зи ци ја ма,  мини мум мора 
бити поста вље но пет заста ва - општин-
ске, клуп ске, ФИФЕ, УЕФЕ и ФСС, сада 
их има мо 18. Терен је у одлич ном ста њу, 
два пута је у току про те клих годи ну дана 
у пот пу но сти уре ђен и то током зим ског и 
лет њег пре ла зног пери о да - каже Пили-
по вић.

Доказ да се у прет ход них годи ну дана 
добро ради ло јесу и оства ре ни резул та-
ти у прет ход ној сезо ни. Сени ор ска еки па, 
која се так ми чи у Првој лиги Срби је, сезо-
ну је завр ши ла на четвр тој пози ци ји са 48 
осво је них бодо ва, док су се Омла дин ци 
овен ча ли титу лом шам пи о на Вој во ди-
не, и од авгу ста ове годи не так ми че ње 
наста вља ју у Ква ли тет ној Омла дин ској 
лиги Срби је.

- Омла дин ци ће има ти при ли ку да 
одме ре сна ге са воде ћим клу бо ви ма 
срп ског фуд ба ла попут Црве не Зве зде и 
Пар ти за на. Морам рећи да смо за так ми-
че ње лицен ци ра ли и дру гу омла дин ску 
еки пу, која оку пља мом ке 2000. годи ште 
за Омла дин ску лигу Вој во ди не, јер пла-
ни ра мо да се у том ран гу так ми чи мо не 
јед ну, већ две сезо не - гово ри о пла но ви-
ма дирек тор ФК „Инђи ја“.

Пили по вић се на кра ју освр нуо и на 
пред сто је ћи пре ла зни рок и навео да 
неће бити мно го про ме на у играч ком 
кадру, нити вели ких „поме ра ња“:

- Са два де се так игра ча из овог саста-
ва ћемо ући у нову так ми чар ску сезо ну. 
Можда ће три, чети ри игра ча напу сти ти 
наше редо ве због исте ка уго во ра или 
нових анга жма на. Наши игра чи су можда 
међу нај не пла ће ни јим у Срби ји, али су 
им пла те редов не. 

М. Ђ.

После неко ли ко годи на „изгнан ства“, 
дру ги фуд бал ски клуб у Инђи ји, ФК 
„Желе зни чар“ поно во ће све утак ми це 
игра ти на Град ском ста ди о ну. Како је 
иста као дирек тор ФК „Инђи ја“ Дра ган 
Пили по вић таква је одлу ка сада шњег 
руко вод ства.

- ФК „Желе зни чар“ све зва нич не утак-
ми це игра на глав ном тере ну, док тре на-
жни про цес оба вља ју на помоћ ном тере-
ну. За сада нема мо про бле ма са упра вом 
ФК „Желе зни чар“ и мислим да ће та 
сарад ња и на даље функ ци о ни са ти како 
тре ба - иста као је дирек тор ФК „Инђи ја“.

ФК „Желе зни чар“
на Град ском ста ди о ну

ГОДИ НУ ДАНА РАДА НОВОГ РУКО ВОД СТВА ФК „ИНЂИ ЈА“

Ста бил ни ја финан сиј ска 
ситу а ци ја

Први тим ФК Инђи ја

Дра ган Пили по вић,
дирек тор ФК „Инђи ја“

Доказ да се
у прет ход них

годи ну дана добро 
ради ло јесу и

оства ре ни резул та ти
у прет ход ној сезо ни

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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СЛО БО ДАН ЈЕВРЕ МО ВИЋ, ТРЕ НЕР ГИМ НА СТИ КЕ И ФИТ КИ ДА

Кари је ра дуга 50 годи на

Пола века у гим на сти ци 
обе ле жио је про шле субо-
те, 24. јуна тре нер Сло-

бо дан Јевре мо вић из Срем ска 
Митро ви це. Сва ко ко је тре ни-
рао гим на сти ку зна за Сло бу, 
који је у нека да шњем Пар ти за ну 
1967. годи не запо чео сво ју тре-
нер ску кари је ру.

- У гим на сти ци сам био пре ко 
40 годи на, а послед њих седам 
годи на сам посве ћен фит ки ду, 
модер ни јој и нешто мало дру-
га чи јој вер зи ји гим на сти ке. Тре-
ни рао сам за ових 50 годи на 
око 10 хиља да девој чи ца, а број 
осво је них меда ља на разним 
ниво и ма так ми че ња није могу ће 
пре бро ја ти. Девој чи це које сам 
тре ни рао биле су прва ки ње Вој-
во ди не, прва ки ње Југо сла ви је, 
прва ки ње Евро пе – каже Јевре-
мо вић.

