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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs
Ста ро па зо вач ки Дом здра вља „Јован 

Јова но вић Змај“ је здрав стве на 
уста но ва при мар не здрав стве не 

зашти те, која пру жа здрав стве не услу ге на 
под руч ју општи не у којој живи око 80.000 
ста нов ни ка. У про те клих неко ли ко годи на 
руко вод ство Дома здра вља, зајед нич ким 
сна га ма са Општи ном Ста ра Пазо ва и 
ресор ним уста но ва ма, у кон ти ну и те ту оса-
вре ме њу је меди цин ску опре му и тех ни ку 
како би, на нај а де кват ни ји и нај е фи ка сни ји 
начин пру жа ла услу ге из обла сти здрав-
стве не зашти те. Захва љу ју ћи подр шци 
Упра ве за капи тал на ула га ња Вој во ди не, 
кроз кон курс за финан си ра ње и суфи нан-
си ра ње про је ка та у обла сти здрав стве не 
зашти те, Дом здра вља у Ста рој Пазо ви 
је купио нов ултра звуч ни апа рат вред но-
сти 4.734.000 дина ра. Сред ства доде ље на 
кон кур сом изно си ла су 4.980.000 дина ра, 
тако да је кроз посту пак јав не набав ке, 

оства ре на уште да од 246.000 дина ра. 
Савре ме ни, мул ти функ ци о нал ни ултра-

звуч ни апа рат про шлог четврт ка, 13. јула 
су све ча но пусти ли у рад Недељ ко Кова че-
вић, дирек тор Упра ве за капи тал на ула га-
ња Вој во ди не, др Алек сан дар Оме ро вић, 
дирек тор ста ро па зо вач ког Дома здра вља 
и Милан Беа ра, заме ник пред сед ни ка 
Општи не Ста ра Пазо ва.

- Упра ва за капи тал на ула га ња уз подр-
шку Покра јин ске вла де финан си ра не 
само вели ке здрав стве не цен тре, већ и 
уста но ве при мар не здрав стве не зашти-
те широм Вој во ди не, како би био видљив 
рав но ме ран раз вој покра ји не што и јесте 
циљ Покра јин ске вла де. Ми смо до сада у 
овој годи ни има ли 24 про јек та у 17 општи-
на у вред но сти пре ко 330 мили о на дина ра 
усме ре них на побољ ша ње ста ња обје ка та 
здрав стве них уста но ва и у набав ку нове 
опре ме. Поли ти ка Покра јин ске вла де, која 

се спро во ди пре ко Упра ве за капи тал на 
ула га ња, је да здрав стве на зашти та буде 
доступ на сви ма и то по што бољим усло-
ви ма. Похва лио бих сва ка ко ста ро па зо вач-
ки Дом здра вља, који је један од нај бо љих, 
не само у покра ји ни, него и у држа ви, што 
сва ко днев но ради на побољ ша њу ква ли те-
та пру же них здрав стве них услу га - изја вио 
је Недељ ко Кова че вић, дирек тор Упра ве 
за капи тал на ула га ња Вој во ди не. 

О зна ча ју подр шке Упра ве за капи тал на 
ула га ња за купо ви ну поме ну тог апа ра та, 
гово ри чиње ни ца да око 13.000 паци је на-
та годи шње из свих насе ља општи не има ју 
потре бу за ултра звуч ним пре гле ди ма, а са 
овом нај но ви јом тех но ло ги јом на ради о ло-
шком оде ље њу сви паци јен ти ће без бед-
но и брзо оба ви ти све нео п ход не пре гле-
де. У циљу ефи ка сни јег и раци о нал ни јег 
оба вља ња делат но сти, у Дому здра вља 
су обра зо ва не и спе ци ја ли стич ке слу жбе, 
који ма је пове рен овај озби љан и одго во-
ран посао бри ге и лече ња паци је на та, који 
по потре би оба вља ју ултра звуч не пре гле-
де. 

Тим ски рад који има мо са ста ро па зо-
вач ким Домом здра вља и са репу блич ким 
и покра јин ским инсти ту ци ја ма заи ста даје 
резул та те, наво ди Милан Беа ра, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Ста ра Пазо ва.

- Један од тих резул та та је и нови ултра-
звуч ни апа рат, наба вљен нов ча ним сред-
стви ма доби је ним кон кур сом Упра ве за 
капи тал на ула га ња, а који ће нашем Дому 
здра вља и гра ђа ни ма нарав но, олак ша-
ти пре гле де и лече ње. Поред сред ста ва 
за побољ ша ње здрав стве не зашти те, ми 
сва ко днев но кон ку ри ше мо и за сред ства 
наме ње на уна пре ђе њу дру гих обла сти. 
Има мо вео ма добро при пре мље не про јек-
те и план ски апли ци ра мо за оне наме не 
које су од зна ча ја за наше гра ђа не ста вља-
ју ћи при о ри те те на прво место. Општи на 
Ста ра Пазо ва је поста ла јед но вели ко гра-
ди ли ште са број ним новим инве сти ци ја ма 
и ула га њи ма у све сфе ре живо та - нагла-
сио је Беа ра.

Нема ња Сти кић

Нови ултра звуч ни апа рат послу жи ће 
за дијаг но сти ку број ним спе ци ја ли сти-
ма слу жба ма Дома здра вља у Ста рој 
Пазо ви. Посе ду је све потреб не сон де за 
ком плет ну кар ди о ло ги ју, доплер тех ни ку 
гор њих и доњих екс тре ми те та, ултра звук 
штит не жле зде, абдо ме на као и гине ко-
ло шки ултра звук. Резо лу ци ја наба вље-
ног апа ра та је дале ко боља од апа ра та 
који је до сада кори шћен, што ће допри-
не ти и рани јем откри ва њу про ме на у тки-
ви ма, а самим тим и пре вен ци ји малиг-
них боле сти. Осим слу жбе ради о ло ги је, 
ултра звуч ни пре гле ди су бит ни и за рад 
слу жбе опште меди ци не, педи ја три је, 
гине ко ло ги је и слу жбе интер не меди-
ци не. Набав ка новог ултра звуч ног апа-
ра та под ра зу ме ва пре гле де паци је на-
та на апа ра ти ма послед ње гене ра ци је, 
дакле на дале ко вишем нивоу што ће као 
резул тат има ти виши сте пен успе шно сти 
у пру жа њу услу га паци јен ти ма.

Савре мен ултра звуч ни апа рат
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Нов ултра звуч ни апа рат

Стално оса вре ме њавање
ДОМ ЗДРА ВЉА СТА РА ПАЗО ВА
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Кад мафија позове
… или пошаље СМС

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Ако вам се у скорије време десило да вас мобилни 
оператер извоза, наплаћује вам услуге које нисте 
тражили, упућује вас на одредбе уговора који има 

милион чланова, а штампан је фонтом који не може да се 
чита без лупе, ако вам се у скорије време десило да имате 
утисак да вам уши расту као у магарца, док вам новац нестаје 
из џепа… дакле, ако су ваша права као потрошача згажена и 
укинута, онда је то сигуран знак да живите у Србији. У земљи 
у којој три мобилна оператера у садејству Рател-а могу од вас 
да праве будалу, да вас вуку за нос и да вас успут прописно 
пљачкају.

А то изгледа овако: прво вас данима бомбардују преко свих 
могућих и немогућих телевизија како славе 10 година 
пословања у Србији и како су само због вас решили да часте 
необично повољним пакетом, све је неограничено и минути и 
поруке и то према свим мрежама. Цена, права ситница. Онда 
утврдите да вам управо у том моменту истиче уговор и да 
морате да га продужите. Одете у пословницу, они вам 
напричају бајке о том пакету. У реду, нећу нов апарат, добар 
ми је овај олупани стар четири године, дај само да могу да 
телефонирам, јер при пејд је скуп ко Св. Петра кајгана. И 
потпишете уговор на четири стране. И све је ок. Одједном 
видите да вам рачун расте. 180 динара сваки други дан. Шта 
је то, питате у пословници. Немамо појма, кажу, зовите кол 
центар. У кол центру се после пола сата чекања јавља нека 
Тијана, Јована, Исидора… Како могу да вам помогнем, 
цвркуће са друге стрaне. Кажете да вам, није јасно зашто вам 
откуцава 180 динара сваки други - трећи дан. А она вам после 
увида у ваш рачун објашњава да сте се претплатили на 
кориснички сервис са четвороцифреним бројевима. Да она не 
зна који је то сервис, али да пошаљете СТОП у поруци на број 
са ког сте добили поруку, а они ће вам на смс послати све што 
знају о тој операцији. После три дана вам од оператера ништа 
не стиже, али опет стигне порука после које вам узму 180 
динара. Бесно одјурите у пословницу, тамо направите хаос. 
Али, у пословници се сад не праве луди, нити вас упућују на 
кол центар. Сад тачно знају са ког броја сте добили поруку, 
5225. Кажу вам да су стопирали поруке са тог броја, али да 
ипак зовете кол центар да вам обуставе све поруке са 

четвороцифрених бројева. Али, додају паметнице из 
пословнице, сад нећете моћи ни паркинг да плаћате. Ма не 
морам, кажете, само ме скините са тог, шта год то било.

Зовете поново кол центар и опет се после пола сата 
чекања јави нека Тијана, Јована, Исидора. Поново јој 
објасните о чему се ради. Она, за разлику од ових из 
пословнице, опет појма нема какве су апликације у питању, 
али вам стопира све што долази са четвороцифрених 
бројева. И каже да ћете ипак моћи да плаћате паркинг, јер то 
нема никакве везе са бројевима са којих сте добијали поруку. 
Питате како да дођете до сазнања шта је то вама 
наплаћивано и коначно добијете фиксни број са позивним 
011. Позовете и сазнате да сте прихватили њихову понуду у 
којој је све потанко објашњено, и пошто је њихова услуга и 
шта добијате за два пута по 180 динара недељно. Погледате 
у телефон, у њему нема никаквих порука које су вам стизале 
са 5225. Али, некакав Игор или Марко вам каже да је у 
питању апликација за Парове, звезде Гранда, хороскоп, 
игрице, четовање…  Шта ће мени Парови и звезде Гранда 
кад ја то не гледам, не знам ни на којој телевизији се 
емитују? Осећала сам се к’о Радован трећи кад му је 
Руменка сашила трећи рукав на зимском капуту!!! Како сам се 
претплатила, а да то не знам? Послали сте поруку у којој 
стоји АП, каже Игор или Марко. То значи да прихватате 
услове, да ћете плаћати 180 динара два пута недељно. За 
шта? За те апликације. Не могу да верујем. Добро, али надам 
се да је тај сервис сада коначно отказан. Јесте, каже Игор 
или Марко. Е, свака вам част.

После свега, схватите да су вам ови из пословнице могли 
све то објаснити и први пут кад сте дошли. Да су хтели, 
могли су вам одмах обуставити тај сервис који нисте ни 

тражили. А нису, него су вас упућивали на кол центар, а кол 
центар опет на њих и тако у круг. А вама откуцава 180 два 
пута недељно, за ништа. Уши вам расту, џеп се празни, а они 
сви заједно трљају руке и радују се још једној овци коју су 
ошишали.

Као мафијаши који наплаћују такозвану заштиту, тако и ови 
наплаћују услугу која вам не треба нити сте је уговорили. Али, 
све је по закону и Рател-у. Тако је бар рекао Игор или Марко. 

Погледате у телефон, у 
њему нема никаквих 

порука које су вам 
стизале са 5225. Али, 

некакав Игор или Марко 
вам каже да је у питању 

апликација за Парове, 
звезде Гранда, хороскоп, 
игрице, четовање…  Шта 
ће мени Парови и звезде 

Гранда кад не знам ни 
на којој телевизији се 
емитују? Како сам се 

претплатила, а да то не 
знам? Осећала сам се 
к’о Радован трећи кад 
му је Руменка сашила 

трећи рукав на
зимском капуту!!!
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И даље влада вели ко
инте ре со ва ње инве сти то ра

Чла но ви Општин ског већа су на 
сво јој сед ни ци одр жа ној 11. јула 
доне ли три одлу ке веза не за 

избор орга ни за ци је која ће врши ти 
про це ну пар це ла које се про да ју, а то 
је Поре ска упра ва у Руми.

Реч је о пар це ла ма које ће се про-
да ти заин те ре со ва ним инве сти то ри ма 
што зна чи оче ки ва ни при лив у општин-
ски буџет од пре ко 20 мили о на дина ра. 
Сла ђан Ман чић, пред сед ник Општи не 
је ука зао да и даље вла да зна чај но 
инте ре со ва ње инве сти ро ра за рум ску 
општи ну. 

- Кон крет но овде, од три, два инве-
сти то ра су са тери то ри је наше општи-
не који про ши ру ју сво је про из вод не и 
мага цин ске капа ци те те што пока зу је 
да је кли ма за раз вој при вре де у нашој 
општи ни добра - рекао је Ман чић. 

Он је додао и да ће акце нат, при ли-
ком про да је гра ђе вин ског земљи шта 
бити на оном које је већ инфра струк-
тур но опре мље но, па нису потреб на 
додат на ула га ња за њихо во опре ма-
ње.

На овој сед ни ци је доне та одлу ка о 
купо ви ни јед не пар це ле путем непо-
сред не погод бе по тржи шној цени ради 
про ши ре ња гро бља у Пла ти че ву.

Чла но ви Општин ског већа су усво ји-
ли и изме не пра вил ни ка о уну тра шњем 
уре ђе њу и систе ма ти за ци ји рад них 
места у Општин ској упра ви и Општин-
ском пра во бра ни ла штву општи не.

По тим изме на ма један рад ник ће 
бити про гла шен тех но ло шким вишком 
и за њега ће бити обез бе ђе на отпрем-
ни на.

- Са дру ге стра не, при пре ма се 

про стор за интер не кон кур се у окви-
ру јав них пред у зе ћа где је могу ће да 
из неког јав ног пред у зе ћа, а пре све-
га мислим на ЈКП „Пар кинг и инфра-
струк ту ра“, пре у зме мо неког рад ни ка 
да би то пред у зе ће рас те ре ти ли, а 
са дру ге стра не у Општин ској упра ви 
посто ји потре ба за одре ђе ним про фи-
ли ма - поја снио је пред сед ник Ман чић. 

Он је додао и да се раз ма тра слич на 
могућ ност за Тури стич ку орга ни за ци ју.

- Про шле годи не смо има ли 14 запо-
сле них, а ми смо тај број све ли на пет 
до седам. У овом момен ту, има ју ћи у 
виду да је то непро фит не уста но ва, а 
да је нео п ход на за тури стич ку про мо-
ци ју наше Општи не, раз ми шља мо да 
и њих пре у зме мо у Општин ску упра-
ву, да фор ми ра мо Оде ље ње које ће 
се бави ти тури змом. Мислим да би то 
било и јед но став ни је и јеф ти ни је, тако 
да озбиљ но раз ма тра мо и ту могућ-
ност - рекао је Сла ђан Ман чић. 

Када је реч о дру гом кру гу раци о на-
ли за ци је запо сле них у јав ном сек то ру, 
сти гла је одлу ка над ле жног Мини стар-
ства да се до кра ја годи не број запо-
сле них сма њи за 65 људи.

- Ми већ сада има мо неких 40 људи 
мање у одно су на послед њу раци о-
на ли за ци ју, тако да неће бити отпу-
шта ња. Доста људи из ЈП одла зе у 
при ват не ком па ни је, а ту је и тај при-
ро дан одлив запо сле них, тако да отпу-
шта ња неће бити. Ми ула зи мо у један 
про блем да нам недо ста ју одре ђе ни 
кадро ви, а нема мо сагла сност за запо-
шља ва ње тих струч них људи који нам 
тре ба ју - каже Ман чић.

На овој сед ни ци су усво је не и изме-

не пра вил ни ка о бли жим усло ви ма, 
поступ ку за оства ри ва ње пра ва, кате-
го ри ји лица која оства ру ју суб вен ци ју 
и виси ни суб вен ци је у град ском, при-
град ском и међу ме сном сао бра ћа ју. 
Пра во на суб вен ци ју пре во за има ју 
инва ли ди, пен зи о не ри, лица ста ри ја 
од 65 годи на, труд ни це и мај ке са дете-
том до навр ше не две годи не живо та, 
уче ни ци основ них и сред њих шко ла, 
сту ден ти, деца, уче ни ци и сту ден ти са 
смет ња ма у раз во ји, као и њихо ви пра-
ти о ци.

Неко ли ко тача ка днев ног реда се 
тица ло и рада Општин ског шта ба за 
ван ред не ситу а ци је. Усво јен је изве-
штај о раду Општин ског шта ба за ван-
ред не ситу а ци је за 2016. годи ну, као и 
план рада а за пери од од јуна ове до 
маја 2018. годи не. Тако ђе, на сед ни ци 
је доне та одлу ка о одре ђи ва њу оспо-
со бље них прав них лица за зашти ту и 
спа са ва ње у ван ред ним ситу а ци ја ма а 
усво јен је и опе ра тив ни пла на одбра не 
од попла ва и леда на вода ма II реда 
на тери то ри ји општи не Рума за теку ћу 
годи ну.

Одби је на је и јед на жал ба на 
реше ње Оде ље ња за локал не 
јав не при хо де, а том при ли ком 

је и похва љен рад овог Оде ље ња. 
По речи ма шефи це Миле ве Кова че-

вић до сада је убра но већ 126 мили о-
на дина ра при хо да од поре за и так си, 
док је план нешто пре ко 280 мили о на 
дина ра, 10 про це на та више него лане. 
Има ју ћи у виду да је при лив знат но 
већи у послед ња два тро ме сеч ја, за 
оче ки ва ти је да ће се пла ни ран при ход 
и оства ри ти. Смиља Џаку ла

Сед ни ца Општин ског већа Рума
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ЈП „СТАМ БЕ НО“ РУМА

Рекон струк ци ја котлар ни це 
код Спорт ске хале
Радо ви на рекон струк ци ји хидра-

у лич ног дела котлар ни це код 
Спорт ске хале и уград ња резер-

вног котла су запо че ли 8. јула, а биће 
окон ча ни до кра ја сеп тем бра.

Глав ни извор сред ста ва за ове 
радо ве је суб вен ци ја из КФВ про гра-
ма рекон струк ци је систе ма даљин ског 
гре ја ња у Срби ји - четвр та и завр шна 
фаза ове суб вен ци је која је доби-
је на пре шест годи на, дру ги је део 
из општин ског буџе та, као и мањим 
делом из соп стве них сред ста ва ЈП 
„Стам бе но“.

- Захва љу ју ћи овим радо ви ма може-
мо да гаси мо котлар ни це на мазут у 
цен тру гра да - „Орло ви ће ва“, „Венац“ 
и у бли жој будућ но сти „Роб на кућа“, а 
доби ја мо јед ну модер ну котлар ни цу 
која ће има ти могућ ност даљин ског 
над зо ра и упра вља ња. Нови котао је 
4,5 мега ва та мак си мал не сна ге, ради-
ће по сада шњем капа ци те ту котлар-
ни це, али ће бити и тех нич ка резер ва 
за про ши ре ње, уко ли ко се буде пове-
ћа вао број стамб не их згра да у цен тру. 
Вред ност инве сти ци је је 142.000 евра 
- рекао је Живан Михај ло вић, руко во-
ди лац сек то ра гре ја ња у ЈП „Стам бе-
но“.

Начел ник Општин ске упра ве Рума 
Душан Љуби шић је иста као да је 
ово прак тич но крај реа ли за ци је трој-
ног уго во ра који је пот пи сан изме-
ђу Општи не Рума, Јав ног пред у зе ћа 
„Стам бе но“ и KФВ бан ке. 

- Удео локал не само у пра ве у набав-

ци овог котла је 5,5 мили о на дина ра 
који су пози ци о ни ра ни у ово го ди шњем 
буџе ту. Део сред ста ва смо пре ба ци ли 
про шле неде ље, а део ће бити у скла-
ду са уго вор ним одред ба ма пре ба чен 
у доглед но вре ме. Оно што је важно 
јесте да ћемо већ у пред сто је ћој греј-
ној сезо ни има ти јед но ква ли тет ни-
је гре ја ње у цен тру гра да. То је све у 
окви ру оно га што смо и наја вљи ва ли 
да ћемо се овом про бле ма ти ком гре-
ја ња озбиљ но бави ти и да ће у наред-
ном пери о ду бити при о ри тет изград ња 
три нај а ва ље не котлар ни це и дово ђе-
ње целог систе ма гре ја ња на један 

виши ква ли тет - каже Љуби шић. 
Он дода је да је цена гре ја ња на 

гас нижа у одно су на цену гре ја ња на 
мазут.

- Пред ност је и то што дистри бу ци ју 
гаса на нашој тери то ри ји врши ЈП „Гас 
- Рума“, локал но пред у зе ће које добит 
вра ћа у општин ски буџет, дакле посто-
је више стру ки раз ло зи да упра во гас 
буде енер гент који ће бити кори шћен у 
свр ху гре ја ња - рекао је Душан Љуби-
шић, који је и пред сед ник струч ног 
тима који је фор ми ран за сани ра ње 
ста ња у ЈП „Стам бе но“.

С. Џакула

Радо ви у котлар ни ци

Живан Михај ло вићНачел ник Душан Љуби шић 
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СЕДНИЦA ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

Изград ња наси па на Сави
од Хрт ко ва ца до Јар ка
Покра јин ска вла да је у 

сре ду, 12. јула на сед-
ни ци, којом је пред-

се да вао пот пред сед ник 
Ђор ђе Мили ће вић, дала 
сагла сност на изме не про-
гра ма посло ва ња више 
покра јин ских пред у зе ћа и 
уста но ва и тиме оства ри ла 
усло ве да ове покра јин ске 
инсти ту ци је сред ства, која 
су реба лан сом покра јин-
ског буџе та опре де ље на за 
инве сти ци је, реа ли зу ју за  
нове раз вој не  про гра ме.

Покра јин ска вла да је тако 
дала сагла сност и на изме-
не и допу не годи шњег про-
гра ма посло ва ња ЈВП „Воде 
Вој во ди не“, чиме је обез бе-
ђе но да додат на сред ства 
буду усме ре на у одр жа ва ње 
систе ма за одвод ња ва ње, 
за изград њу и рекон струк-
ци ју вод них обје ка та и реги-
о нал них канал ских систе ма, 
али и на актив но сти које се 
одно се на про грам изград-
ње систе ма за навод ња ва-
ње.

Изме ном про гра ма посло-
ва ња „Вода Вој во ди не“ за 
2017. годи ну, изме ђу оста-
лог, сред ства у виси ни од 
154,9 мили о на дина ра 
наме ње на су за про је кат 
изград ње наси па на Сави 
од Хрт ко ва ца до Јар ка и 

сана ци ју кри тич ног места 
на левој оба ли Саве у зони 
Гомо ла ве. Изград њом и 
сани ра њем наси па конач-
но ће бити решен тако зва-
ни „срем ско ми тро вач ки 
одбрам бе ни рејон“, који је 
током попла ва 2014. годи не 
био нај кри тич ни је под руч је 
и, након чети ри годи не, ова 
насе ље на места уз Саву и 
пољо при вред но земљи ште 
у зале ђу ће бити зашти ће ни 
од попла ва.

Систе мат ско и редов но 

одр жа ва ње канал ске мре-
же у функ ци ји одвод ња ва ња 
изи ску је знат на сред ства, и 
зато ће за ову наме ну бити 
пове ћан износ за 45 мили-
о на дина ра. Наи ме, 2010. 
годи не у Вој во ди ни је било 
угро же но под зем ним вода-
ма чак 300.000 хек та ра 
пољо при вред ног земљи-
шта, што је 20 одсто обра ди-
вих повр ши на. Ове годи не, 
у вре ме вели ких сезон ских 
пада ви на је то изно си ло 
све га 0,1 одсто, тако да су 

ове пољо при вред не повр-
ши не могле бити обра ђе-
не и иско ри шће не за раз вој 
пољо при вре де.

Уку пан обим ово го ди-
шњих инве сти ци ја у водо-
при вре ди је зна чај но већи 
него рани јих годи на, што ће 
још допри не ти уна пре ђе њу 
систе ма зашти те од попла-
ве и поди за њу ква ли те та 
потреб них усло ва у сег мен-
ту навод ња ва ња, наво ди 
се у саоп ште њу са сед ни це 
Покра јин ске вла де.

У окви ру ово го ди шњих 
пред ви ђе них редов-
них радо ва на одр жа-

ва њу пут не инфра струк ту-
ре, 13. јула је асфал ти ра на 
Коза рач ка ули ца у гра ду, 
као и про лаз изме ђу згра да 
од бро је ва 1 и 3 у Орло ви-
ће вој ули ци. Ту је асфал-
ти ран део у дужи ни од 25 
мета ра, шири не чети ри 
метра. 

У овом делу, реч је о кол-
ском про ла зу, је било про-
бле ма са одво ђе њем повр-
шин ских вода због чега се 
вода саку пља ла, а било је 
и доста удар них рупа. 

За редов но одр жа ва ње 

у овој годи ни је у општин-
ском буџе ту опре де ље но 50 
мили о на дина ра.

Када је реч о Коза рач-
кој ули ци, радио се хаба ју-
ћи слој асфалт - бето на у 
дужи ни од 245 мета ра, док 
је шири на три метра. 

Како сазна је мо, овај део 
је рађен још у вре ме уво ђе-
ња само до при но са, али је 
рађен само један слој, као 
при вре ме но реше ње.

Нару чи лац ових радо ва је 
локал на сма о у пра ва, радо-
ве изво ди „Ката го“, а над-
зор ни орган је ЈКП „Пар кинг 
и инфра струк ту ра“. 

С. Џ. Асфал ти ра ње Коза рач ке ули це у Руми

РУМА

Асфал ти ра на Коза рач ка ули ца

Седница Покрајинске владе
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Вода за викен да ше
Поче ла је изград ња секун дар не водо вод-

не мре же у делу викенд насе ља Лежи-
мир. Инте ре со ва ње вла сни ка викен ди ца 

на овом под руч ју посто ји одав но, а сада су се 
сте кли усло ви да један део овог насе ља буде 
при кљу чен на јав ну водо вод ну мре жу. 

С обзи ром на кон фи гу ра ци ју тере на и спе-
ци фич не тех нич ке усло ве у који ма се изво де 
радо ви, посао зах те ва добру орга ни за ци ју и 
при пре му. 

Тре нут но се ради ископ, а на буду ћој тра си, 
од згра де Шума ри је до викен ди ца, биће поло-
жен поли е ти лен ски цево вод преч ни ка 63 мили-
ме тра у дужи ни од кило ме тар и две ста мета ра. 
Пла ном је пред ви ђе но да радо ви буду гото ви 
за месец дана. 

Инве сти тор и изво ђач радо ва је срем ско ми-
тро вач ки Водо вод. Љ. Ј.

ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Систем ста би лан упр кос 
вели кој потро шњи воде

У про те кле две неде ље дошло је до 
пове ћа не потро шње воде, услед 
изу зет но висо ких днев них тем-

пе ра ту ре вазду ха. Кроз јав ни систем 
водо снаб де ва ња ЈКП „Водо вод“ Срем-
ска Митро ви ца потро ша чи ма је испо-
ру чи ва но дупло више воде у одно су на 
уоби ча је ну потро шњу ван лет ње сезо-
не. У тако зва ним шпи це ви ма (од 18 
до 22 сата) потро шња је изно си ла око 
400 лита ра воде у секун ди. При ти сак 
на изла зу из поти сне црп не ста ни це у 
Постро је њу за пре ра ду воде пове ћан је 
са 3,7 на 4,0 бара, како би виши спра-
то ви стам бе них згра да и потро ша чи у 
нај у да ље ни јим зона ма има ли про пи сан 
ква ли тет водо снаб де ва ња.

- Јав ни систем водо снаб-
де ва ња који обу хва та Срем-
ску Митро ви цу и 16 насе-
ље них места у ова квим 
усло ви ма функ ци о ни ше ста-
бил но. Потро шња се кон-
стант но пра ти, као и ситу а ци-
ја на тере ну како би се услед 
хава ри ја - ква ро ва на мре жи 
и пуца ња цево во да бла го вре-
ме но и брзо реа го ва ло - каже 
в.д. дирек то ра ЈКП „Водо вод“ 
Срем ска Митро ви ца Бори-
слав Бабић.

Као и прет ход них годи на, 
про бле ме у водо снаб де ва њу 

могу да има ју потро ша чи у мести ма са 
локал ним изво ри шти ма. То су Чал ма, 
Босут, Дивош, Јарак, Срем ска Рача, 
Беше но вач ки Прња вор. 

- До сада је било изве сних про бле-
ма, јер на наше апе ле за раци о нал ном 
потро шњом воде путем пла ка та, мешта-
ни нису аде кват но реа го ва ли. Овде је 
реч о систе ми ма који рас по ла жу огра-
ни че ним коли чи на ма воде, што зави си 
од изда шно сти буна ра и тако је деце-
ни ја ма уна зад. Про те клих дана је нагло 
пора сла потро шња од два до три пута 
више него што је уоби ча је но. Тро ши ло 
се на пра ње дво ри шта и пољо при вред-
них маши на, зали ва ње трав ња ка, воћ-

ња ка, повр тар ских кул ту ра, 
пуње ње базе на… Вода за 
пиће коју испо ру чу је „Водо-
вод“ кроз локал не систе ме 
не може да се кори сти ова ко 
нена мен ски. Она је искљу чи-
во наме ње на за пиће, лич ну 
хиги је ну и основ не живот не 
потре бе. У слу ча ју да у овим 
мести ма дође до нестан ка 
воде, ЈКП „Водо вод“ ће упу ти-
ти цистер ну за воду - закљу-
чу је в.д. дирек то ра Бабић.

Љ. Јан ко вић

Дирек тор Бори слав Бабић

Кроз јав ни систем водо снаб де ва ња потро ша чи ма је 
испо ру чи ва но дупло више воде у одно су на уоби ча је ну 
потро шњу ван лет ње сезо не
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ХОЛИ СТИЧ КО - РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ О НИ ЦЕН ТАР „ОСЛО НАЦ“ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ 

Обез бе ђе на сред ства
за поче так изград ње

Води мо рачу на
да сви наши гра ђа ни, 

пого то во из угро же них 
гру па, има ју све што је 
потреб но за нор ма лан 

живот. Ми на овај 
начин пома же мо 

инклу зи ју соци јал но 
нај у гро же ни јих гру па и 

кре и ра мо усло ве за 
побољ ша ње ква ли те та 

њихо вог живо та,
изја вио је заме ник 

пред сед ни ка Општи не 
Ста ра Пазо ва 
Милан Беа ра

Општи на Ста ра Пазо ва подр жа ва 
инклу зи ју деце и мла дих са смет-
ња ма у раз во ју и деце са раз вој-

ним поте шко ћа ма кроз реа ли за ци ју про-
јек та „Раз вој ино ва тив них услу га соци-
јал не зашти те наме ње них рањи вим гру-
па ма у Ста рој Пазо ви“. Про шлог четврт-
ка 13. јула у згра ди Вла де Вој во ди не, 
Покра јин ски секре та ри јат за финан си је, 
Мила ну Беа ри, заме ни ку пред сед ни ка 
Општи не Ста ра Пазо ва, уру чио је уго вор 
о доде ли јед ног дела сред ста ва наме ње-
них за изград њу Холи стич ко - реха би ли-
та ци о ног цен тра у окви ру ШОСО (Шко ла 
за основ но и сред ње обра зо ва ње) „Антон 
Ска ла“ у Ста рој Пазо ви. 

С обзи ром на то да деца и мла ди са 
више стру ким смет ња ма и са уро ђе ним 
респи ра тор ним поте шко ћа ма са тери то-
ри је општи не Ста ра Пазо ва кори сте 
само при мар ну здрав стве ну зашти ту, 
руко вод ство Општи не Ста ра Пазо ва је, 
зајед но са упра вом ШОСО „Антон Ска-
ла“, уло жи ло вели ке напо ре да се обез-
бе де сред ства за што ско ри ју изград њу 
поме ну тог цен тра, а у циљу побољ ша ња 
пси хо фи зич ког здра вља поме ну те циљ-
не гру пе, што је у више навра та исти ца-
но као један од при о ри те та локал не 
само у пра ве, која носи епи тет Општи на 
соли дар но сти. С тим у вези, локал на 
само у пра ва је, пред над ле жним орга ни-
ма Европ ске уни је, бла го вре ме но при-
пре ми ла и под не ла сву нео п ход ну доку-
мен та ци ју за Про грам „Подр шка Европ-
ске уни је инклу зив ном дру штву“. Сред-
ства за про је кат су кра јем 2015. годи не и 
одо бре на и то по моде лу суфи нан си ра-
ња, од чега 85 одсто од укуп не вред но-

сти про јек та сно си Европ ска уни ја, а 
Општи на пре о ста ли део тро шко ва. 

У сарад њи са Покра јин ским секре та-
ри ја том за финан си је про те кле 2016. 
годи не, Општи на Ста ра Пазо ва је успе ла 
да, за потре бе реа ли за ци је про јек та, 
пре ко кон кур са обез бе ди додат них 8.500 
евра, а потом путем недав но спро ве де-
ног јав ног кон кур са за уче шће у суфи-
нан си ра њу про је ка та, који је спро вео 
поме ну ти Покра јин ски секре та ри јат, 
обез бе ди ла је и додат них 26.366 евра 

потреб них за изград њу Реха би ли та ци о-
но - холи стич ког цен тра у Ста рој Пазо ви. 

- Вели ка ми је част што пред ста вљам 
Општи ну Ста ра Пазо ва и што сам део 
тима који успе шно реа ли зу је број не про-
јек те од зна ча ја за гра ђа не. Наша прак са 
је да у свим обла сти ма има мо, пре ма 
при о ри те ти ма, при пре мље не про јек те са 
који ма кон ку ри ше мо на јав не пози ве 
како покра јин ских, тако и репу блич ких 
орга на. Данас смо пот пи си ва њем овог 
уго во ра обез бе ди ли нов ча на сред ства 
која су нам недо ста ја ла, како би брже 
кре ну ли у реа ли за ци ју јед ног од бит ни јих 
про је ка та, изград њу Реха би ли та ци о ног 
цен тра за децу и мла де са раз ли чи тим 
инва ли ди те ти ма. Води мо рачу на да сви 
наши гра ђа ни, пого то во из угро же них 
гру па, има ју све што је потреб но за нор-
ма лан живот. Ми на овај начин пома же-
мо инклу зи ју соци јал но нај у гро же ни јих 
гру па и кре и ра мо усло ве за побољ ша ње 
ква ли те та њихо вог живо та - изја вио је 
Милан Беа ра, заме ник пред сед ни ка 
Општи не Ста ра Пазо ва. 