Почео је да ради у „Пар ти за-
ну“ 1967. годи не на наго вор свог 

тре не ра Нико ле Кова чи ћа.  
- Од 1967. годи не про шло је 

50 годи на, а као да је јуче било. 
Сећам се да сам од почет ка био 
врло успе шан, јер су већ 1969. 
годи не моје пио нир ке биле 
прва ки ње Вој во ди не, наред не 
годи не, 1970. Бран ка Дабо вић 
осво ји ла је титу лу пио нир ске 
прва ки ње Југо сла ви је, а 1972. 
годи не поста ла је и омла дин-
ска репре зен та тив ка Југо сла-
ви је. Бран ка Бур ма зо вић је 
била сени ор ска репре зен та тив-
ка Југо сла ви је. Сме њи ва ле су 
се гене ра ци је, више или мање 
успе шне, а када је гим на сти ка 
у Срби ји спа ла на ниво на којем 
је сада, одлу чио сам да потра-
жим нешто инте ре сант ни је и 
открио сам фит кид, нови спорт 
који је врло сли чан гим на сти ци. 
Већ седам годи на врло успе шно 
водим Фит кид клуб „Стар СМ“. 
Девој чи це које сада тре ни рам су 

са чети ри европ ска првен ства 
доне ле две злат не, две сре бр не 
и пет брон за них меда ља. Надам 
се да ћемо успе ти ове годи не да 
оде мо на так ми че ње у Ирску – 
наво ди Сло бо дан Јевре мо вић.

Иза њега је вео ма успе шна 
кари је ра, а гене ра ци ја са којом 
тре нут но ради, је послед ња. 
Наво ди да пла ни ра да оста не у 
клу бу, а тре нер ску пали цу пре-
да је сину Мар ку, који је завр шио 
ДИФ и који је тако ђе тре нер у 
клу бу. 

На кра ју Сло ба наво ди да је 
као тре нер доса њао сво је сно ве, 
али оста је жал за Новем бар ском 
награ дом.

- Нека ко без тог град ског при-
зна ња кари је ра ми није ком плет-
но зао кру же на. У сва ком слу ча ју 
девој чи це које тре ни рам и које 
сам тре ни рао су моја нај ве ћа 
награ да – закљу чу је Јевре мо-
вић. Б. С.

АТЛЕ ТИ ЧАР КА
ДРА ГА НА ТОМА ШЕ ВИЋ

Нај бо ља
у Изра е лу

Атле ти чар ка „Сир ми ју ма“ 
Дра га на Тома ше вић у 2017. 
годи ни не зна за пораз. Оства-
ри ла је још јед ну вред ну побе ду, 
ово га пута на екип ном Првен-
ству Евро пе у изра ел ском Тела-
ви ву. Побе ди ла је у баца њу 
диска и репре зен та ци ји Срби је 
доне ла мак си мал них 12 бодо ва. 

Након оства ре не нор ме за 
сени ор ско Првен ство све та које 
ће се одр жа ти од 9. авгу ста у 
Лон до ну ово је још један изу зе-
тан успех за митро вач ки спорт.

- Није било лако, јер је мора-
ла да побе ди Литван ку Сара ди-
ну, фина лист ки њу са послед ње 
олим пи ја де у Рију, али и Мађа-
ри цу Мар тон, шам пи он ку Евро-
пе у баца њу кугле - пре за до во-
љан побе дом исти че тре нер 
Дани ло Крти нић. 

Спорт ски дирек тор АК „Сир-
ми јум“ Горан Павло вић сле де-
ћег викен да наја вљу је наступ 
сјај ног Огње на Сто ја но ви ћа, нај-
бр жег јуни о ра у Срби ји на 
Првен ству Бал ка на у Буку ре шту, 
у кон ку рен ци ји јуни о ра тако ђе за 
репре зен та ци ју Срби је.

БИЦИ КЛИ ЗАМ

Првен ство 
Срби је

Првен ство Срби је у бици кли-
зму – хро но ме тар 2017. одр жа но 
је про шлог пет ка, 23. јуна у 
Ерде ви ку. Воже на је ста за од 
Ерде ви ка до Куку је ва ца дуга пет 
кило ме та ра, а вру ћи на и јак 
ветар нису били на стра ни так-
ми ча ра. 

Три јум фе у сени ор ској кон ку-
рен ци ји одне ли су Душан Рајо-
вић из Метал ца и њего ва клуп-
ска коле ги ни ца Јеле на Ерић.

Држав но првен ство на хро но-
ме тар по четвр ти пут одр жа но је 
у орга ни за ци ји Бици кли стич ког 
саве за Срби је и Бици кли стич ког 
клу ба „Шид“, а по први пут так-
ми ча ри су трку поче ли са старт-
не рам пе.

Подр шку орга ни за ци ји трке 
пру жи ли су Општи на Шид и 
Тури стич ка орга ни за ци ја Општи-
не Шид.