Осно ву Реха би ли та ци о ног цен тра 
чини ће висо ко спе ци ја ли зо ва не про сто-
ри је за сен зор ну сти му ла ци ју (сен зор на, 
бела и сла на соба), које су изо ло ва не и 
интер ак тив не собе у који ма се нала зи 
опре ма за сти му ла ци ју чула. Холи стич ко 
реха би ли та ци о ни цен тар „Осло нац“ ће 
бити сагра ђен у дво ри шту ШОСО „Антон 
Ска ла“ у самом цен тру Ста ре Пазо ве и 
пред ста вља ће реги о нал ни цен тар за 
пру жа ње ино ва тив них услу га соци јал не 
зашти те за децу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју.

Нема ња Сти кић

Про је кат „Раз вој ино ва тив них услу га 
соци јал не зашти те наме ње них рањи вим 
гру па ма у Ста рој Пазо ви“ спро во ди 
ШОСО „Антон Ска ла“ из Ста ре Пазо ве уз 
струч ну помоћ Шко ле за основ но и сред-
ње обра зо ва ње „Милан Петро вић“ из 
Новог Сада, које су, поред обра зо ва ња, 
вери фи ко ва не и за пру жа ње услу га соци-
јал не зашти те и помоћ угро же ним гру па-
ма. За сво ју пот пу ну, ефи ка сну и успе шну 
реа ли за ци ју у прак си, про је кат је под ра зу-
ме вао оба ве зу да се, у окви ру ШОСО 
„Антон Ска ла“, изгра ди Реха би ли та ци о но- 
холи стич ки цен тар, где би актив но била 
спро во ђе на подр шка осо ба ма са раз ли чи-
тим обли ци ма инва ли ди те та. Укуп на 
пред ви ђе на вред ност про јек та изград ње 
објек та цен тра је 232.812 евра, а његов 
вели ки зна чај је у томе што је наме њен 
пре вас ход но осо ба ма са раз ли чи тим 
инва ли ди те ти ма као и поре ме ћа ји ма 
пажње, са раз ли чи тим врста ма сен зор ног 
оште ће ња и дру гим здрав стве ним поте-
шко ћа ма. 

О про јек ту

Уру че ње уго во ра за реа ли за ци ју про јек та
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СТА РА ПАЗО ВА 

Гра ду недо ста ју
пешач ки пре ла зи

Пре ла зак пеша ка пре ко неко ли ко ули-
ца у Ста рој Пазо ви вео ма је про-
бле ма ти чан и небе збе дан, јер нема 

пешач ких пре ла за. Из Саве та за без бед-
ност сао бра ћа ја Општи не Ста ра Пазо ва 
наја вљу ју да ће овај про блем бити у што 
ско ри је вре ме решен, у току је изра да про-
је ка та.

Уко ли ко пре ђе те ули цу ван пешач ког 
пре ла за, осим што сте угро зи ли себи живот, 
пла ти ће те и казну у изно су од пет хиља-
да дина ра. Гра ђа ни су при ну ђе ни на ризик 
пла ћа ња ова квих казни, јер на мно гим 
мести ма у Ста рој Пазо ви пешач ких пре ла-
за јед но став но  нема.

Јед на од нај кри тич ни јих тача ка где нема 
пешач ког пре ла за јесте на углу две гото во 
нај ва жни је ули це у Ста рој Пазо ви - Кра ља 
Петра Првог и Бран ка Ради че ви ћа. На овом 
делу је изра же на фре квен ци ја и ауто мо би-
ла и пеша ка, само што пешач ки пре лаз не 
посто ји. 

- Сва ко днев но пре ла зи мо овде и крши-
мо све могу ће про пи се. Нека да је на овом 
месту био пешач ки пре лаз а од када је рас-
кр сни ца рекон стру и са на и про ши ре на више 
не посто ји - каже један Ста ро па зов ча нин.

Ђор ђе Вра њеш, заме ник пред сед ни-
ка Саве та за без бед ност сао бра ћа ја при 
општи ни Ста ра Пазо ва каже да на тој рас-
кр сни ци није ни могу ће напра ви ти оби чан 
пешач ки пре лаз јер се ту сусре ћу три тра ке, 
по две у јед ном сме ру и јед на пре ма Инђи-
ји. 

- На таквим мести ма је пешач ки пре лаз 
немо гућ јер је суви ше дуг пут који пре ла зи 
пешак. По пра ви лу би ту тре ба ло да буде 
тзв “Пешач ки сема фор” или да се изгра ди 
пешач ко остр во - каже Вра њеш.

Пешач ки пре ла зи недо ста ју и на још 
два вео ма фре квент на места, код згра де 
Општи не, одно сно Поли ци је и код Ауто бу-
ске ста ни це. 

- ЈКП Чисто ћа има над ле жност у обе ле-
жа ва њу пешач ких пре ла за и они то добро 
раде тамо где су про јек том пред ви ђе ни 
пешач ки пре ла зи. На поме ну тим мести ма 
ће се ради ти ново про јек то ва на ста ња у 
наред ној годи ни, како би се доби ла могућ-
ност поста вља ња пре ла за - каже Вра њеш.

Нај не бе збед ни ји пре ла зак пре ко ули це 
јесте заси гур но на кри ви ни на изла ску из 
Ста ре Пазо ве у прав цу Инђи је, где се са 
глав ним путем рачва ју две спо ред не ули це. 
Ђор ђе Вра њеш про це њу је да је то нај о па-
сни је место за пеша ке и дода је:

- Ту чак ни нема ју ни место где да пре-
ђу. На том месту је пред ви ђен кру жни ток 
који ће сва ка ко олак ша ти сао бра ћај свим 
уче сни ци ма у њему, али до тада Савет за 
без бед ност у сао бра ћа ју ће инси сти ра ти 
да про на ђе пре ла зно тех нич ко реше ње за 
пеша ке.

Пешач ки пре ла зи недо ста ју и у насе љу 
Банов ци Дунав, до ско ра је, пре изград ње 
кру жног тока, пре ла зак пре ко ули це био 
вео ма небе збе дан и код Инду стриј ске зоне 
Нова Пазо ва. Ј. К.

Гра ђа ни пре тр ча ва ју пут у цен тру Ста ре Пазо ве

Ових дана услед висо ких тем пе ра ту ра нерет-
ко се по насе љи ма шири и непри ја тан мирис, 
како из кана ли за ци је, тако са дивљих депо ни ја, 
којих нај ви ше има у ата ру села Вој ка.  Недав но је 
у овом месту очи шће на дивља депо ни ја, у делу 
поред тзв. Аме рич ке баре, а само за неко ли ко 
дана изно ва је никла. Из Чисто ће апе лу ју на гра-
ђа не да не баца ју сме ће поред путе ва. Рад ни ци 
Чисто ће и током лет њих месе ци редов но одно се 
сме ће испред кућа и пра зне кон теј не ре у насе-
љи ма. Кон теј не ра, кажу, има довољ но и упо зо-
ра ва ју да у послед ње вре ме дола зи до њихо вог 
запа љи ва ња. З. К.

ЈКП ЧИСТО ЋА

Укла ња дивље депо ни је

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Суша уни шти ла усе ве 
Вру ћи не и суша су уни шти ле куку руз и сун-

цо крет. У ста ро па зо вач кој општи ни нај го ра 
ситу а ци ја је у Поду на вљу, од Сур ду ка до 
Бано ва ца. Прет ход ни дани су били пре суд ни  
за мно ге усе ве куку ру за, пре све га за рани је 
гру пе зре ња, које су фор ми ра ле клип, али 
пошто нема ју актив ну зеле ну повр ши ну, 
тешко је да ће моћи да нали ју зрно, уко ли ко 
и буде кише ових дана. Ово го ди шњи род 
куку ру за пре ма про це ни агро струч ња ка неће 
бити ни при бли жан про шло го ди шњем. Наја-
вље не пада ви не могу да спа су поје ди не 
хибри де, јер није сву где исто, у нешто бољем 
ста њу су усе ви у Ста рој Пазо ви и Голу бин ци-
ма, али ста ње није задо во ља ва ју ће, како код 
куку ру за, тако ни код сун цо кре та, који је 
нагло пре стао са растом, а троп ски дани су 
оста ви ли после ди це и на оста лим ратар ским 
кул ту ра ма. Рата ри стра ху ју, да се не поно ви 
2012. годи на, која је била изу зет но лоша по 
њих. З. К.

ЕКО ЛО ГИ ЈА

Саку пља ње
амба ла жног отпа да

Удру же ње ино стра них про из во ђа ча сред-
ста ва за зашти ту биља у Срби ји СЕК ПА и ове 
годи не је орга ни зо ва ло у свим насе љи ма ста-
ро па зо вач ке општи не саку пља ње амба ла жног 
отпа да. Удру же ње је у коор ди на ци ји како се 
држав ним орга ни ма, тако и са про из во ђа чи ма 
пести ци да и кори сни ци ма. Нај бо љи одзив је 
пред ња чио међу пољо при вред ни ци ма у Ста-
рој Пазо ви. У акци ји је уче ство ва ло пре ко 40 
пољо при вред ни ка и при ку пље но је пре ко 
1000 кг амба ла же од пести ци да, која се даље 
вози на додат но испи ра ње и без бед но уни-
шта ва ње, тако да се не зага ђу је живот на сре-
ди на и не угро жа ва здра вље људи, рекао је 
Сава Попо вић, коор ди на тор акци је. З. К.

ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Рено ви ра ње шко ла
Већи на обје ка та пред школ ских и обра зов-

них уста но ва у општи ни Ста ра Пазо ва је у 
доста добр ом ста њу. Већих про бле ма, у сми-
слу уру ша ва ња и слич но нема, а за пла ни ра-
не радо ве, углав ном кре че ње и сит ни је 
поправ ке током овог лета, Општи на Ста ра 
Пазо ва издво ји ла је бли зу шест мили о на 
дина ра. Осим ових сред ста ва, 40 мили о на 
дина ра је пред ви ђе но за рекон струк ци ју шко-
ла у Беле ги шу и Новим Банов ци ма, где је 
нео п ход на заме на кро ва и након руше ња ста-
рог дела, изград ња новог. Један од већих 
про бле ма су недо вољ ни капа ци те ти врти ћа. 
У „Поле тар цу“ и у ПУ „Радост“, која покри ва 
насе ља Поду на вља се нада ју про ши ре њу, 
пого то во што јед на гру па деце у Ста рим 
Банов ци ма бора ви у сада већ тро шној помоћ-
ној згра ди. Поред локал не само у пра ве, рено-
ви ра ње шко ла је помо гло и Мини стар ство 
про све те, које је обез бе ди ло нови школ ски 
наме штај за неко ли ко учи о ни ца у пазо вач кој 
Гим на зи ји. А осим у опре ма ње, доста се ула-
же и у зна ње уче ни ка. Жељ ко Шола ја, начел-
ник Оде ље ња дру штве них делат но сти наја-
вио је набав ку вози ла за обу ку уче ни ка Тех-
нич ке шко ле, смер тех ни чар друм ског сао-
бра ћа ја, а у сарад њи са ГИЗ-ом опре ма ње 
Тре нинг цен тра за меха тро ни ча ре, обра зов ни 
про фил, који је у пла ну да се уве де у Тех нич-
кој шко ли.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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На те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, на ло ка ли те ту Глац, 
тре нут но се вр ше ар хе о ло шка 

ис тра жи ва ња ко ја су за по че та 21. ју на. 
За не пу них ме сец да на ис тра жи ва ња, 
от кри вен је мо за ик, под не пло чи це од 
им пе ри јал ног пор фи ра, лук су зна ке ра-
ми ка, фраг мен ти фре са ка, а оче ку је се 
и про на ла зак скулп ту ра. 

Про је кат се ре а ли зу је у окви ру 
са рад ње Уни вер зи те та у Сид не ју, 
Ар хе о ло шког ин сти ту та у Бе о гра ду, 
Му зе ја Сре ма и За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре Сремска 
Митровица, уз по др шку Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња, Ам ба са де 
Аустра ли је, Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
и „Ми тро сре ма”. Циљ је да се еви ден-
ти ра ју ви дљи ви оста ци гра ђе ви на и 
ис тра же де ло ви ра ди из ра де про јек та 
и кон зер ва ци је и очу ва ња ар хи тек ту ре. 
Глац је, од ка ко су по че ла ис тра жи ва-
ња, пре пун ко па ча, ар хе о ло га и њи хо-

АР ХЕ О ЛО ШКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА У СРЕМ СКОЈ МИТРОВИЦИ  

На тра гу још јед ној

АР ХЕ О ЛОГ ДР СТЕ ФАН ПОП ЛА ЗИЋ О ИС КО ПА ВА ЊИ МА НА АР ХЕ О ЛО ШКОМ
ЛО КА ЛИ ТЕ ТУ ГЛАЦ

Сир ми јум је си сте мат ски
за не ма ри ван 
Ве ли ки ви ше го ди шњи 

про је кат Глац на ло ка-
ли те ту код Срем ске 

Ми тро ви це ушао је у тре ћу 
не де љу. Под се ти мо, реч је о 
са рад њи Уни вер зи те та у 
Сид не ју и Ар хе о ло шког 
ин сти ту та у Бе о гра ду. Про-
је кат су по др жа ли ов да шње 
Ми ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња и Ам ба са да 
Аустра ли је у Ср би ји. Ар хе о-
ло шки тим са Уни вер зи те та 
у Сид не ју пред во ди про фе-
сор Рим ске исто ри је и ар хе-
о ло ги је на овој пре сти жној 
ака дем ској уста но ви Ри чард 
Мајлс, док тим Ар хе о ло шког 
ин сти ту та пред во ди др Сте-
фан Поп Ла зић, с ко јим смо 
раз го ва ра ли о зна ча ју овог 
по ду хва та, али и о ста њу у 
на шој ар хе о ло ги ји.

Ка ко је про је кат на ко ме 
ра ди те за пра во по чео?

– Про фе сор Ри чард Мајлс 
је ду го ра дио Се вер ну 
Афри ку, а на ша те ри то ри ја 
је ве о ма бо га та ка сном 

ан ти ком ко јом он се ба ви. 
Пре ци зни је, реч је о ка сно-
ан тич ком пе ри о ду и Се о би 
на ро да, то је вре ме ко је 
об у хва та крај тре ћег и 
че твр ти век. Ри ча рд је про-
на шао ин те рес на Бал ка ну, 
обра тио се раз ли чи тим 
љу ди ма, по ред оста лих и 
ме ни. Ло ка ли тет Глац је 
по знат још од кра ја 19. ве ка. 
По след ња ис тра жи ва ња су 
би ла 1994. Још та да је у 
скло пу про јек та Сир ми јум 
фор му ли са но да Глац тре-
ба да се ис тра жу је у окви ру 
ме ђу на род ног про јек та. 
Че ка ли смо на то. Ри чард и 
ја смо раз го ва ра ли не ко ли-
ко пу та. Ука зао сам му на то 
да је ин те рес нас у Ср би ји 
да се на ши ло ка ли те ти 
ра де ду го роч но, ква ли тет но 
и мо дер ним тех но ло ги ја ма 
и да же ли мо кон зер ва ци ју и 
пре зен та ци ју ло ка ли те та. 
Он је ка зао да је то ин те рес 
и Сид неј ског уни вер зи те та 
и да је то на чин на ко ји он 
ра ди. Пре по зна ли смо се и 

он и ја, схва ти ли смо да 
мо же мо за јед нич ки да ра ди-
мо, да смо бли ски у раз ми-
шља њи ма и као ар хе о ло зи 
и као при ја те љи, он да је то 
ишло сво јим то ком и на кра-
ју смо сти гли до тле да смо 
кре ну ли кон крет но да ис ко-
па ва мо.

Шта је пред ви ђе но за 
пр ву фа зу про јек та?

– Кон крет но смо за ми сли-
ли да се у пр вој фа зи де фи-
ни шу ве ли чи не ло ка ли те та, 
од ли ке ар хи тек ту ре, пе ри од 
ко ји се по ја вљу је на ло ка-
ли те ту. То се ра ди ар хе о ло-
шким ме то дом – ис ко па ва-
њи ма, он да ана ли зи ра мо 
ма те ри јал ко ји је про на ђен 
у окви ру тих де ло ва ар хи-
тек ту ре: ка ко из гле да ју 
по до ви, ка ко из гле да ју 
зи до ви, ко ји ма те ри јал се 
над њи ма на ла зи, ко ји ма те-
ри јал се на ла зи ис под по до-
ва те ве ли ке гра ђе ви не. На 
осно ву тих ства ри ра ди мо 
про је кат пре зен та ци је у 

са рад њи са за во ди ма за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
у Ср би ји, у овом слу ча ју 
кон крет но са Ми тро вач ким 
за во дом. То је план за иду-
ћу го ди ну. Ри чард има на ме-
ру да до ве де сту ден те са 
Сид неј ског уни вер зи те та у 
ве ћем број, а ја па ни рам 
сту ден те са Бе о град ског 
уни вер зи те та, да поч ну и 
они да са ра ђу ју. Тре нут но је 
ту по дво је сту де на та из 
Ср би је и Аустра ли је.  Пра-
ви мо осно ву но ве ар хе о ло-
шке шко ле где би сту денти 
има ли при ли ку кон крет но 
да ви де ка ко из гле да пра ва 
ар хе о ло ги ја. Циљ овог про-
јек та из ме ђу оста лог је и 
ин тер ак ци ја на ших мла дих 
и мла дих из ино стран ства. 
Ми слим да на ши мла ди што 
ви ше тре ба да кон так ти ра ју 
са стран ци ма да ви де шта 
се де ша ва ван на ше зе мље, 
да ви де ка ко њи хо ви 
вр шња ци раз ми шља ју. 
Ми слим да то мо же да 
до не се мно го ко ри сти.
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вих ко ле га ко ји до ла зе да оби ђу ра до-
ве.

- Оно што је на ма да ло по вод за 
ис тра жи ва ње је су проб на ис тра жи ва-
ња ко ја су се вр ши ла 1994. го ди не на 
ло ка ли те ту Глац, а ко ја су за по че ле 
на ше ко ле ге из Му зе ја Сре ма и Ар хе о-
ло шког ин сти ту та у Бе о гра ду. Том при-
ли ком они су от кри ли остат ке ар хи тек-
ту ре и де ло ве мо за и ка. На кон то га, 
же ља свих ар хе о ло га би ла је да се 
ов де на ста ви са ис тра жи ва њи ма. 
Ко нач но нам се ове го ди не та же ља 
ис пу ни ла. На и ме, ра ди се о про јек ту 
из ме ђу Ар хе о ло шког ин сти ту та у Бе о-
гра ду и сид неј ског Уни вер зи те та, где су 
ру ко во ди о ци про јек та др Сте фан Поп 
Ла зић и Ри чард Мајлс. Еки па ко ја је 
до шла из Аустра ли је је вр ло за до вољ-
на са оним што је ов де мо гла да по гле-
да и да от кри је. Мно ги оста ци гра ђе ви-
на се на ла зе уну тар „Ми тро сре ма“, и 
има мо по др шку и са њи хо ве стра не – 

ка же Ми ро слав Је сре тић, ар хе о лог 
Му зе ја Сре ма. 

Пла но ви за пр ву го ди ну ис тра жи ва-
ња су, ка ко на во ди Је сре тић, да се 
от кри ве ни де ло ви за шти те ка ко не би 
про па да ли, као и да се  па ра лел но са 
от кри ва њем ра ди и кон зер ва ци ја. Оно 
што је прет по став ка, је сте да су на 
овом ло ка ли те ту про на ђе ни оста ци  
па ла те или ви ле ца ра Мак си ми ја на 
Хер ку ла. На про јек ту су ан га жо ва ни 
ра зни струч ња ци. Из Аустра ли је је 
до шло 15 љу ди, та ко ђе и ар хе о ло зи из 
Бе о гра да, али ће се та ле пе за струч-
ња ка вре ме ном све ви ше ши ри ти. 

Пре ма ре чи ма Ја сми не Да ви до вић, 
ар хе о ло га Му зе ја Сре ма ко ја тре нут но 
ра ди на об ра ди ма те ри ја ла, пре све га 
об ра ди ке ра ми ке и ка ме на, нај зна чај-
ни је от кри ће пред ста вља ју под не пло-
чи це од им пе ри јал ног пор фи ра. 

По че му ће та шко ла 
ар хе о ло ги је би ти спе ци-
фич на, ко је ће се но ве 
ме то де при ме њи ва ти?

– Ср би ја је, ка да су но ве 
ме то де у ар хе о ло ги ји у 
пи та њу, на ве о ма ви со ком 
ни воу. Ми има мо из у зе тан 
ква ли тет. Има мо ло ка ли те-
те и про јек те као што су 
Ви ми на ци јум, Ца ри чин град 

Ју сти ни а на при ма где се 
при ме њу ју нај но ви је тех но-
ло ги је. Мо је ко ле ге са тих 
ло ка ли те та по ма жу ми у 
ис тра жи ва њи ма Фе ликс 
Ро му ли ја не та ко да и та мо 
има мо при ме ну нај но ви јих 
тех но ло ги ја. Тре ба ре ћи и 
то да смо на Фе ликс Ро му-
ли ја ни ду го са ра ђи ва ли са 
Нем ци ма. То за нас ни је 

ни шта но во. Оно што би 
тре ба ло да бу де но во је сте 
пи та ње Сир ми ју ма. То је 
је дан за не ма рен ан тич ки 
ло ка ли тет под јед на ко у 
сми слу пре зе на та ци је и 
да ва ња за ис тра жи ва ња и 
за на уч на са зна ња. Сир ми-
јум је нај ве ћи рим ски град, 
то је је дини пра ви рим ски 
град ко ји је на стао још кра-

јем пр вог ве ка на те ри то ри-
ји Ср би је и од де ве де се тих 
кре ће ње го во за не ма ри ва-
ње од стра не раз ли чи тих 
фак то ра. Упра во ово је 
на чин да се по ка же шта све 
Сир ми јум има, па и да и 
из ван ње га нај ве ро ват ни је 
има мо Цар ску па ла ту. 

Пра ви мо осно ву но ве ар хе о ло шке шко ле: Ри чард Мајлс и Сте фан Поп Ла зић 

цар ској па ла ти?
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Ка ко се Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња 
од лу чи ло да по др жи 
упра во овај про је кат? 

- Ми ни стар ство по др жа ва 
и дру ге про јек те у Ср би ји. 
Ни је по др жан са мо овај 
про је кат. На кон кур су ко ји 
је био овог про ле ћа из дво-
је на су сред ства за раз ли-
чи те ан тич ке ло ка ли те те. 
Оно што је кон крет но учи-
ње но у ве зи са ло ка ли те-
том Глац је да је Ми ни стар-
ство у по след њих го ди не 
фор му ли са ло стра те ги ју 
раз во ја у кул ту ри у за шти ти 
спо ме нич ког на сле ђа. При-
мио нас је но ви ми ни стар 
Вла дан Ву ко са вље вић и 

по др жао је про је кат. Уочио 
је да то о че му Ри чард и ја 
го во ри мо има сми сла и да 
би то тре ба ло по др жа ти. 

Да ли би овај про је кат 
мо гао да обез бе ди Ср би-
ји ме сто на ар хе о ло шкој 
ма пи све та ка кво за слу-
жу је? 

- Што се спо ме нич ког 
на сле ђа ти че и про је ка та 
ко ји се у њој ра де и раз ви-
ја ју, Ср би ја има сво ју по зи-
ци ју. Ово је још је дан од 
про је ка та ко ји је уто ли ко 
дру га чи ји што је мно го ве ће 
уче шће стра ног нов ца, и то 
је на ста вак све га оно га што 
се у Ср би ји де ша ва и што 
мо је ко ле ге ра де. Мо ра да 

се узме у об зир да по сто је 
Ви ми на ци јум, Ца ри чин 
град, Фе ликс Ро му ли ја на, 
Ђер дап ски ло ка ли те ти, 
Бе о град ска твр ђа ва. Ко ли-
ко знам у Вој во ди ни Дом бо 
(оста ци утвр ђе ног са мо ста-
на из ме ђу Бе о чи на и 
Пе тро ва ра ди на из 13. ве ка) 
се при пре ма за пре зен та-
ци ју. Ту су и Но во сад ска 
твр ђа ва и Ме ди ја на. То је 
све спо ме нич ко на сле ђе 
ко је мо је ко ле ге по ку ша ва ју 
да пред ста ве јав но сти. Оно 
што тре ба да бу де уна пре-
ђе но је сте пре зен та ци ја 
Сир ми ју ма.  У Сир ми ју му 
има мо са мо три ло ка ли те-
та ко ји су пред ста вље ни на 
ис пра ван на чин, а та мо 

има још не ко ли ко го то вих 
ло ка ли те та ко је тре ба са мо 
ма ло сре ди ти и пре зен то-
ва ти их на нов на чин са 
до ста ма ште, жа ра и ен ту-
зи ја зма да се овај кључ ни 
ан тич ки град до ча ра јав но-
сти. 

Да ли се он да не где гре-
ши у пре зен та ци ји ар хе о-
ло ги је?

- Мо жда ин тер ак ци ја 
из ме ђу кон крет ног струч-
ња ка – ар хе о ло га и ши ро ке 
по пу ла ци је тре ба да бу де 
чвр шћа. Има ини ци ја ти ва 
да се ми мно го ви ше ви ди-
мо у јав но сти. Ко ле га Адам 
Цр но бр ња из На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду у окви ру 
Срп ског ар хе о ло шког дру-
штва је апли ци рао за не ке 
про јек те. За ми шље но је да 
се иде по Ср би ји и да ар хе-
о ло зи др же пре да ва ња 
об ја шња ва ју ћи љу ди ма 
шта има ју у свом окру же њу. 
О тој иде ји смо Адам и ја 
раз го ва ра ли. Ви де ће мо 
ка ко ће то мо ћи да се ре а-
ли зу је. Ја ка ини ци ја ти ва 
по сто ји. Ини ци јал но обра-
зо ва ње и ин фор ми са ње 
љу ди ра ди се на раз ли чи те 
на чи не, мо је ко ле ге на сто је 
да об у хва те све ге не ра ци је 
од нај мла ђих до нај ста ри-
јих. 

Вла ди мир Мат ко вић
(Пренето из Данаса)

- За са да нај зна чај ни је от кри ће су 
под не пло чи це од им пе ри јал ног пор-
фи ра ко је пред ста вља ју лук су зан 
ма те ри јал ко ји је до ла зио из свих де ло-
ва рим ског цар ства. Њи ме су укра ша-
ва не про сто ри је. То је пр ви знак да је у 
пи та њу ви ла или па ла та. Про на ђе ни су 
та ко ђе оста ци и лук су зне ке ра ми ке 
ко ју су је ди но бо га ти ји мо гли да ко ри-
сте у сво јим ку ћа ма, ре ци мо ка мен 
ђалоантико ко ји до ла зи из ка ме но ло-
ма у Ту ни су. Про на ђе не су и че ти ри 
вр сте ка ме на ко је се на ла зе и на Цар-
ској па ла ти што мо же да бу де знак да 
је и ов де би ло не што слич но. Ме ђу тим, 
још увек ни смо от кри ли чи та ву про сто-
ри ју са по до ви ма, за са да про на ла зи-
мо фраг мен те и пре ма то ме, још увек 
не смем да ка жем да је у пи та њу цар-
ска па ла та – ис ти че Да ви до вић. 

На кон што се по је ди ни фраг мен ти 
от кри ју, од но сно ис ко па ју, ша љу се на 
чи шће ње и раз вр ста ва ње, а на кон то га 
ма те ри јал ће се чу ва ти у Му зе ју Сре-
ма. 

- Про на ла зи се и до мо ро дач ка ке ра-
ми ка ко ја је ве за на за љу де ко ји су 
ов де жи ве ли пре Ри мља на, али по ред 
рим ске има још и ка сно ан тич ке, гер-
ман ске ке ра ми ке, де ло ва ко сти ју, ста-

кла, ка ме на, опе ке, ке ра мич ких во до-
вод них це ви. Има пу но опи ља ка ка ме-
на па по сто ји мо гућ ност да је ту би ла и 
не ка ра ди о ни ца. Ис тра жи ва ња об у хва-
та ју пе ри од и до 2.000 го ди на. Оно што 
ми оче ку је мо, по ред от кри ћа мер мер-
них и мо за ич ких по до ва, су и скулп ту ре 
– до да је Ја сми на Да ви до вић, ар хе о лог 
и ви ши ку стос Му зе ја Сре ма. 

Под се ти мо, за јед нич ки ар хе о ло шки 
про је кат ре а ли зу је се до 21. ју ла, а 
по треб на сред ства обез бе ђе на су од 
стра не Уни вер зи те та у Сид не ју, 25.000 
евра и од Ми ни стар ства кул ту ре и 
ин фор ми са ња у из но су од 1,07 ми ли о-
на ди на ра. Ис тра жи ва ња це ло куп ног 
ло ка ли те та тра ја ће пет го ди на.

С. Ста не тић 

Ми ни стар ка спољ них по сло ва Аустра-
ли је Џу ли Би шоп би ла је го шћа ми ни стра 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ср би је Вла да на 
Ву ко са вље ви ћа. У ми ни стар ству кул ту ре 
пред ста вље ни су ре зул та ти ар хе о ло шког 
про јек та Глац, за јед нич ки про је кат Уни вер-
зи те та у Сид не ју и Ар хе о ло шког ин сти ту та 
у Бе о гра ду. Обо је са го вор ни ка су се са гла-
си ли да су од но си и са рад ња из ме ђу 
Ср би је и Аустра ли је до бри и да их про јек-
ти ма по пут ово га тре ба још ви ше уна пре-
ђи ва ти.

„Овај про је кат је за нас па ра диг мач но 
ва жан. Ис тра жи ва чи ма из Ср би је и Аустра-
ли је же ли мо успех у ис тра жи ва њи ма и 
вје ру је мо да је ово је дан од пр вих ве ли ких 

ко ра ка ко ји ће до ве сти до да ље ста бил ни-
је и ду бље са рад ње из ме ђу на ше две 
зе мље не са мо у обла сти ар хе о ло ги је не го 
и кул ту ре у нај ши рем сми слу“, ка зао је 
Ву ко са вље вић ис ти чу ћи да Ср би ја Аустра-
ли ји има шта да по ну ди.  

Џу ли ја Би шоп је ка за ла ка ко је при су-
ство срп ске за јед ни це у аустра лиј ском 
дру штву ве о ма зна чај но: „Пре ма ре зул та-
ти ма по след њег по пи са око 20.000 Аустра-
ли ја на ца је ро ђе но у Ср би ји, а око 60.000 
је срп ског по ре кла. Сту дент ска раз ме на је 
ве о ма по зи тив на ствар. Уз сав на уч ни рад 
из у зет но је ва жна у очу ва њу кул тур не 
ба шти не, али је то и при ли ка за ту ри стич-
ки и еко ном ски раз вој.“ 

Аустра лиј ско – срп ска кул тур на са рад ња

Обрада материјала након ископавања
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ОБИ ЛА ЗАК РАДО ВА НА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈИ МИХИ ЗО ВЕ КУЋЕ У ИРИ ГУ

Кул тур ни цен тар
у Михизовој кући

Након
адап та ци је

кућа ће бити
пре тво ре на

у моде ран
кул тур ни

цен тар који ће
убу ду ће бити

сте ци ште
кул тур них 

деша ва ња у 
овом делу
Вој во ди не,

изја вио је 
дирек тор
Упра ве за
капи тал на

ула га ња 
Недељ ко

Кова че вић

Дирек тор Упра ве за капи-
тал на ула га ња Недељ-
ко Кова че вић и пред-

сед ник Општи не Ириг Сте ван 
Кази ми ро вић 11. јула оби шли 
су са сарад ни ци ма радо-
ве на рекон струк ци ји род не 
куће Бори сла ва Михај ло ви ћа 
Михи за у Ири гу. 

Захва љу ју ћи сред стви ма 
обез бе ђе ним пре ко кон кур са 
Упра ве за капи тал на ула га-
ња Вој во ди не, у току је дру га 
фаза радова на рекон струк-
ци ји Михи зо ве род не куће. 
Укуп на уго во ре на вред ност 
радо ва је пре ко 11,3 мили о на 
дина ра, од чега је Општи ни 
Ириг на кон кур су одо бре но 
11 мили о на дина ра, а оста так 
сред ста ва је обез бе ђен из 
буџе та локал не само у пра ве.

Пре ма речи ма Недељ ка 

Кова че ви ћа, радо ви теку по 
пла ну.

- Након адап та ци је кућа ће 
бити пре тво ре на у моде ран 
кул тур ни цен тар који ће убу-
ду ће бити сте ци ште кул ту р-
них деша ва ња у овом делу 
Вој во ди не – рекао је Кова че-
вић.

Он је додао да је Упра ва за 
капи тал на ула га ња Вој во ди-
не у послед њих годи ну дана у 
ири шку општи ну уло жи ла 71 
мили он дина ра. 

Пред сед ник Општи не Ириг 
Сте ван Кази ми ро вић наво-
ди да се завр ше так радо ва 
на Михи зо вој кући оче ку је за 
неких месец дана.

- Ири шка општи на је позна-
та по кул тур ном насле ђу, не 
само што се тиче Михи зо-
ве куће, ту су и Прва срп ска 

чита о ни ца и мана сти ри који 
се нала зе на нашој тери то-
ри ји. Све то може да при ву-
че тури сте да дођу у нашу 
општи ну и упо зна ју се кул тур-
ним насле ђем овог дела Сре-
ма – изја вио је Кази ми ро вић.

У окви ру рекон струк ци је 
Михи зо ве род не куће, завр-
ше на је заме на кро ва, а тре-
нут но се изво де радо ви у уну-
тра шњо сти куће. 

Вера Нов ко вић, дирек тор-
ка Срп ске чита о ни це у Ири-
гу изја ви ла је да је до ско ра 
Михи зо ва род на кућа била 
запу штен и пома ло забо ра-
вљен обје кат, те да је из Чита-
о ни це покре ну та иде ја да се 
кућа, која је већ била скло на 
уру ша ва њу, спа си. 

- Род на кућа Бори сла ва 
Михај ло ви ћа Михи за при па да 
Општи ни, те смо одлу чи ли да 
након рекон струк ци је од ње 
напра ви мо место у којем ће 
моћи да се одр жа ва ју кул тур-
на деша ва ња. Срп ска чита-
о ни ца ради на томе да Ири-
жа ни спо зна ју Михи зов лик 
и дело. Рено ви ра њем овог 
објек та ми му се оду жу је мо и 
не дамо да буде забо ра вљен 
– изја ви ла је Вера Нов ко вић.