СУБО ТИ ШТЕ

Рибо лов ци пеца ли за Уро ша
Сав при ход са хума ни тар ног так ми че ња 

у пеца њу шара на, које је у орга ни за ци ји 
Удру же ња рибо ло ва ца „Доњи Товар ник“ 

одр жа но про шле субо те, 24. јуна на језе ру у 
Субо ти шту, биће упла ћен у фонд за лече ње 
сед мо го ди шњег Уро ша Кара пан џи ћа из Попи-
на ца који болу је од цере брал не пара ли зе.

Нај у спе шни ји био је Иви ца Мар ко вић из 
Пећи на ца, који је осво јио прво место у обе 
кате го ри је так ми че ња – упе цао је нај ве ћи 
при ме рак шара на, а осво јио је прво место и 
за укуп ну уло вље ну коли чи ну рибе, тако да је 
кући понео оба пеха ра и злат ну меда љу. Дру-
го место и сре бр ну меда љу осво јио је Јова ну 
Ђор ђе ви ћу из Кар лов чи ћа, а како је за тре-
ће место било више кан ди да та рибо лов ци су 
одлу чи ли да се брон за на меда ља на доде ли 
так ми ча ри ма, већ да при пад не Уро шу као 
успо ме на на ово так ми че ње. Меда љу је у Уро-
ше во име при мио његов отац Дејан Кара пан-
џић.
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ЕВРОП СКО ПРВЕН СТВО У КАЈА КУ

Каја ка ши ма „Вала“ три меда ље
Про те клог викен да у Бео-

гра ду на Ади Циган ли-
ји одр жа но је Европ ско 

првен ство у каја ку за јуни о ре и 
мла ђе сени о ре на коме је уче-
ство ва ло 38 зема ља. Каја ка ши 
митро вач ког „Вала“ наста ви ли 
су да нижу успе хе осво јив ши 
три меда ље.

Мари ја Доста нић је осво ји ла 
злат ну меда љу у јед но се ду на 
500 мета ра у јуни ор ској кон-
ку рен ци ји побе див ши у вре-
ме ну 1 минут и 58.628 секун-
ди. Сре бр на меда ља при па ла 
је Софи Кин цло вој из Чешке 
(01:59.224), док се за брон-
зу избо ри ла Али на Сви та из 
Бело ру си је (02:00.028). Мари ја 
се послед њег дана шам пи о на-
та так ми чи ла и у јед но се ду на 
200 мета ра. У трци на нај кра ћој 
део ни ци зау зе ла је 4. место у 
вре ме ну (44.472).  

Бојан Зде лар је осво јио две 
брон за не меда ље у јуни ор ским 
јед но се ди ма. У трци на 1.000 
мета ра брон зу је осво јио у вре-
ме ну 3 мину та и 36.212 секун-
ди. Злат ну меда љу је осво јио 

Расмус Кнуд сен из Дан ске 
(03:33.388), а сре бро мађар 
Адам Вар га (03:35.260). На 500 
мета ра до брон за не меда ље 
је дошао у вре ме ну 1 минут и 
42.788 секун де. Злат ну меда-
љу је осво јио Дми три Дани-
љен ко из Укра ји не (01:42.704), 
а сре бр ну меда љу Чаба Зал ка 
из Сло вач ке (01:42.724).  

Нај бли жи меда љи био је 

Петар Мил ко вић у мла ђе се ни-
о р ском четво ро се ду на 1.000 
мета ра осво јив ши 4. место са 
Нико лом Расу ли ћем, Анђе лом 
Џом бе том и Миха и лом Субо ти-
ћем (03:00.464). Петар је насту-
пио и у јед но се ду на 500 мета-
ра где је завр шио на 3. Месту 
(01:43.512) у Б фина лу, укуп но 
зау зев ши 12. место.  

Оли ве ра Михај ло вић је у 

јуни ор ском дво се ду са парт-
нер ком Евом Бар том оства-
ри ла одлич не резул та те. У 
трци на 500 мета ра зау зе ле 
су 6. место (01:52.816), то 
јест на 1.000 мета ра 8. место 
(03:50.244).  

Сте фан Врдо љак и Нема ња 
Тајбл су насту пи ли у јуни ор-
ским четвор се ди ма. У трци на 
1.000 мета ра су са Сте фа ном 
Васи ћем и Жар ком Јако вље-
ви ћем полу фи нал ну трку завр-
ши ли на 4. Месту (03:07.132), 
док на 500 мета ра са Васи ћем 
и Андреј Њари јем нису успе ли 
да се пла си ра ју у полу фи на ле 
(01:31.228).  

Сан дра Поло ви на је у кон-
ку рен ци ји мла ђих сени ор ки у 
јед но се ду на 1.000 мета ра у 
полу фи на лу зау зе ла 5. место 
(04:18.584). Ана ста зи ја Бајук 
је насту пи ла у четво ро се ду на 
500 мета ра за јуни ор ке са Тија-
ном Јанић, Зора ном Доло вац и 
Јеле ном Бодор где су завр ши-
ле так ми че ње у ква ли фи ка ци-
ја ма.