Биља на Села ко вић

Бори слав Михај ло вић 
Михиз рођен је у Ири гу 1922. 
годи не, био је књи жев ни кри ти-
чар и сце на ри ста и јед но од 
нај ве ћих име на југо сло вен ске 
дра ма тур ги је. Познат је и по 
сце на ри ји ма за фил мо ве Дер
вишисмрт, Орловиранолете, 

Пут око света, Рој, Силом
отац и дру ги. По њему је назва-
на Сред ња струч на шко ла у 
Ири гу, отво ре на 2009. Годи на ма 
уна зад у Срп ској чита о ни ци у 
Ири гу се доде љу је Михи зо ва 
награ да за нај бо ље мла де 
драм ске ства ра о це из Срби је.

Ко је био Михиз

Оби ла зак радо ва
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Пише:
Прим. др Душко Маџић

Цар ски рез,
да или не?

Као начел ник слу жбе за гине ко ло-
ги ју, аку шер ство и нео на то ло ги ју, 
као неко ко је 32 годи не на гине-

ко ло ги ји, као неко ко је раде ћи лапа-
ро скоп ске опе ра ци је упо знат са ситу-
а ци јом у ско ро свим гине ко ло шким 
слу жба ма Срби је, као неко ко позна је 
при ли ке на свим гине ко ло шким кли ни-
ка ма, осе тио сам потре бу да ово напи-
шем.

У инте ре су зашти те здра вља паци-

јент ки ња – буду ћих мај ки, у инте ре су 
ната ли те та и очу ва ња репро дук тив не 
функ ци је поку ша ћу да поја сним неке 
ства ри, испро во ци ран некри тич ним и 
нео прав да ним трен дом пора ста про-
цен та поро ђа ја оба вље них Цар ским 
резом.

Наи ме, у Ср. Митро ви ци је тај про це-
нат у зад њих десе так годи на кон стант-
но растао, да би сад дости гао неве ро-
ват них 48,4 одсто. То зна чи да се сва-

ка дру га жена пора ђа Цар ским резом. 
Такав про це нат нема нијед но поро ди-
ли ште у Срби ји, укљу чу ју ћи и она на 
кли ни ка ма. И ако кли ни ке сма тра ју 
да је њихо вих 30 – 35 одсто оправ да-
но кон цен тра ци јом пато ло ги је из целе 
Срби је или Вој во ди не и вели ким бро-
јем труд но ћа из ван те ле сних оплод њи, 
ипак сма тра ју да је и то висок про це-
нат. Шта онда рећи за наш про це нат?

Завла дао је нера зу ман тренд пора-

„РАТ“ НА ГИНЕКОЛОШКОМ ОДЕЉЕЊУ

Игра престола
са царским резом

Др Драган Малобабић и др 
Славко Арбанас, гинеколози у 
Општој болници Сремска 

Митровица, поднели су захтев за 
раскид радног односа, а како М
новине незванично сазнају, о томе 
отворено размишљају још две 
лекарке са Гинеколошког одељења. 
Осим у захтеву за раскид који је 
поднео др Малобабић, остале 
колеге (др Арбанас плус две 
колегинице, са отказним захтевом у 
најави) наводе као разлог 
„поремећене међуљудске односе“.

Ово је „резиме“ дугогодишњих 
лоших односа који годинама трају 
између актуелног начелника 
Гинеколошког одељења др Душка 
Маџића и бившег начелника и 
заменика бившег „жутог“ директора 
др Мирослава Кендришића. Они које 
памћење служи сетиће се (Мновине 
су о томе својевремено писале) о 
тучи која се својевремено дешавала 
на Гинеколошком одељењу, а ствар 
о „неспоразуму“ између два доктора 
(др Маџића и др Малобабића) 
завршила је и на суду.

Елем, лоши односи између два 
лекара који трају дуже од деценије, 
не губе на интензитету. Нарочито 
откад је за функцију, чак и у 
установи за лечење, понекад 
важнија партијска припадност од 
стручности. Таман се мислило да су 
се одласком др Мирослава 
Кендришића са чела Опште болнице 

страсти утишале, кад оно – 
међутим. Шта је права истина и који 
се разлози крију иза фразе о 
„поремећеним међуљудским 
односима“ која се наводи у једном 
од образложења?

Бивши Кендришићев заменик др 

Таман се мислило да 
су се одласком др 

Мирослава 
Кендришића са чела 

Опште болнице 
страсти утишале, кад 

оно – међутим. Два 
гинеколога су 

затражила раскид 
радног односа, а исто 

су најавиле и две 
њихове колегинице са 

Гинеколошког 
одељења, на чијем се 
челу налази др Душко 

Маџић. Шта је права 
истина и који се 

разлози крију иза 
фразе о „поремећеним 

међуљудским 
односима“ 
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ста бро ја Цар ских резо ва, усло вљен 
зах те вом паци јент ки ња да се поро ђај 
оба ви на тај начин и ола ким и лакон-
ским одлу ка ма аку ше ра за опе ра ци ју, 
поне кад чак и саве то ва њем од стра-
не гине ко ло га иако је то меди цин ски 
нео прав да но. Кли ни ке се про тив ово га 
боре обра зо ва њем коми си ја које цене 
меди цин ске инди ка ци је, а у бол нич ким 
поро ди ли шти ма одлу ку за зака зи ва ње 
Цар ског реза доно си кон зи ли јум слу-
жбе.

Зашто се бори ти про тив нео прав да-
них и изми шље них инди ка ци ја за Цар-
ски рез?

Зато што у одно су на при род ни поро-
ђај нема ника квог бене фи та за ново ро-
ђен че.

Зато што је опо ра вак мај ке након 
спон та ног поро ђа ја мно го бржи и лак-
ши.

Зато што спон та ним поро ђа јем може 

да се роди туце деце, а након ура ђе-
ног првог Цар ског реза поро ди ља је 
осу ђе на и на дру ги, у рет ким слу ча је-
ви ма и тре ћи током којег обич но сле ди 
сте ри ли за ци ја поро ди ље. Зато што су 
пост-поро ђај не ком пли ка ци је 20 пута 
чешће након Цар ског реза него након 
спон та ног поро ђа ја, а смрт ност поро-
ди ља осам пута чешћа. Зато што су 
ком пли ка ци је тешке, укљу чу ју ћи и то 
да поро ди ља са 22-23 годи не оста-
не без мате ри це. Зато што ће након 
јед ног или два опе ра тив на отва ра-
ња трбу ха оста ти после ди це које ће у 
пото њем живо ту знат но ком пли ко ва ти 
и угро жа ва ти здра вље при ли ком тре-
ћег или четвр тог опе ра тив ног захва та 
због неког гине ко ло шког, хиру р шког 
или уро ло шког обо ље ња.

Сва ки зах тев од стра не поро ди ље за 
без раз ло жним Цар ским резом, у дана-
шње вре ме кад посто је и без бол ни 

поро ђа ји, заи ста је нео прав дан. Може 
да се обја сни једи но незна њем. Аку-
шер је једи ни у том слу ча ју који је на 
добит ку. Цар ски рез се ура ди за 30 - 40 
мину та, а око поро ди ље која се спон-
та но пора ђа анга жо ван је и по 10 - 12 
часо ва.

Да би сугра ђа ни и поро ди ље лак ше 
схва ти ли о чему пишем, рећи ћу и да 
митро вач ки гине ко ло зи из бол ни це, 
има ју око два де се то ро деце и сада већ 
четво ро уну ча ди, и да су сва деца осим 
у јед ном оправ да ном слу ча ју, спон та но 
рође на. Не тре ба бити мно го мудар, па 
изву ћи закљу чак из ове кон ста та ци је.

Али, мало поро ди ље, мало ми, и ето 
нас на стран пу ти ци. Јед на коле ги ни ца 
гине ко лог, често цити ра нашег сугра ђа-
ни на Мила на Јова но ви ћа Бату та, који 
је пре ско ро 100 годи на рекао: „И нај-
бо љи лекар поста је надри ле кар кад 
изгу би образ“.

Драган Малобабић није губио на 
времену, него се по рецептури 
бројних „прелетачевића“ учланио у 
СНС, рекавши бар за неко дуже 
време „збогом“ камарадима из 
„жуте“ странке и сходно томе има 
разлога да очекује свој део плена. А 
на путу му стоји управо др Душко 
Маџић.

Сменом др Малобабића, док још 
није постао напредњак, дошло је 
вероватно до бројних померања, 
пре свега у сфери утицаја на 
Гинеколошком одељењу, па су се са 
њим солидарисале и неке друге 
колеге. Што је прилично чудно, јер 
данашње лекаре често не краси ни 
оданост Хипократовој заклетви. 
Свакако да ту има доста личних 

интереса, а како би се ствари могле 
одвијати у наредном периоду нека 
процењују они упућенији у „дворске 
сплетке“ на нивоу митровачке 
болнице. 

Директор Болнице др Живко 
Врцељ очекује да ће се ствари у 
овој установи ипак средити. Нашој 
новинарки Биљани Селаковић је, 
између осталог рекао:

- Они јесу дали отказе, али их ја 
нисам потписао јер мислим да им 
није паметно то што раде. Постоје 
нарушени међуљудски односи на 
гинекологији, али то датира из 
времена пре мог доласка на чело 
болнице. Нарушени међуљудски 
односи датирају још од 2005. године 
између др Маџића и др 
Малобабића, а др Арбанас се 
солидарисао са др Малобабићем, 
јер сматра да постоје лоши 
међуљудски односи које не може он 
да трпи. 

Разговарао сам са обојицом и 
рекао им да им та одлука није 
паметна, да то није добро за 
болницу без обзира што гинеколози 
нису дефицитарни, имамо довољно 
специјалиста. Рат траје око 12 
година, молио сам их да се то реши, 
да се културно разговара на нивоу 
интелектуалаца, али не можете ви 
баш свим људима све објаснити – 
сматра др Врцељ.

Како Мновинесазнају из 
поверљивих извора, на 
Гинеколошком одељењу нема 
никакве „идеолошке“ свађе. У 
питању је борба за превласт у 
начину рада, а једно од питања 
јесте и везано за претерано 
коришћење царског реза приликом 
порођаја. Због тога смо замолили др 
Душка Маџића да за наше читаоце 
каже нешто више о овоме. Његов 
текст преносимо у целини. 

В. Ћосић

Бивши Кендришићев 
заменик др Драган 

Малобабић није 
губио на времену, 

него се по 
рецептури бројних 
„прелетачевића“ 
учланио у СНС, 

рекавши бар за неко 
дуже време „збогом“ 

камарадима из 
„жуте“ странке и 
сходно томе има 

разлога да очекује 
свој део плена. А на 
путу му стоји управо 

др Душко Маџић
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Деле га ци ја општи не Бач на челу са 
пред сед ни ком Дра га ном Ста ше ви-
ћем посе ти ла је општи ну Инђи ја у 

сре ду, 12. јула. Њих је уго стио пред сед-
ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак на 
састан ку на којем је било речи о раду јед-
не од нај у спе шни јих срем ских локал них 
само у пра ва. Пред став ни ци општи не Бач 
има ли су при ли ку да се упо зна ју са функ-
ци о ни са њем Општин ске упра ве и да на 
лицу места поде ле иску ства и про бле-

ме са који ма се сусре ћу и јед на и дру га 
локал на само у пра ва.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја том при ли ком је иста као да се 
Инђи ја и Бач доста раз ли ку ју, али да јед-
ни од дру гих могу нау чи ти мно го тога.

- Када гово ри мо о иску стви ма општи-
не Бач то се сва ка ко одно си на сег мент 
пољо при вред не про из вод ње и о делу 
буџе та наме ње ном тој гра ни при вре де. 
С дру ге стра не, наша иску ства се одно-

се на елек трон ску упра ву, инве сти ци је и 
део инду стриј ских зона, уоп ште орга ни-
за ци ју при вре де у општи ни која, у одно-
су на њих, има бољи гео граф ски поло жај 
- исти че пред сед ник Општи не Инђи ја и 
дода је:

- Раз ме ни ли смо међу соб но нека иску-
ства у погле ду ових тема и нарав но да 
ће бити про сто ра за сарад њу у наред ном 
пери о ду. Коли ко год мисли мо да зна-
мо, увек може доћи до нових иде ја које 
може мо зајед но да спро ве де мо. 

Пред сед ник Општи не Бач Дра ган Ста-
ше вић захва лио се пред сед ни ку Општи-
не Инђи ја и њего вом тиму на срдач ној 
добро до шли ци и ујед но иста као да пра те 
њихов рад, као и да су вео ма заин те ре-
со ва ни да пози тив на иску ства у лока лу 
импле мен ти ра ју и пре не су у сво ју општи-
ну.

- Вели ка је раз ли ка изме ђу наше две 
општи не, али посто је и оне ства ри кроз 
које зајед нич ки про ла зи мо. Ми јесмо 
нераз ви је на општи на која се не нала-
зи на атрак тив ној лока ци ји као Инђи ја, 
али смо дошли по дра го це не инфор ма-
ци је које се, пре све га, тичу при вла че ња 
инве сти ци ја - каже Ста ше вић који је на 
кра ју позвао пред сед ни ка Гака и њего-
ве сарад ни ке у узврат ну посе ту општи ни 
Бач. М. Ђ.

ПОСЕТА ДЕЛА ГА ЦИ ЈЕ ОПШТИ НЕ БАЧ 

Дошли по „пел цер“

СМА ЊЕ НА НАКНА ДА ЗА УРЕ ЂИ ВА ЊЕ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕМЉИ ШТА

После пет годи на пау зе
кре ће изград ња ста но ва
Скуп шти на општи не Инђи ја на 

послед њој сед ни ци доне ла је 
oдлуку о сма ње њу допри но са 

за уре ђи ва ње гра ђе вин ског земљи шта 
за око 80 одсто, и то за све зоне. Како 
је потвр дио пред сед ник Општи не Вла-
ди мир Гак, раз лог за зна чај но сма ње-
ње допри но са лежи у чиње ни ци да се у 
Инђи ји више од пет годи на није изгра дио 
није дан стам бе ни обје кат за колек тив-
но ста но ва ње, док је, поре ђе ња ради, 
у сусед ној општи ни Ста ра Пазо ва за то 
вре ме сагра ђе но више од 700 ста но ва.

- То довољ но гово ри коли ко је посто је-
ћа одлу ка била сулу да. Накна да по јед-
ном метру ква драт ном била је у виси ни 
оне каква је у Бео гра ду. Чак је и сам град 
Бео град пре месец дана сма њио накна-
ду, не ова ко дра стич но као што смо ми 
ура ди ли, али јесте у јед ној озбиљ ној 
мери - обја шња ва Гак и дода је:

- Чиње ни ца је да Општи на Инђи ја по 
овом осно ву у про шлих пет годи на није 
при хо до ва ла у буџет ни један динар 
довољ но гово ри да мора нешто да се 
про ме ни. Ми се нада мо да ће ова одлу ка 
под ста ћи ста но град њу и да ћемо има ти 
сва ки дан све више инве сти то ра. Самим 
тим покре ну ће се цела при вре да у нашој 
општи ни, јер сви зна мо да гра ђе ви нар-

ство покре ће вели ки број при вред них 
гра на.

Гак је навео при мер који иде у при лог 
њего вој изја ви да је доса да шња одлу ка 
био сулу да.

- Инве сти тор који је желео да сагра ди 
10 хиља да ква дра та у Инђи ји, морао је 
да пла ти накна ду у изно су од 800 хиља-

да евра, док је за исту ква дра ту ру у 
сусед ној општи ни Ста ра Пазо ва пла ћао 
око 120 хиља да евра.

Нова цена допри но са изно си ће 15 
евра по ква дра ту за прву зону, а у слу ча ју 
пла ћа ња у цело сти одо бра ва се додат ни 
попуст од 30 посто.

М. Ђ.

Пет годи на пау зе у ста но град њи

Деле га ци ја општи не Бач у посе ти Инђи ји
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Мно го купа ча
на базе ну

Про шло је месец дана од 
отва ра ња купа ли шне сезо не 
на Град ском базе ну у Инђи-
ји, а из дана у дан пове ћа ва 
се инте ре со ва ње купа ча за 
оми ље но купа ли ште у том 
срем ском гра ду. Пре ма 
речи ма дирек то ра Уста но ве 
„Спорт ски цен тар“ број купа-
ча на днев ном нивоу кре ће 
се у про се ку око 1.500, а 
током пери о да висо ких 
днев них тем пе ра ту ра забе-
ле же на је рекорд на, днев на 
посе та од пре ко 2.200 купа-
ча.

- Са задо вољ ством могу 
рећи да су оправ да не све 
инве сти ци је  на Град ском 
базе ну у прет ход них шест 
месе ци. Током првих 25 
дана купа ли шне сезо не ми 
има мо пре ко 23 хиља де 
посе та, што је рекорд у 
одно су на про шлу годи ну 
која је, тако ђе, била вео ма 
добра - каже Или ја Трбо вић, 
дирек тор Уста но ве „Спорт-
ски цен тар“.

Он је додао да је про да ја 
сезон ских и днев них кара та 
у про се ку већа за 30 до 50 
одсто у одно су на про шло го-
ди шњу сезо ну и под се тио да 
је од укљу чи ва ња додат них 
садр жа ја, пре све га два 
тобо га на, пора сло инте ре со-
ва ње деце купа ча који дола-
зе из свих насе ља инђиј ске 
општи не.

- Један од сег ме на та на 
који смо вео ма поно сни је 
шко ла пли ва ња за нај мла ђе 
коју тре нут но поха ђа 125 
пола зни ка. Оче ку је мо да ће 
тај број у наред ном пери о ду 
пре ма ши ти цифру од 200. 
Шко лу пли ва ња држе чети ри 
инструк то ра, а цена обу ке у 
тра ја њу од 15 дана је три 
хиља де дина ра - каже Трбо-
вић.

ЗАВР ШЕ НИ РАДО ВИ НА ДОГРАД ЊИ ВРТИ ЋА У ИНЂИ ЈИ

Сле ди опре ма ње врти ћа
Завр ше ни су сви радо ви на доград њи 

цен трал ног објек та Пред школ ске уста-
но ве „Бошко Буха“ у Инђи ји. Како се 

могло чути на послед њем састан ку Систе-
ма 48 у Инђи ји  о др жа ном у петак, 14. јула, 
почет ком авгу ста сти же наме штај којим 
ће бити опре мље не поме ну те про сто ри је, 
чиме ће у пот пу но сти бити окон ча ни радо-
ви на доград њи и опре ма њу поме ну тог дела 
објек та. 

Како је иста кла Јеле на Кре со ја, в.д. дирек-
то ра ПУ „Бошко Буха“ упи са но је 100 мали-
ша на који су били на листи чека ња више 
од годи ну дана и са почет ком нове школ-
ске годи не бора ви ће у новим про сто ри ја ма. 
Кре со ја је наве ла да је недав но завр шен 
и редо ван упис после којег је укуп но при-
мље но 231 дете, од чега нај ве ћи број у цен-
трал ном објек ту „Сун це“, њих 91. Када је у 
пита њу листа чека ња, након упи са на њој се 

нала зи 172 дете та, од чега 119 чека ју да се 
упи шу у цен трал ни обје кат у Инђи ји, који је 
ујед но и нај ве ћи и нај број ни ји. Дирек то ри ца 
врти ћа исти че да је нај по вољ ни ја ситу а ци ја 
по сео ским објек ти ма где ско ро, па и нема 
деце која се нала зе на листи чека ња. План 
је, тако ђе, да се у Бешки обез бе ди додат ни 
про стор за нај мла ђе и то ће бити при о ри-
тет за запо сле не у пред школ ској уста но ви у 
наред ном пери о ду. М. Ђ.

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. 

ЗАВР ШЕН 18. „СЦЕ НА ФЕСТ“

„Кер бер“ у вели ком сти лу
затво рио фести вал

Спек та ку лар ним  кон цер-
том гру пе „Кер бер“ у 
неде љу, 16. јула завр-

шен је ово го ди шњи 18. „Сце на 
фест“ у Инђи ји који је тра јао 
од 10. до 16. јула. Орга ни за тор 
кул тур не мани фе ста ци је која 
има тра ди ци ју дугу више од 
јед не и по деце ни је је Кул тур ни 
цен тар Инђи ја, уз покро ви тељ-
ство Општи не Инђи ја.

На сам дан отва ра ња 10. 
јула у вели кој сали КЦ-а одр-
жа на је пред ста ва „Опа сна 
игра“, након чега је на вели кој 
бини испред КЦ-а на спорт ским 
тере ни ма музич ки део про гра-
ма отво рио леген дар ни бенд 
„Гене ра ци ја 5“ са њихо вим 
чуве ним хито ви ма „Ти и ја“, 
„Дола зим за пет мину та“, „Нај-
ја чи само оста ју“...

- Вео ма смо задо вољ ни што 
смо насту пи ли пред инђиј ском 
публи ком, ја мислим по дру ги 
пут од када је пре 40 годи на 
осно ва на наша гру па. Насту-
па ли смо по целом све ту, а ето 
у Инђи ји, тек дру ги пут. Дошли 
смо како бисмо про мо ви са-
ли наше нове песме, али пре 
све га да би наша публи ка чула 

добро позна те, ста ре хито ве - 
иста као је Дра ган Јова но вић, 
гита ри ста гру пе „Гене ра ци ја 5“ 
на отва ра њу фести ва ла.

Уто рак 11. јул, дру ги дан 
фести ва ла био је резер ви сан 
за свир ку „Џо Кокер три бјут 
бен да“, док је тре ћег дана, 12. 
јула публи ка ужи ва ла у насту-
пу Град ског там бу ра шког орке-
стра под вођ ством мае стра 
Љубин ка Лази ћа.

До кра ја 18. „Сце на феста“, 
инђиј ског публи ци пред ста-
ви ли су се и бен до ви „Трње“, 
„Вра не каме не“, „Хар ле кин“ 
и „Орто докс Келтс“. Поред 
музич ког дела про гра ма, у 
петак, 14. јула у Позо ри шној 
сали Кул тур ног цен тра у Инђи-
ји оди гра на је пред ста ва за нај-
мла ђе, „Вилин ска завр зла ма“.

Послед њег дана фести ва-
ла у неде љу, 16. јула публи ка 
је ужи ва ла у пред ста ви „Ко је 
овде иди от?“ чију режи ју пот-
пи су ју глум ци Милан Кали-
нић и Срђан Ива но вић. Реч је 
о тек сту руске спи са те љи це 
Музе Павло ве из 1903. годи не 
који је при ла го ђен дана шњем 
вре ме ну. 

Одмах након пред ста ве 
публи ка је ужи ва ла у пра вом 
рок спек та клу гру пе „Кер бер“ 
која се инђиј ској публи ци на 
„Сце на фесту“ пред ста ви ла по 
први пут.

- Нама је посеб на част што 
смо насту пи ли пред инђиј-
ском публи ком и што смо баш 
ми затво ри ли „Сце на фест“. 
Публи ка је могла да чује наше 
добро позна те хито ве. Све 
песме су пуно лет не и срећ-
ни смо што живе тако дуго - 
иста као је Горан Шепа - Гале, 
фронт мен гру пе „Кер бер“.

Пред став ни ци Кул тур ног 
цен тра задо вољ ни су орга ни-
за ци јом и одзи вом публи ке на 
ово го ди шњем „Сце на фесту“, 
а како кажу, послу жи ло их је и 
вре ме.

- С обзи ром на то да по први 
пут орга ни зу је мо фести вал, 
успе ли смо да задо во љи мо 
уку се наше публи ке и да сви 
посе ти о ци како из Инђи је, тако 
и из окол них места заи ста ужи-
ва ју у про гра му – иста кла је 
Јеле на Пешут, порт па рол Кул-
тур ног цен тра у Инђи ји.

М. Ђ.

Наступ гру пе „Кер бер“ на „Сце на фесту“
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РЕА ГО ВА ЊА НА ТРА ГЕ ДИ ЈЕ У ЦЕН ТРИ МА ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Сло бо дан Кра сић:
И код нас има про бле ма
Све до ци смо у послед њих 

неко ли ко дана неми лих 
деша ва ња веза них за 

наси ље у поро ди ци, која су се 
завр ши ла уби стви ма две жене 
и јед ног дете та, као и повре да-
ма запо сле них у два бео град ска 
Цен тра за соци јал ни рад, при-
ли ком виђе ња оче ва са децом у 
кон тро ли са ним усло ви ма. 

Каква је ситу а ци ја у Цен тру 
за соци јал ни рад у Руми, има 
ли про бле ма и да ли подр жа-
ва ју сво је коле ге који тра же 
и стал но при су ство поли ци је, 
пита ли смо Сло бо да на Кра си-
ћа, дирек то ра ове уста но ве у 
Руми. 

- Апсо лут но да. Ми има мо и 
саста нак у МУП-у на ту тему. 

Има ли смо и један кон кре тан 
слу чај, баш веза но за виђе ње 
у кон тро ли са ним усло ви ма, где 
је отац реги стро ван као насил-
ник - поврат ник. Ту је и рани је 
било про бле ма, то је нека-
ко про ла зи ло, али опо ме ну ти 
овом ситу а ци јом упу ти ли смо 
Суду и МУП-у оба ве ште ње да 
пре ки да мо,бар  при вре ме но то 
виђе ње, да види мо како ћемо 
то даље орга ни зо ва ти. МУП 
нам је наја вио подр шку за то, 
а видим и да мини стар пла ни-
ра саста нак са дирек то ри ма 
свих Цен та ра за соци јал ни рад 
у Срби ји како би се упо знао са 
про бле ми ма и доне ле кон крет-
не мере - каже Сло бо дан Кра-
сић.  С. Џ.

Сло бо дан Кра сић

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД И САВЕЗ СПОР ТО ВА РУМА

Про је кат пре вен ци је 
боле сти зави сно сти

Пре вен ци ја боле сти зави-
сно сти и наси ља у поро ди ци  је 
назив про јек та који реа ли зу је 
Цен тар за соци јал ни рад рум-
ске општи не, Савез спор то ва 
Рума и Сом бор ски еду ка тив ни 
цен тар, а финан си ра Мини-
стар ство за рад, запо шља ва-
ње, соци јал на и борач ка пита-
ња, уз подр шку Мини стар ства 
за омла ди ну и спорт и локал не 
само у пра ве. 

Реа ли за ци ја про јек та је запо-
че ла поло ви ном маја, а завр-
ша ва се 10. децем бра. Уче сни-
ци про јек та су уче ни ци рум ских 
основ них шко ла, а циљ на гру па 
су уче ни ци сед мих раз ре да.

У окви ру про јек та је и спорт-
ски камп који под ра зу ме ва и 
шко лу пли ва ња, ско ко ва у воду, 
фуд ба ла и тени са које су орга-

ни зо ва не на базе ну у Бор ков цу 
и на ста ди о ну „Сло ве на“.

- Зна чај овог про јек та лежи у 
чиње ни ци да се бави пре вен-
ци јом, а не откла ња њем после-
ди ца. Кроз бавље ње спо р том 
деца се одви ка ва ју од стал ног 
седе ња за ком пју те ром и нави-
ка ва ју на здра ве сти ло ве живо-
та. Поред тога има мо и део који 
се одно си на упо знава ње са 
при ро дом и око ли ном гра да, 
где тако ђе, уче ству ју и роди те-
љи. У овај про је кат је укљу че но 
134 поро ди це - каже Све ти слав 
Дамјан чук, шеф Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти.

Сло бо дан Кра сић, дирек тор 
Цен тра за соци јал ни рад, који 
је носи лац про јек та, каже да 
је Мини стар ство за рад, запо-
шља ав ње, соци јал на и борач ка 

пита ња је локал ној само у пра ви 
одре ди ло намен ски тран сфер, 
а део тих сред ста ва је Цен тар 
за соци јал ни рад иско ри стио за 
овај про је кат. 

- Ради се о цифри од око два 
мили о на дина ра и то смо опре-
де ли ли за ради о ни це, ефек-
те ради о ни ца, спорт ски део и 
четвр ти за орга ни зо ва ње так-
ми че ња у спо р ту. Сма тра мо 
да је ово изу зет но важно, како  
ради о ни це, тако и  овај спорт-
ски део. Могу да кажем да ми је 
дра го што је локал на само у пра-
ва пре по зна ла зна чај овог про-
јек та - каже Сло бо дан Кра сић.

Савез спор то ва је укљу чен у 
овај про је кат кроз рад са децом 
у шко ли пли ва ња и сто ног тени-
са. 

С. Џ.

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Цен тар за 
хипер тен зи ју

У рум ском Дому здра вља, у 
окви ру Цен тра за пре вен ци ју, 
уско ро би са радом тре ба ло да 
поч не ХИСПА цен тар - Цен тар 
за хипер тен зи ју, пре вен ци ју 
инфарк та и шло га. Тим пово-
дом је 11. јула одр жа на и кон-
фе рен ци ја за нови на ре, али и 
за запо сле не у Дому здра вља, 
како би се бли же упо зна ли са 
овим удру же њем, као и начи-
ном на који ће се у окви ру овог 
цен тра ради ти.

Др Еми ли ја Освалд, начел-
ни ца Слу жбе за здрав стве ну 
зашти ту одра слог ста нов ни-
штва је том при ли ком иста кла 
да је основ на иде ја овог Цен-
тра пра ће ње оних кан ди да та 
који би у будућ но сти били 
озбиљ ни боле сни ци. 

- Наша уло га је да пре по зна-
мо такве боле сни ке. Ово је 
при ли ка да им се помог не 
инди ви ду ал но, јер сва ки има 
спе ци фич не про бле ме и тако 
им тре ба и при сту пи ти. Исто-
вре ме но, да паци јент осе ти да 
смо му посве ти ли пажњу коју и 
заслу жу је. Удру же ње ХИСПА 
ће нам обез бе ди ти еду ка ци ју 
лека ра али и тех нич ку подр шку 
како би Цен тар могао да функ-
ци о ни ше нео ме та но у сми слу 
дијаг но стич ких про це ду ра - 
рекла је др Освалд и наја ви ла 
поче так рада у року од месец 
дана.

Др Миро слав Мило ше вић, 
спе ци ја ли ста интер не меди ци-
не рум ског Дома здра вља је 
додао да ће се, захва љу ју ћи 
струч ној помо ћи коју ће доби ја-
ти, то омо гу ћи ти један ква ли те-
тан, кре а ти ван и стру чан рад 
лека ра.

- Ми има мо пре вен тив ни 
цен тар, али ово зна чи један 
виши ниво пре вен тив них пре-
гле да, услу га и саве то ва ња 
ризич них паци је на та - каже др 
Миро слав Мило ше вић.

О раду ХИСПА цен тра је 
гово рио и др Нико ла Ива но вић, 
лекар спе ци ја ли ста срем ско-
ми тро вач ке Опште бол ни це 
који је и реги о нал ни коор ди на-
тор ХИСПА цен тра за Срем.

- Паци јен ти су задо вољ ни 
јер инси сти ра мо на непо сред-
ном одно су изме ђу њих и лека-
ра. Паци јен ти доби ја ју инди ви-
ду ал не пре по ру ке за начин 
исхра не, физич ке актив но сти и 
дру ге видо ве као што је музи-
ко те ра пи ја, зна чи све о бу хва-
тан при ступ који даје резул та те 
- рекао је о резул та ти ма рада 
др Нико ла Ива но вић.

Како је наја вље но, ХИСПА 
цен тар ће поче ти са радом за 
месец дана, а у његов рад ће 
бити укљу че ни и лека ри који 
раде у амбу лан та ма у сели ма 
рум ске општи не.

С. Џ.

Спортски камп на базену 
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Покра јин ски секре тар за пољо при-
вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
Вук Радо је вић и дирек тор Упра ве 

за капи тал на ула га ња Недељ ко Кова че-
вић, посе ти ли су 27. јуна општи ну Шид. 
Након оби ла ска ком па ни је Вик то риа 
оил, саста ли су се са пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве, након чега су оби-
шли рекон стру и сан мост на кана лу Шар-
ку дин у Вишњи ће ву, инду стриј ску зону у 
Ада шев ци ма, као и радо ве на изград њи 
водо вод не мре же у Соту. Ове про јек те 
финан си ра ли су Покра јин ски секре та ри-
јат за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, у сарад њи са Упра вом за 
капи тал на ула га ња и Општи ном Шид.

- Због шири не и лока ци је која се нала-
зи на кри ви ни на локал ном путу Моро-
вић - Вишњи ће во, било је нео п ход но 
пре ва зи ћи ту црну сао бра ћај ну тач ку где 
су се нажа лост деша ва ле сао бра ћај не 
несре ће са тешким после диц ама. Покра-
јин ски секре та ри јат за пољо-
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, ЈП Воде Вој во ди не 
и Општи на Шид су се уса гла-
си ли да је нео п ход но издво ји ти 
финан сиј ска сред ства и рекон-
стру и са ти тај мост. С обзи ром 
на то да се мост нала зи пре ко 
кана ла Шар ку дин, који је у над-
ле жно сти ЈП Воде Вој во ди не, 
Секре та ри јат је дао сагла сност 
да се из годи шњег про гра ма 
посло ва ња ЈП Воде Вој во ди не 
из буџет ског фон да за водо-
при вре ду сред ства опре де ле 
за овај про је кат. Прва вред-
ност је била око 5,5 мили о на 
дина ра. Међу тим може мо 
закљу чи ти да је уз уште ду 
окон ча на ситу а ци ја и про је кат је завр-
шен за 4,5 мили о на дина ра, чиме је омо-
гу ће но про ши ре ње моста са чети ри на 
6,5 мета ра, што је зна чај но за све оне 
који про ла зе тим путем. Задо вољ ство 
ми је што смо се зајед нич ки оку пи ли око 
јед ног бит ног про јек та, нашли нео п ход на 
сред ства и реши ли нешто што је десе ти-
на ма годи на мучи ло мешта не пре све га 
Вишњи ће ва и Моро ви ћа - иста као је Вук 
Радо је вић.

При ли ком оби ла ска шид ске општи не, 
гости из Покра јин ске вла де посе ти ли су 
и инду стриј ску зону, један од капи тал них 
про је ка та у шид ској општи ни.

- Оно са чиме покра јин ски секре та ри-
јат уче ству је у уре ђе њу инду стриј ске 
зоне јесу зна чај на финан сиј ска сред ства 
која смо зајед нич ки опре де ли ли са 
Општи ном Шид, јер су они то пре по зна-
ли као свој при о ри тет. Издво је на су 
сред ства за уре ђе ње канал ске мре же 
која се про сти ре у инду стриј ској зони и 
то је наш допри нос у њеној изград њи. У 

овој 2017. годи ни зајед нич ки са Општи-
ном Шид финан си ра мо са око 36 мили о-
на дина ра уре ђе ње нека те го ри са них 
атар ских путе ва и уре ђе ње канал ске 
мре же у функ ци ји одвод ња ва ња. Тако ђе 
желео бих да напо ме нем да су пољо-
при вред ни ци у шид ској општи ни прет-
ход них годи ну дана, за вре ме рада нове 
Покра јин ске вла де, оства ри ли пра во на 
суб вен ци је у виси ни од пре ко 60 мили о-
на дина ра. Желим да им чести там, јер су 
они нај ви ше сред ста ва иско ри сти ли за 
поди за ње про тив град них мре жа. На 
осно ву све га ура ђе ног, могу да истак нем 
и ујед но похва лим, јед ну про ак тив ну 
уло гу Општи не Шид уз подр шку Покра-
јин ске вла де и покра јин ског секре та ра за 
водо при вре ду - рекао је Радо је вић.