Б. З. 

Мари ја Доста нић и Бојан Зде лар

Цело днев ним про гра мом, про шлог пет-
ка, 23. јуна је на Базе ни ма Пећин ци 
зва нич но поче ла купа ли шна сезо на. 

Богат кул тур но - забав ни и спорт ски про-
грам, као и топао лет њи дан при ву као је 
вели ки број купа ча, али и спо р ти ста.

Све ча но отва ра ње обе ле жио је тур нир 
у брзо по те зном шаху, на којем је уче ство-
ва ло десет игра ча, који су игра ли по убр-
за ном тем пу игре: пет мину та по игра чу. 
Побе дио је Лазар Пеште рац из Шима но ва-
ца, који је из девет пар ти ја осво јио осам 
пое на. Дру ги је био Сла ви ша Спа сић из 
Шима но ва ца са седам пое на, док је тре ћи 
био Дејан Јова но вић из Прхо ва, тако ђе са 
седам пое на, али са сла би јим додат ним 
кри те ри ју ми ма. Тур нир је све ча но отво-
рио Томи слав Ћир ко вић, дирек тор Јав не 
уста но ве „Спорт ски цен тар“, повла че њем 
првог поте за у пар ти ји Бабић – Пеште рац. 

Тро ји ца прво пла си ра них награ ђе ни су 
пеха ри ма и меда ља ма.

Троп ска вре ли на тог дана није оме ла 
одбој ка ше на песку да пока жу сво је уме ће. 
На тере ну за одбој ку на песку осам еки па, 
саста вље них од по три игра ча, так ми чи-
ло се у свом оми ље ном спор ту. Финал на 
утак ми ца одре ди ла је побед нич ку еки пу у 
саста ву Нема ња Дин чић, Душан Ште тић и 
Мати ја Шего вац. Дру го место осво ји ли су 
мла ди одбој ка ши Јова на Чикић, Бра ни-
слав Пет ко вић и Дра га на Нај ић, док је тре-
ће место зау зе ла еки па у саста ву Дани је ла 
Тешић, Ката ри на Гојић и Јова на Сав ко вић. 
Награ де нај у спе шни јим одбој ка ши ма уру-
чио је руко во ди лац пећи нач ких базе на 
Дар ко Пан тић.

Богат кул тур но - забав ни про грам обе-
ле жи ли су насту пи две гру пе ансам бла 
Дру штва за него ва ње народ не тра ди ци је 

„Пећин ци“, а нај мла ђе посе ти о це базе на 
заба вљао је про фе си о нал ни кловн – ани-
ма тор.

Из упра ве Базе на у Пећин ци ма наја вљу-
ју и за ову купа ли шну сезо ну низ погод но-
сти за нај у спе шни је ђаке и спор ти сте, као 
и богат спорт ски и забав ни про грам, а у 
сарад њи са Спорт ским саве зом „Раз вој 
спор то ва“ наста вља се лепа тра ди ци ја бес-
плат не шко ле пли ва ња, која почи ње 1. јула. 
Пећи нач ки базе ни биће отво ре ни за купа че 
сва ког дана од 10 до 19 часо ва. Тако ђе, за 
све љуби те ље пли ва ња и заба ве на базе-
ни ма који нису са тери то ри је пећи нач ке 
општи не, биће обез бе ђен бес пла тан ауто-
бу ски пре воз из Руме, који стар ту је у поне-
де љак 26. јула, а све додат не инфор ма ци је 
могу се доби ти путем теле фо на 063/575 
023 или на зва нич ном сај ту Базе на Пећин-
ци http://www.baze ni pe cin ci.com.

БАЗЕ НИ У ПЕЋИН ЦИ МА

Отво ре на купа ли шна сезо на
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ОВАН: Уко ли ко вас 
ири ти ра не чи је не про-
фе си о нал но по на ша-
ње, по тру ди те се да 

кон тро ли ше те сво је не га тив не 
им пул се и из бе га вај те по тен ци-
јал но ри вал ство. По тен ци ра ње 
по слов ног су че ља ва ња ства ра и 
низ до дат них про бле ма. Искре-
ност пред во ље ном осо бом ути че 
на бо ље раз у ме ва ње. По треб на 
вам је емо тив на бли скост ка ко 
би сте пре ва зи шли сум ње.

БИК: Оче ку је те по зи-
ти ван од го вор или 
од ре ђе но при зна ње 
за свој рад. Али, до 

вас до пи ру нео д ре ђе ни ко мен та-
ри и не чи је не го до ва ње. Не мој те 
до зво ли ти да вас не ко ис про во-
ци ра на им пул сив но по на ша ње и 
по гре шну од лу ку. Во ље на осо ба 
оче ку је да до след но ис пу ни те 
сво ја обе ћа ња. Те шко вам је да 
ускла ди те све за јед нич ке по тре-
бе и ин те ре со ва ња.

БЛИ ЗАН ЦИ: До го вор 
са јед ном осо бом ука-
зу је на мо гу ће не спо-
ра зу ме и по тен ци јал-

ни не у спех. Не до ста је вам до бар 
увид у раз ли чи те то ко ве по слов-
них до га ђа ја. Де лу је те су ви ше 
ре зер ви са но и не по вер љи во али 
парт нер не ма на ме ру да вас пре-
те ра но раз у ве ра ва у ва шим емо-
тив ним сум ња ма. Ва жно је да 
пра вил но усме ра ва те. Ва жно је 
да пра вил но усме ра ва те кре а-
тив ну енер ги ју.

РАК: Уко ли ко се ве ћи-
на са рад ни ка про ти ви 
ва шим иде ја ма и 
во љи, не ма по тре бе 

да упор но ин си сти ра те на сво јим 
пр во бит ним на ме ра ма. Не ко вам 
отво ре но да је до зна ња да не ће 
има ти пре ви ше раз у ме ва ња за 
ва ше зах те ве. Де лу је те уз не ми-
ре но, лак ше вам је да не ког оп ту-
жи те за сво је емо тив но ста ње. 
По треб но је да се бо ље при ла го-
ди те бли ској осо би.

ЛАВ: Ко ле ба те се 
из ме ђу две по слов не 
по ну де. Ме ђу тим 
по ка за ће се да ни јед-

на од њих ни је од го ва ра ју ће 
ре ше ње ко је за до во ља ва ва ша 
оче ки ва ња. По треб но је да про-
ме ни те не ка основ на пра ви ла у 
до го во ру са са рад ни ци ма за рад 
ве ћег успе ха. Не ма раз ло га да 
пре те ра но ис ти че те сво је зах те ве 
у дру штву во ље не осо бе. Обра-
ти те па жњу на здра ви ји на чин 
ис хра не.

ДЕ ВИ ЦА: За кљу чу је-
те да вам не до ста је 
ши ра по др шка и по у-
зда не ин фор ма ци је о 

основ ним до га ђа ји ма на по слов-
ној сце ни. Не мој те до зво ли ти да 
се то не га тив но од ра зи на ни во 
по слов не са рад ње или на ре зул-
та те ко је оче ку је те. Ва жно је да 
се пра вил но за шти ти те од не га-
тив них ути ца ја.

ВА ГА: По сто је раз ли-
чи ти не спо ра зу ми у 
по слов ним пре го во-
ри ма, што вам да је за 

пра во да ин си сти ра те на сво јим 
ци ље ви ма и до ка зи ва њу исти не. 
Уко ли ко вам је ста ло да оства ри-
те по слов ни успех, по треб но је 
да пре у зме те од го вор ност за 
сво је по ступ ке. У су сре ту са 
во ље ном осо бом де лу је те на пе-
то јер мно ге ства ри из не на да 
из ми чу ва шој во љи.

ШКОР ПИ ЈА: Не ко 
вам ја сно да је до зна-
ња, да се на ла зи те у 
до број по зи ци ји и да 

по др жа ва ва ше ста во ве. По треб-
но је да про це ни те до бар тре ну-
так за ак ци ју и да над му дри те 
сво је ри ва ле. Ва жно је да ва ше 
иде је или емо тив на ин те ре со ва-
ња на и ла зе на по зи ти ван од го-
вор. Уко ли ко сте сло бод ни пла-
ни рај те но ви љу бав ни су срет.

СТРЕ ЛАЦ: Не ма раз-
ло га да оче ку је те но ве 
уступ ке од осо бе ко ја 
не по др жа ва ва ше 

по слов не ста во ве и ци ље ве ко је 
за го ва ра те. Гу би те дра го це но 
вре ме, не по треб но ин си сти ра те 
на исти ни о ко јој дру ги не же ле 
јав но да се из ја шња ва ју у ва шу 
ко рист. По треб на вам је емо тив на 
дис кре ци ја, бу ди те па жљи ви и 
из бе га вај те аван ту ри стич ке иде је. 
При у шти те се би оми ље ну за ба ву. 

ЈА РАЦ: Не мо же те да 
про ме ни те основ не 
усло ве или рас по ло-
же ње ко је вла да у 

по слов ним кру го ви ма, пла но ви 
ко је има те за ви се од не чи јег ути-
ца ја и во ље. Не мој те до зво ли ти 
да у ва ма пре вла да су је та или 
же ља за по бед нич ким три јум фом. 
Мо ра те има ти до вољ но стр пље-
ња за сво ју по ро ди цу. Из бе га вај те 
пси хо – фи зич ка оп те ре ће ња или 
так ми чар ску ат мос фе ру.