Упра ва за капи тал на ула га ња зајед-
нич ки је са Покра јин ским секре та ри ја том 
за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, финан си ра ла про је кат водо-

вод не мре же у Соту, за чега је укуп но 
опре де ље но 19 мили о на дина ра.

- Надам се да ћемо зајед нич ки и за 
оста ла места у шид ској општи ни, При ви-
ној Гла ви и Бикић Долу, успе ти да обез-
бе димо сред ства за изград њу водо во да. 
У дого во ру са пред став ни цима Општи не 
Шид сагле да ће мо који су то при о ри те ти 
и коли ко је сред ста ва потреб но како 
бисмо успе ли ако не ове онда сле де ће 
годи не, да ста нов ни ци ма и тих места 
омо гу ћи мо да доби ју воду у сво јим дома-
ћин стви ма. Што се тиче оста лих про је ка-
та које је финан си ра ла Упра ва за капи-
тал на ула га ња, то је при ступ ка сао бра-
ћај ни ца ма за инду стриј ску зону у вред-
но сти од 16 мили о на дина ра, што је прва 
фаза радо ва на инду стриј ској зони. 
Тако ђе смо финан си ра ли и део про јек та 
адап та ци је Кул тур но обра зов ног цен тра 
у Шиду, са око шест мили о на дина ра. 
Могу да кажем да је Општи на Шид јед на 

од девет општи на која у прет-
ход ном пери о ду није доби ла 
ника ква сред ства. Од када смо 
ми на челу покра јин ске адми-
ни стра ци је, сред ства смо 
Општи ни Шид дали за три про-
јек та у вред но сти од 40 мили о-
на дина ра и сигур но ћемо 
наста ви ти са опре ма њем 
инду стриј ске зоне и изград-
њом водо во да, као и финан си-
ра њем свих оста лих при о ри-
тет них про је ка та који су 
потреб ни шид ској општи ни - 
каже Недељ ко Кова че вић.

Пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић, иста као је 
вели ки зна чај реа ли за ци је 
капи тал них про је ка та у шид-

ској општи ни.
- Онај ко ради 15 сати днев но, мора да 

да и свој резул тат. За Вишњи ће во 
изград ња моста на кана лу Шар ку дин је 
од вели ког зна ча ја. А што се тиче Сота, 
сама чиње ни ца да неко у 21. веку нема 
воду, довољ но гово ри. Сада шња Покра-
јин ска вла да је ура ди ла све и потру ди ла 
се да ста ви акце нат на Шид и на места 
која до сада ништа нису доби ја ла. Могу 
да кажем да је наша општи на у послед-
њих годи ну дана од покра јин ског секре-
та ри ја та за водо при вре ду доби ла пре ко 
80 мили о на дина ра. За водо вод у Соту, 
за набав ку неко ли ко хло ро ген апа ра та 
за три села, за канал ску мре жу, а нових 
20 мили о на дина ра које смо доби ли за 
изград њу водо во да биће иско ри шће на 
за те наме не у При ви ној Гла ви и Бикић 
Долу. То су капи тал ни про јек ти и инве-
сти ци је које оста ју овом наро ду и нама 
сви ма и мени пре о ста је само да се 
захва лим Покра јин ској вла ди на томе - 
рекао је Вуко вић. М. Н.

Про јек то ва на вред ност изград ње водо-
вод не мре же у Соту нај пре је била пред-
ви ђе на на око 36 мили о на дина ра без 
ПДВ-а. У поступ ку јав не набав ке иза бран 
је нај бо љи пону ђач са укуп ном вред но-
шћу уго во ра од око 16,5 мили о на дина ра, 
са чиме је оства ре на зна чај на уште да.

- Сва ка ко да је било нео п ход но омо гу-
ћи ти мешта ни ма Сота воду у 21. веку. 
Нажа лост нико се тиме није бавио у 
прет ход ном дужем вре мен ском пери о ду. 
Уз подр шку покра јин ског секре та ри ја та 
за водо при вре ду и Упра ве за капи тал на 
ула га ња, где смо издво ји ли по 50 одсто 
финан сиј ских сред ста ва нео п ход них за 
реа ли за ци ју, радо ви су поче ли. Радо ви 
теку изу зет но добро и оче ку је мо да до 1. 
сеп тем бра буде омо гу ћен при кљу чак 
сви ма они ма који буду желе ли при кљу-
чак на водо вод ну мре жу у Соту - иста као 
је покра јин ски секре тар Вук Радо је вић.

Водо вод у Соту

ПОСЕТА ДИРЕК ТО РА УПРА ВЕ ЗА КАПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА И ПОКРА ЈИН СКОГ
СЕКРЕ ТА РА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ 

Шидска општина
вели ко гра ди ли ште
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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. 

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

Пове ћа ње ната ли те та циљ

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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У сали Скуп шти не општи не Шид 
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-

Општина улаже
у образовање

ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ ЂАКЕ

Анамарија Божиновски Стефан Мијановић Јелена Божин
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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

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. 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.
Најбољи ученици
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РЕПУ БЛИ КА И ПОКРА ЈИ НА ФИНАН СИ РА ЈУ НЕКОЛИКО ПРО ЈЕКА ТА

Радови у Културно 
образовном центру
Мини стар ство кул ту-

ре и инфор ми са ња 
подр жа ло је про је кат 

Општи не Шид „Сачу вај мо 
кул ту ру Шида“ и за тај про је-
кат шид ској општи ни су одо-
бре на сред ства у виси ни од 
19 мили о на дина ра. Сред-
ства ће бити иско ри шће на 
за ком плет но рено ви ра ње 
сале Кул тур но обра зов ног 
цен тра. Радови су почели, а 
како истиче дирек тор Кул тур-
но обра зов ног цен тра Срђан 
Мале ше вић 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.

О кон кур су „Гра до ви у 
фоку су 2017“, председник 
Општине Предраг Вуко вић 
каже:

- Опре де ли ли смо се за 
ком плет ну адап та ца ју Кул тур-
но обра зов ног цен тра, буду ћи 
да се у њему орга ни зу ју број-
ни кул тур но - обра зов ни про-
гра ми, тако да је нео п ход но 
обез бе ди ти аде кват не усло ве 
за оства ре ње циља посто ја-

ња ове уста но ве, а то је обо-
га ћи ва ње кул тур не пону де 
гра да, пру жа ње могућ но сти 
за раз ви ја ње инди ви ду ал них 
спо соб но сти гра ђа на, кре а-
тив но про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на, као и ани ми ра ње 
гра ђа на на актив но укљу чи-
ва ње у про гра ме и актив но сти 
које ће за циљ има ти и задо-
во ље ње кул тур них потре ба 
истих - исти че Вуко вић.

Председник Вуковић се 
захва лио Мини стар ству кул-
ту ре и инфор ми са ња што је 
пре по зна ло да Шиду тре ба 
ком плет на адап та ци ја сале 
Кул тур но обра зов ног цен тра. 

- Општи на ула же напо ре 
у при пре ми сва ког про јек-
та, али без сна жне подр шке 
Вла де Репу бли ке Срби је и 
Алек сан дра Вучи ћа, ниче га 
од овог не би било. Држа ва 
Срби ја је ста ви ла акце нат 
на Шид са јасном жељом да 
се Шид раз ви је. Нисмо ми у 
Шиду напра сно нау чи ли да 
пра ви мо про јект ну доку мен-
та ци ју и поста ли екс пер ти за 
про јек те. Ми смо увек пра ви-
ли добре про јек те, а држа ва 

Срби ја је сада ста ви ла посе-
бан акце нат на Шид и на рав-
но ме ран раз вој Срби је. За 
ових годи ну дана у Шиду је 
реа ли зо ва но више про је ка та 
него у послед њих 30 годи-
на. То су чиње ни це. Вла да 
Вој во ди не на челу са Иго-
ром Миро ви ћем учи ни ла је и 
чини мно го за нашу општи ну. 
Сви зајед но поди же мо Шид 
са нашим гра ђа ни ма, на које 
сам поно сан. Зна мо сви коли-
ки нам је буџет и да од тих 
сред ста ва не би могли све то 
да ура ди мо. Ово су огром ни, 
вели ки про јек ти и ово су исто-
риј ски тре ну ци за Шид - иста-
као је Пре драг Вуко вић.

Међу нај зна чај ни јим 
про јек ти ма који ће се 
реа ли зовати  у шид-

ској општи ни су: ком плет но 
рено ви ра ње сале Кул тур но 
обра зов ног цен тра, за чије 
наме не је из репу блич ког и 
покра јин ског буџе та укуп но 
издво је но 24 мили о на дина-
ра, затим адап та ци ја и сана-
ци ја Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“ (сред ства обез бе ђе на 
од Вла де Репу бли ке Срби-

је - Мини стар ство про све те у 
изно су од 70 мили о на дина-
ра). Опре ма ње инду стриј-
ске зоне финан си ра ће Вла-
да АП Вој во ди не у изно су 
од 20 мили о на дина ра. За 
изград њу кру жног тока обез-
бе ђе на су сред ства у изно су 
од 300.000 евра захва љу ју-
ћи Вла ди Репу бли ке Срби-
је и држав ном секре та ру др 
Нена ду Ива ни ше ви ћу. Тако-
ђе, за адап та ци ју Спорт ске 
хале одо бре на су сред ства у 
изно су од око пола мили о на 
евра од стра не Мини стар ства 
спор та. Радо ви на изград њи 
водо во да у Соту су поче ли и 
за тај про је кат на чију су реа-
ли за ци ју мешта ни тог села 
чека ли годи на ма, сред ства 
је обез бе ди ла покра јин ска 
Вла да уз подр шку Општи не 
Шид. Као један од већих реа-
ли зо ва них про је ка та, Вуко вић 
наво ди и ком плет но рено ви-
ран мост Шар ку дин у Вишњи-
ће ву, који је сани ран уз помоћ 
сред ста ва Покра јин ске вла-
де.

- Реа ли за ци јом ових про је-
ка та ми интен зив но кре ће мо 
у раз вој Шида. Наш сле де ћи 
корак је дово ђе ње инве сти-
то ра у Шид. Ита ли ја ни су већ 
отво ри ли фабри ку и кре ћу у 
про ши ре ње сво јих капа ци-
те та. Из свих наве де них раз-
ло га, ја дугу јем вели ко хва ла 
Вла ди Репу бли ке Срби је за 
све што чини за раз вој Шида - 
иста као је Вуко вић. М. Н.

Про је кат сале Кул тур но обра зов ног цен тра Шид

Ми смо увек пра ви ли добре про јек те, а држа ва Срби ја 
је сада ста ви ла посе бан акце нат на Шид и на рав но ме-
ран раз вој Срби је. За ових годи ну дана у Шиду је реа-
ли зо ва но више про је ка та него у послед њих 30 годи на, 
истиче председник Предраг Вуковић
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Од 1. јула Општи на Шид у сарад-
њи са Кари та сом Срем ска 
Митро ви ца и Мини стар ством за 

рад, борач ка и соци јал на пита ња поно-
во реа ли зу је про је кат бри га о ста рим и 
немоћ ним лици ма. Кроз овај анга жо-
ва но је 27 него ва те љи ца на пери од 
од шест месе ци које се сва ко днев но 
бри ну за више од 200 кори сни ка ових 
услу га.

Про шлог пет ка, 14. јула, пред сед ник 
Општи не Шид Пре драг Вуко вић и Кри-
сти на Дра ги шић, коор ди на тор ка Кари-
та са Срем ска Митро ви ца, посе ти ли су 
јед ну од кори сни ца ових услу га Дра ги-
њу Костић о којој бри не него ва те љи ца 
Див на Вра бац. 

Коли ко јој зна чи ова услу га, бака 
Дра ги ња каже:

- Сама сам већ шест и по годи на. 
Муж ми је пре ми нуо и од тада сама 
живим. Тешко ми је било, све док ми 
није поче ла дола зи ти него ва те љи ца. 
Ова услу га ми јако пуно зна чи. Желе-
ла бих се захва ли ти Општи ни Шид што 
је омо гу ћи ла да посто ји ова слу жба и 
желе ла бих да ради још дуго. Помоћ 
него ва те љи це ми добро дође, а посеб-
но зими кад се тре ба ложи ти, онда ми 
је њена помоћ још потреб ни ја, јер сам 
полу по крет на. Сада ми је јако лепо 
када је она поред мене. Она све ура-
ди у кући што тре ба и послу жи ме, а 
ја сам пре за до вољ на - каже Дра ги ња 
Костић.

Задо вољ ство што се у шид ској 
општи ни поно во реа ли зу је про је кат 

герон то до ма ћи ца, бри ге о ста ри ма и 
помоћ у кући, изра зио је и пред сед ник 
Општи не Шид Пре драг Вуко вић.

- Захва лио бих се Мини стар ству за 
рад борач ка и соци јал на пита ња које 
је пре по зна ло наше напо ре, као и 
Кари та са који је са нама у овом про-
јек ту. Про је кат је вре дан шест мили о-
на дина ра. Ми ула же мо вели ке напо ре 
за боље усло ве живо та наших гра ђа-
на, пого то во ста рих и немоћ них лица. 
Као што нам је важна бри га о ста рим 
и немоћ ним лици ма, под јед на ко нам је 
важно и да наши гра ђа ни раде. Кроз 
овај про је кат анга жо ва но је 27 лица. 
Кроз про је кат истра жи ва ња НИС-а, 
тако ђе је анга жо ва но 20 људи, а 95 
људи је анга жо ва но кроз јав не радо ве. 
То нам је и био циљ, да што већи број 
људи нађе запо сле ње, а бака Дра ги ња 
је пра ви при мер коли ко је услу га него-
ва те љи ца била нео п ход на - иста као је 
Пре драг Вуко вић.

Успе шна сарад ња Општи не Шид 
са Кари та сом из Срем ске Митро ви-
це тра је већ две годи не. Захва љу ју-
ћи намен ским тран сфе ри ма ресор ног 
мини стар ства, одлу ка је била на руко-
вод ству Општи не Шид, да намен ски 
тран сфер мини стар ства, усме ре ка 
ста рим и немоћ ним.

- Сви кори сни ци су осо бе који ма је 
потреб на и помоћ у кући, али и кон-
ти ну и ра на здрав стве на нега. Ми у 
нашем тиму има мо неко ли ко меди-
цин ских сеста ра, што у гра ду, што на 
тере ну, тако да се оне бри ну и о тера-

пи ји кори сни ка. Већи на наших него ва-
те љи ца је опре мље на и са апа ра ти ма 
за при ти сак, за дија бе тес, завој ним 
мате ри ја лом и све му оста лом што 
је потреб но за боле сне кори сни ке. 
Општи на Шид је јед на од рет ких која 
има покри ве на сва села, раз у ђе не 
шид ске општи не, тако да су него ва-
те љи це овим људи ма, заи ста прва 
помоћ у све му - каже коор ди на тор ка 
Кари та са из Срем ске Митро ви це Кри-
сти на Дра ги шић.

Сво ја иску ства у овом послу, изне ла 
је и него ва те љи ца Див на Вра бац којој 
је бака Дра ги ња само јед на од више 
кори сни ца услу га које сва ко днев но 
посе ћу је.

- Ја сам меди цин ски рад ник и овај 
посао мени пуно зна чи. Када дођем 
код моје кори сни це, ми се дого во ри-
мо уна пред шта је потреб но прво да 
се ура ди. Напра ви мо себи рас по ред 
шта ће се који дан ради ти. Један дан 
идем по леко ве, дру ги дан одре ди мо 
за хиги је ну, тре ћи за спре ма ње куће.Ја 
се осе ћам вео ма испу ње но, посеб но 
када видим да су и они задо вољ ни. У 
почет ку ми је било тешко,  али касни је 
сам се нави кла на овај посао и сада ми 
је лепо. То је пле ме нит посао и вео ма 
је леп осе ћај када пома жеш дру го ме. 
Када дођем код осо бе и када видим 
да је једва доче ка ла да се поја вим и 
видим њен осмех на лицу, задо вољ-
ство што могу да им помог нем је мно го 
већи, а осе ћај нео пи сив - каже него ва-
те љи ца Див на Вра бац.

РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА БРИ ГЕ О СТА РИМ И НЕМОЋ НИМ ЛИЦИ МА У ОПШТИ НИ ШИД 

Герон то до ма ћи це
поно во раде

Див на Вра бац, Кри сти на Дра ги шић, Дра ги ња Костић и Пре драг Вуко вић
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Тури стич ка орга ни за ци ја Шид, 
орга ни за тор је већег бро ја тури-
стич ко-при вред них мани фе ста-

ци ја у шид ској општи ни које има ју за 
циљ про мо ци ју тури стич ких потен ци-
ја ла, као и про из во да карак те ри стич-
них за овај део Сре ма. Јед на од нај по-
се ће ни јих сва ка ко је Куле ни ја да која 
из годи не у годи ну, по бро ју посе ти ла-
ца и уче сни ка у так ми чар ском делу, 
све више доби ја на свом зна ча ју. 