ВО ДО ЛИ ЈА: Из не над-
на по слов на не при јат-
ност или су коб са јед-
ном осо бом на те ра ће 

вас да ства ри по сма тра те дру гим 
очи ма. Из бе га вај те осе тљи ве 
те ме ко је пред ста вља ју по тен ци-
јал ни ри зик за ваш по слов ни 
углед. Бу ди те до вољ но про ми-
шље ни. Ва жно је да пра вил но 
про це ни те не чи ју уло гу и емо тив-
не на ме ре. Парт нер не же ли да 
вас до дат но оп те ре ћу је сво јим 
зах те ви ма.

РИ БЕ: Де лу је те не за-
ин те ре со ва но за од ре-
ђе не те ме ко је зах те-
ва ју до дат ни по слов ни 

ри зик. Ипак хла дан тон и стил 
од би ја ња на и ла зе на лош од јек у 
по слов ним кру го ви ма. На жа лост 
не све сно под сти че те по слов ни 
ри ва ли тет. Осе ћа те емо тив ну тен-
зи ју у не чи јем при су ству. Ста ло 
вам је да од го нет не те парт не ро ву 
из не над ну ћу дљи вост у по на ша-
њу.

VREMEPLOV
28. јун

1389. У би ци на Ко со ву по љу 
Тур ци по бе ди ли срп ску вој ску и 
обез бе ди ли да љи про дор на 
Бал кан. Ср би ја по том по ста ла 
тур ска ва зал на др жа ва, а ње но 
осва ја ње за вр ше но 1459, ка да 
су Тур ци за у зе ли утвр ђе ни град 
Сме де ре во.
1960. Осно ван Уни вер зи тет у 
Но вом Са ду.

29. јун
1855. У Лон до ну иза шао пр ви 
број ли ста „Деј ли те ле граф“.
1882. У Бе о гра ду пу штен у рад 
пр ви са вре ме ни во до вод.

30. јун
1859. Чарлс Блон дин пред 
25.000 гле да ла ца пре ко ра за пе-
тог ко ноп ца пре шао из над Ни ја-
га ри них во до па да, из САД у 
Ка на ду.
1908. У ис точ ни Си бир пао 
ме те ор од чи је екс пло зи је се 
осе ти ло по дрх та ва ње тла и у 
цен трал ној Евро пи.
1948. Ју го сло вен ска штам па 
об ја ви ла Ре зо лу ци ју Ин фор ма-
ци о ног би роа ко му ни стич ких и 
рад нич ких пар ти ја о ста њу у 
Ко му ни стич кој пар ти ји Ју го сла-
ви је и од го вор Цен трал ног ко ми-
те та КПЈ ко јим се од ба цу ју оп ту-
жбе из не те у Ре зо лу ци ји. Усле-
ди ла хап ше ња и за тва ра ња 
чла но ва КПЈ ко ји су се опре де-
ли за ста во ве Ин фор мби роа.

1. јул
1921. Пр ви пут је при ме ње на 
вак ци на за за шти ту де це од 
ту бер ку ло зе (БЦГ).
2000. Пу штен је у са о бра ћај нај-
ду жи мост на све ту ко ји је по ве-
зао Швед ску и Дан ску.

2. јул
1900. Гроф Фер ди нанд фон 
Це пе лин из вр шио пр ви лет 
ва зду шним бро дом над Бо ден-
ским је зе ром у ју жној Не мач кој.
1961. Аме рич ки пи сац Ер нест 
Хе мин гвеј из вр шио са мо у би-
ство.
1964. Пред сед ник САД Лин дон 
Џон сон пот пи сао Акт о гра ђан-
ским пра ви ма, ко јим је за бра ње-
на ра сна дис кри ми на ци ја. 

3. јул
321. Рим ски цар Кон стан тин II, 
хри шћа нин, про гла сио не де љу 
за дан од мо ра и вер ског об ре да. 
1583. Ру ски цар Иван Гро зни 
убио је, у на сту пу гне ва, си на. 
Овај ауто кра та спро вео је зна-
чај не ре фор ме у Ру си ји, а због 
окрут ног од но са пре ма бо ља ри-
ма до био је на зив Гро зни. Као 
тра гич ни лик био је ин спи ра ци ја 
сли ка ри ма, му зи ча ри ма, књи-
жев ни ци ма, филм ским ре ди те-
љи ма.
1969. Је дан од осни ва ча ен гле-
ске рок гру пе „Ро линг стонс“ Бра-
јан Џонс уто пио се у свом ба зе-
ну под деј ством пре ко мер не 
ко ли чи не дро ге.

4. јул
1776. На Кон ти нен тал ном кон-
гре су у Фи ла дел фи ји пот пи са на 
Де кла ра ци ја о не за ви сно сти 
САД, да нас пра зник, Дан не за-
ви сно сти.

HOROSKOP

Сре да, 28. (15) јун 
Св. про рок Амос, Све ти муч. 
Кнез Ла зар и Св. му че ни ци срп-
ски – Ви дов дан

Че твр так, 29. (16) јун
Свет Ти хон Ама тун ски Чу до тво-
рац

Пе так, 30. (17) јун
Све ти му че ни ци Ма ну ил, Са вел 
и Исма ил

Су бо та, 1. јул (18. јун)
Све ти му че ни ци Ле он ти је, Ипа-
ти је и Те о дул

Не де ља, 2. јул (19. јун)
Св. апо стол Ју да; Преп. Пај си је 
Ве ли ки; Све ти Јо ван Шан гај ски

По не де љак, 3. јул (20. јун)
Св. све ште но му че ник Ме то ди је; 
Пре по доб ни На ум Охрид ски

Уто рак, 4. јул (21. јун)
Све ти му че ник Ју ли јан Тар сиј-
ски; Пре по доб на Ана ста си ја 
Срп ска

Crkveni
kalendar

• Ме њам те глу ај ва ра за 
ку ћу на Ха ва ји ма.
• Из гу био сам ве ру у 
се бе, ве ру у љу бав, ве ру 
у свет, је ди ну на ду сам 
на шао у игли … и сад 
хе клам и су пер ми је!

Кан ди ра ни 
ђум бир

Са стој ци: 500 г све жег ђум би-
ра, ше ћер.

При пре ма: Опе ри те и ољу шти-
те ђум бир, исец кај те га на ко ма ди-
ће при бли жне ве ли чи не. Ста ви те 
у шер пу и пре лиј те во дом да огре-
зне. Ку вај те на ти хој ва три око 30 
ми ну та, од но сно док не омек ша. 
Оце ди те, из ме ри те и ста ви те у 
по су ду, па до дај те исту ко ли чи ну 
ше ће ра и 3 ка ши ке во де. Ку вај те 
на ти хој ва три док ђум бир не 
по ста не про зи ран и теч ност ис па-
ри. Он да на још ни жој тем пе ра ту-
ри ку вај те стал но ме ша ју ћи док не 
по ста не ско ро сув. Ђум бир за тим 
ува љај те у ше ћер та ко да сва ки 
ко ма дић бу де пре кри вен ше ће-
ром. Рас по ре ди те ко ма ди ће у 
од го ва ра ју ћу по су ду и оста ви те да 
се охла ди на соб ној тем пе ра ту ри. 
Кад се са свим охла ди, ста ви те у 
те гле и до бро за тво ри те или га 
увиј те у це ло фан.



50 28. JUN 2017.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

ПРО ЈЕ КАТ ЗА МЛА ДЕ, А ПРО ТИВ ПРЕД РА СУ ДА  

Пси хо те ра пи ја није баук  

Зва нич на дефи ни ци ја пси хо те ра пи је 
гла си: пси хо те ра пи ја је „зајед нич ки 
назив за низ тех ни ка и про це ду ра која 

се састо ји из раз го во ра изме ђу тера пе у та и 
кли јен та, који насто је укло ни ти поре ме ћа је у 
дожи вља ва њу и пона ша њу, мења ти неке 
осо би не лич но сти због којих осо ба нема аде-
кват не соци јал не одно се и/или под сти ца ти 
пози ти ван раз вој осо бе“. Мно ги, међу тим, 
пси хо те ра пи ју изјед на ча ва ју са лече њем 
пси хи ја триј ских боле сти и због тога људи 
често не тра же помоћ када им је потреб на, 
стра ху ју да ће у дру штву бити „обе ле же ни“ 
или из дру штва изоп ште ни. Иску ство ипак 
потвр ђу је да је чове ку поне кад потреб на 
мала помоћ пси хо те ра пе у та да би решио 
огро ман про блем и зато је пра ва ште та што 
ова кав вид помо ћи људи сами себи ускра ћу-
ју само због нега тив них уве ре ња и пред ра су-
да, соп стве них или туђих. Пре ва зи ла же ње 
пред ра су да и сма ње ње нега тив них уве ре ња 
и емо ци ја јесте важно наро чи то код мла дих, 
јер они могу да посег ну за опа сним зам ка ма 
које им се у тре нут ку пону де као реше ње, а 
када схва те да су мали про блем реши ли 
тако што су упа ли у вели ку нево љу, може да 
буде већ касно за без бол на и еле гант на 
реше ња каква пси хо те ра пи ја нуди. Удру же-
ње гра ђа на „Уме ће живље ња“ из Шима но ва-
ца је пре ко про јек та „Дестиг ма ти за ци ја пси-
хо те ра пи је код мла дих“, а уз финан сиј ску 
подр шку Покра јин ског секре та ри ја та за спо-
рт и омла ди ну, одр жа ло низ ради о ни ца са 
сред њо школ ци ма у про сто ри ја ма Сред ње 
тех нич ке шко ле „Милен ко Вер кић Неша“ из 
Пећи на ца, као и у Гим на зи ји „Бран ко Ради-
че вић“ из Ста ре Пазо ве. Циљ ради о ни ца је, 
изме ђу оста лог, био охра бри ва ње мла дих да 
у слу ча ју потре бе потра же пси хо ло шку 
помоћ или савет у пра во вре ме и тако откло-
не пре пре ке које им сто је на путу да оства ре 
сво је пла но ве и поста ну успе шни ји, задо-
вољ ни ји и срећ ни ји. 

Коли ко је дестиг ма ти за ци ја пси хо те ра пи је 
важна за мла де пока зу је при мер мал тре ти-

ра ња и зло ста вља ња адо ле сце на та пре ко 
дру штве них мре жа. Нај че шће се деси да 
жртве зло ста вља ња не могу да трпе при ти-
сак одба че но сти од дру штва, а изра зи то рет-
ко саоп шта ва ју свој про блем ста ри јим осо ба-
ма које би могле да им помог ну. Већи на 
мла дих се повла чи у себе и доче ка „тач ку 
пуца ња“, што може да резул ти ра тра гич ним 
исхо дом. А сва ка ко би мање мла дих пати ло 
због ова кве врсте наси ља, када би се обра-
ти ло пси хо ло гу. Због стра ха да ће можда 

погор ша ти сво ју ситу а ци ју ако се обра те 
струч ња ку, они то не чине и бира ју да пате „у 
тиши ни“. Истра жи ва ња рађе на широм све та 
пока зу ју да и даље посто ји изра зи та стиг ма-
ти за ци ја пси хо те ра пи је. Један од могу ћих 
узроч ни ка такве сли ке јесте посто ја ње пред-
ра су да пре ма кори сни ци ма пси хи ја триј ских 
уста но ва. Посто ји могућ ност да је то један од 
раз ло га што људи нера до иду на тера пи ју – 
мисле да ће бити изјед на че ни са осо ба ма 

које има ју пси хи ја триј ске про бле ме, те да ће 
их бли жњи и шира зајед ни ца тада одба ци ти. 

Нај че шћи раз ло зи због којих мла ди не тра-
же помоћ јесу:

„Људи ће мисли ти да сам луд.“ 
„Мисли ће да не могу да кон тро ли шем 

соп стве ни живот.“
„Мисли ће да пре у ве ли ча вам ства ри.“
У изво ђе њу ради о ни ца уче ство ва ле су 

пси хо ло зи Ана Андо нов и Ката ри на Бркић, 
као и др Мили ца Нико лић, која је и коор ди на-
тор про јек та. Ради о ни ца ма је до сад при су-
ство ва ло више од четр де сет уче ни ка, који су 
пре почет ка реши ли први тест упит ни ка о 
дестиг ма ти за ци ји пси хо те ра пи је. Затим се 
наста вља ло са тео риј ским делом, да би 
касни је уче сни ци и сами поста вља ли пита-
ња која су за њих зна чај на. С обзи ром на то 
да је отво ре но мно го зани мљи вих тема, уче-
ни ци ма је оста вљан кон такт теле фон како 
би има ли могућ ност да се јаве уко ли ко има ју 
додат них пита ња, или је отво ре на тема о 
којој нису желе ли да раз го ва ра ју пред гру-
пом, или из било каквог дру гог раз ло га. Кон-
такт су без задр шке узе ли, тако да се може 
оче ки ва ти и накнад но јавља ње теле фо ном, 
меј лом или на неки дру ги начин након завр-
шет ка про јек та. 

За крај, мла ди ма је ста вље но до зна ња 
да крај циклу са ради о ни ца не зна чи и 
крај кон так та са удру же њем „Уме ће 

живље ња“, те да су мла ди сло бод ни да се 
јаве уко ли ко има ју потре бу за тим. Јер, поне-
кад је мали савет више него зла та вре дан – 
поне кад је он живо та вре дан, јер отва ра 
реше ња која кат кад оста ју скри ве на, пре пла-
вље на емо ци ја ма, пред ра су да ма и ути ца ји-
ма људи који вечи то нешто „сма тра ју“ и 
„паме ту ју“, без озбиљ ног уте ме ље ња сво јих 
ста во ва у стру ци или иску ству. Не тре ба 
забо ра ви ти – иску ство које ста ри ји има ју 
поне кад је јед но став но неу по тре бљи во за 
реша ва ње про бле ма које мла ди данас има ју, 
јер данас више ништа није исто као што је 
некад било. 

Истра жи ва ња
рађе на широм све та 
пока зу ју да и даље 
посто ји изра зи та
стиг ма ти за ци ја
пси хо те ра пи је.

Један од могу ћих 
узроч ни ка такве сли ке 

јесте посто ја ње
пред ра су да пре ма 

кори сни ци ма
пси хи ја триј ских

уста но ва

Др Мили ца Нико лић и Ана Андо нов са уче ни ци ма Тех нич ке шко ле у Пећин ци ма