У овој годи ни, Тури стич ка орга ни за-
ци ја је пред себе поста ви ла амби ци о-
зне пла но ве, који има ју за циљ да 
про мо ци ју тури стич ких потен ци ја ла 
шид ске општи не подиг ну на још већи 
ниво. О актив но сти ма и пла но ви ма, 
раз го ва ра ли смо са дирек тор ком 
Тури стич ке орга ни за ци је Кри сти ном 
Радо са вље вић.

М НОВИ НЕ: У овој годи ни пла ни-
ра на је реа ли за ци ја неко ли ко зна-
чај них про је ка та. Који су то про јек-
ти и шта ће они зна чи ти за гра ђа не 
шид ске општи не?

КРИ СТИ НА РАДО СА ВЉЕ ВИЋ: 
Одо бре на су нам сред ства за Ста зу 
здра вља на изле ти шту Липо ва ча. То 
је про је кат о ком се раз ми шља ло про-
те клих пет годи на, али није било сред-
ста ва за њего ву реа ли за ци ју. Ове 
годи не смо доби ли из Мини стар ства 
тури зма, трго ви не и телекому ни ка ци ја 
три мили о на дина ра, за део ста зе, с 
обзи ром на то да је про је кат доста 
амби ци о зан, да је велик и да зах те ва 
вели ка финан сиј ска сред ства. Наш 
основ ни циљ је био да се Липо ва ча 
као изле ти ште, које сви ми пам ти мо 
као вео ма атрак тив но, мало реви та-
ли зу је и да се да јасан сиг нал при ват-
ном сек то ру, с обзи ром на то да се 
тамо  нала зи ресто ран и депа данс, да 
ми као пред став ни ци локал не само у-
пра ве, ула же мо у то и жели мо да се то 
подиг не на неки виши ниво. Нада мо 
се да ће при ват ни ци виде ти и пре по-
зна ти свој инте рес у томе.

Тури стич ка орга ни за ци ја орга ни-
зу је број не тури стич ке мани фе ста-
ци је. Које су од њих нај зна чај ни је 
које по свом карак те ру, могу при ву-
ћи већи број тури ста да посе те шид-
ску општи ну?

Ми смо од почет ка годи не, орга ни зо-
ва ли број не мани фе ста ци је. Нај ве ће 
мани фе ста ци је су сва ка ко Срем ски 
сви њо кољ и коба си ци ја да, Срем ска 
вини ја да, Мото сусре ти за одре ђе ну 
циљ ну гру пу, Срем ска куле ни ја да и 
Срем ски ручак чобан ски, који се орга-
ни зу је у авгу сту. Међу тим, поред ових 
пет мани фе ста ци ја, ми има мо низ 
мањих мани фе ста ци ја које су можда 
јед на ко зна чај не и за локал но ста нов-
ни штво и шире, с обзи ром на то да је 
реч о спорт ским мани фе ста ци ја ма. 
Ове годи не орга ни зо ва ће се у Шиду 
два тур ни ра у тени су и они ће нама 
као Тури стич кој орга ни за ци ји мно го 
зна чи ти, јер ће се пове ћа ти и број 
ноће ња. Тако ђе, у нашој општи ни 
орга ни зује се неколико бици кли стич-
ких друм ских трка током лета. То су 
неке од спорт ских мани фе ста ци ја које 
можда нема ју вели ки број посе ти ла ца 
као што има Куле ни ја да, али сва ка ко 
уче сни ка има пре ко 100, који дола зе 
не само из Срби је него и из ино стран-
ства.

Ове годи не Куле ни ја да у Ерде ви-
ку, ока рак те ри са на је као нај по се ће-
ни ја до сада. С обзи ром на то да је 
основ ни циљ про мо ци ја куле на као 
нај а трак тив ни јег про из во да Сре ма, 
да ли ова мани фе ста ци ја може 
помо ћи у афир ма ци ји брен ди ра ња 
тог про из во да?

Оно што је нама сва ка ко дра го то је 
да сва ке годи не има мо све већи број 
изла га ча на Куле ни ја ди. Тако ђе, 
видљив је и све већи број посе ти ла ца 
како из земље тако и из ино стран ства. 
Људи су пре по зна ли једин стве ност 
ове мани фе ста ци је. С обзи ром на то 
да смо ми као Тури стич ка орга ни за ци-
ја на про шлом Бео град ском сај му пра-
ви ли анке те  са пита њем шта нај ви ше 
асо ци ра људе на Срем, ско ро у 90 
одсто слу ча је ва одго вор је био да је у 
пита њу хра на. Тако да је сасвим оче-
ки ва но да мани фе ста ци ја као што је 
ова и која се одр жа ва у Сре му, буде и 
толи ко посе ће на. Што се тиче брен ди-
ра ња куле на као про из во да који јесте 
нај а трак тив ни ји за Срем, сма трам да 
ту недо ста је пред у зет нич ког духа 
људи да се удру же како би зајед нич ки 
пла си ра ли про из вод, с обзи ром на 
коли чи не које су потреб не да се под-
ми ре потре бе тржи шта. Само на тај 
начин, уко ли ко се мали про из во ђа чи 

M NOVINE :

КРИ СТИ НА РАДО СА ВЉЕ ВИЋ, ДИРЕК ТОР КА ТУРИ СТИЧ КЕ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ШИД

Шиду недостаје хотел
Нама је план да

поку ша мо да
при ву че мо неког

инве сти то ра који би 
уло жио сред ства у 

изград њу хоте ла, јер 
сме штај ни капа ци тет 

је нешто што нашој 
општи ни ствар но 

недо ста је

Директорка Туристичке организације Кристина Радосављевић
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дома ћег куле на удру же по удру же њи-
ма, задру га ма, кулен као бренд Сре ма 
би могао да се пози ци о ни ра на тржи-
шту. Сва ка ко да је Тури стич ка орга ни-
за ци ја увек ту да пру жи подр шку на 
том путу.

Орга ни зо ва њем број них мани фе-
ста ци ја сигур но да оче ку је те и бољу 
про мо ци ју тури стич ких потен ци ја ла 
и већу посе ће ност?

Мислим да смо нај ве ћи помак ура-
ди ли тиме што смо тури стич ким аген-
ци ја ма, удру же њи ма пен зи о не ра и 
уоп ште удру же њи ма која у шко ла ма 
орга ни зу ју изле те, пру жи ли могућ ност 
да оног момен та кад дођу на тери то-
ри ју наше општи не, има ју неког ко ће 
их доче ка ти, пред ло жи ти план и про-
грам пута, а затим их про ве сти како би 
оби шли све оне лока ли те те који су 
инте ре сант ни за нашу општи ну. Доби-
ли смо ста ти стич ки пода так о бро ју 
посе та који до сада нисмо има ли. 
Самим тим смо сте кли могућ ност кроз 
базу пода та ка људи који путу ју, да им 
пла си ра мо инфор ма ци ју на вре ме о 
мани фе ста ци ја ма које они можда не 
би чули из дру гих изво ра.

Осим завр шет ка дела Ста зе здра-
вља, има те ли још неке пла но ве у 
овој годи ни?

Завр ше так дела Ста зе здра вља, 
пред ста вља ће први корак у сре ђи ва-
њу изле ти шта Липо ва ча и сви наред ни 
про гра ми и пла но ви рада за сле де ће 
годи не ће се бази ра ти на опре ма ње 
инфра струк тур ног дела. Мани фе ста-
ци је функ ци о ни шу и оне су већ раз ра-
ђе не неким делом, али мора да се 
ради на поја ча њу инфра струк ту ре што 
зах те ва нор мал но, већа сред ства него 
мани фе ста ци је. То је пред у слов за 
бржи раз вој тури зма. Оно што бисмо 
ми воле ли то је да поку ша мо да код 
локал ног ста нов ни штва мало про ме-
ни мо свест, да можда мало више обра-
те пажњу на лепо те наше општи не, а 
има мо их доста. Јер ако то виде људи 
са стра не, онда нема раз ло га да то не 
види мо и ми сами. Тако ђе нам је план 
да поку ша мо да при ву че мо неког инве-
сти то ра који би уло жио сред ства у 
изград њу хоте ла, јер сме штај ни капа-
ци тет је нешто што нашој општи ни 
ствар но недо ста је.

СЛА ВИ ЦА ВАР НИ ЧИЋ, ДИРЕК ТОР КА НАРОД НЕ
БИБЛИ О ТЕ КЕ „СИМЕ ОН ПИШЧЕ ВИЋ“ ШИД

Чува ри бога те 
књи жев не башти не

У пла ну и про гра му рада Народ-
не библи о те ке „Симе он Пишче-
вић“ Шид, пред ви ђе но је више 

актив но сти у овој годи ни. Међу њима 
је и реа ли за ци ја капи тал ног про јек та 
на који је ова инсти ту ци ја кул ту ре 
посеб но поно сна. Већи део пла ни ра-
них актив но сто библи о те ка ће оства-
ри ти, уз помоћ сред ста ва доби је них 
на репу блич ким и покра јин ским кон-
кур си ма за кул ту ру. О пла но ви ма 
рада у теку ћој годи ни, као и о дру гим 
нови на ма у шид ској биби ли о те ци, 
раз го ва ра ли смо са дирек тор ком 
Сла ви цом Вар ни чић.

М НОВИ НЕ: За које наме не ћете 
иско ри сти ти доби је на сред ства?

СЛА ВИ ЦА ВАР НИ ЧИЋ: Сред ства 

која смо доби ли иско ри сти ће мо за 
пра ве наме не. У Мини стар ству кул ту-
ре Репу бли ке Срби је апли ци ра ли 
смо на кон курс који се одно сио на 
тра же ње сред ста ва за опре му за 
диги та ли за ци ју, пошто смо ми све 
наше моно граф ске публи ка ци је уве-
ли у базу пода та ка тог нашег елек-
трон ског про гра ма. Сериј ске публи-
ка ци је су тако ђе обра ђе не и дошли 
смо до нивоа када бисмо тре ба ли да 
диги та ли зу је мо гра ђу. Репу бли ка је 
рас пи са ла кон курс за сред ства у кул-
ту ри и Библи о те ка је на том кон кур су 
доби ла 500.000 дина ра за набав ку 
опре ме за диги та ли за ци ју. Вео ма смо 
задо вољ ни јер су то ствар но зна чај на M NOVINE :

Тури стич ка
орга ни за ци ја Шид, 
орга ни за тор је већег 
бро ја мани фе ста ци ја 
које има ју за циљ
про мо ци ју про из во да
карак те ри стич них
за овај део Сре ма

Има мо сво је редов не кори сни ке, обна вља мо 
књи жни фонд, допу њу је мо гра ђом, а нарав но 
пра ви мо и анке те са кори сни ци ма и набав на 
поли ти ка је вео ма важан део у библи о те кар-
ству

Директорка шидске Библиотеке Славица Варничић
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сред ства и кори сти ће нам у те свр хе. 
Поред тога био је обја вљен и покра-
јин ски кон курс за кул ту ру. Ту смо 
апли ци ра ли за два про јек та. Један 
про је кат се одно сио на редов ну 
набав ку и обно ву књи жног фон да, а 
дру ги се одно си, пошто је у нашем 
саста ву од пре неко ли ко годи на и 
архе о ло шка зави чај на зби р ка, на 
сред ства за јед ну покрет ну изло жбу. 
За покрет ну изло жбу доби ли смо 
200.000 дина ра, а за набав ку књи га 
само 23.000. дина ра.

Како бисте оце ни ли рад Библи о-
те ке у про шлој годи ни и да ли 
Шиђа ни редов но узи ма ју књи ге, 
упр кос чиње ни ци да се у послед-
ње вре ме све чешће кори сте 
интер нет изда ња?

Што се тиче рада Библи о те ке, ми 
смо вео ма задо вољ ни. Од када је 
напра вље на наша нова згра да, у 
Шиду су се про сто про ме ни ли усло ви 
у библи о те кар ству. Има мо сво је 
редов не кори сни ке, обна вља мо књи-
жни фонд, допу њу је мо гра ђом, а 
нарав но пра ви мо и анке те са кори-
сни ци ма и набав на поли ти ка је вео ма 
важан део у библи о те кар ству. Пошто 
су се про ме ни ли усло ви, а има мо и 
чита о ни цу, интер нет салу за кори сни-
ке, све је то допри не ло на неки начин, 

пове ћа њу бро ја кори сни ка. Има мо, 
поред општин ске сале, и салу за 
орга ни зо ва ње раз ли чи тих дога ђа ја, 
попут три би на и изло жби. Беле жи мо 
вели ки број посе та како за наше 
мани фе ста ци је, тако и за оне које 
нису у нашој режи ји. Важно је да 
људи дола зе у библи о те ку јер, сигур-
но се неки од њих вра те и поста ну 
наши кори сни ци. И ове годи не је 
вели ки број деша ва ња и што се тиче 
наших про гра ма, попут про мо ци ја 
књи га, књи жев них вече ри, обе ле жа-
ва ња разних годи шњи ца, а ту је и 
про гра м Музич ке шко ле, као и про мо-
ци је хума ни тар не фон да ци је Вла де 
Див ца, која је и нашој библи о те ци 
покло ни ла сво је вре ме но 200 насло-
ва.

Што се тиче књи жног фон да, 
рас по ла же ли шид ска библи о те ка 
довољ ним бро јем насло ва, који 
могу задо во љи ти инте ре со ва ња 
сво јих кори сни ка?

Што се тиче књи жног фон да, Мин-
стар ство кул ту ре сва ке годи не отку пи 
одре ђен број изда ња изда ва ча и у 
зави сно сти којој кате го ри ји при па да-
мо, и коли ко ћемо сред ста ва доби ти, 
ми бира мо насло ве. Ове годи не ћемо 
за 250.000 дина ра, коли ко смо доби-
ли, наба ви ти одре ђе ни број књи жев-
них дела.

Која књи жев на дела су нај тра же-
ни ја?

Библи о те ка нај ви ше води рачу на о 
зави чај ној зби р ци. Тру ди мо се да 
поред тога што има мо реги стро ва но 
изда ва штво, то буду књи ге које се 
одно се на зави чај. Књи ге које су 
изда ли ауто ри који су овде рође ни, 
који овде живе. Тај фонд пред ста вља 
нешто посеб но јер све оно што је 
запи са но, тре ба да се чува, да се 
негу је, да оста не нашим потом ци ма, 
како би виде ли ко су били људи који 
су били ства ра о ци у нашем гра ду и 
зави ча ју. Поред ових насло ва, нарав-
но да се Библи о те ка тру ди да пра ти и 
неке савре ме не токо ве библи о те кар-
ства, тако да набав на поли ти ка упра-
во тако и тре ба да изгле да. Доста 
насло ва наба вља мо из тзв. струч не и 
науч не лите ра ту ре, јер људи нека ко у 
дана шње вре ме све чешће посе жу за 
том попу лар ном пси хо ло ги јом и тру-
ди мо се да има мо те насло ве. Има мо 
тако ђе и бога ту збир ку енци кло пе диј-
ских изда ња, која се чува ју у библи о-
те ци, која се не изно се. Наши кори-
сни ци сад путем интер не та и рачу на-
ра, могу од куће да пре тра же нашу 
базу пода та ка. До кра ја годи не они ће 
има ти могућ ност да све то и пору че 
путем интер не та. Тако ђе могу да 
кажем да смо ми јед на од нај бо ље 
орга ни зо ва них подру жни ца на чита-
вој тери то ри ји Репу бли ке Срби је, а 
посе ду је мо и међу би бли о те кач ку 
позај ми цу. Сви кори сни ци из дру гих 
општи на, одно сно из целе Срби је, 
могу елек трон ским путем да пору че 
књи гу.

Које су нај ва жни је актив но сти у овој 
годи ни?

До кра ја годи не мислим да ћемо реа-
ли зо ва ти један вео ма важан про је кат. У 
пи та њу је изда ње руко пи са Симе о на 
Пишче ви ћа, на који ма је он радио 20 
годи на. Ради се о исто ри ји Срба и пре вод 
је већ ура ђен, с обзи ром на то да је писан 
на ста ро сло вен ском одно сно на ста ро ру-
ском јези ку. Пла ни ра мо да у сарад њи са 
изда вач ком кућом из Новог Сада „Ака-
дем ска књи га“ до сај ма књи га обја ви мо 
ово капи тал но изда ње које ће на сва ки 
начин, обе ле жи ти наци о нал ну исто ри ју.  
Сагла сност смо доби ли од Срп ске ака де-
ми је нау ке и умет но сти, јер се тај руко пис 
нала зи код њих, а ми смо као Библи о те ка 
која носи то име и као град у којем је 
Симе он Пишче вић рођен, ево доби ли 
при ви ле ги ју да то ради мо. Мно ги су се до 
сада бави ли том иде јом и нарав но да је 
тај про је кат зна ча јан јер ради ти 20 годи-
на на јед ном руко пи су који није пре ве ден 
и који није издат до сада је вели ка ствар. 
То само зна чи да је он био још један у 
низу вели ка на наше општи не који је на 
неки начин, беле жио сва деша ва ња овде, 
запи си вао, водио рачу на о сва ком дета-
љу, како је то изгле да ло, где су се људи 
исе ља ва ли и мно го исто риј ских чиње ни-
ца и пода та ка. Мислим да ће тока пи тал-
но дело, како нама тако и гра ђа ни ма, 
бити на вели ки понос.

Руко пи си 
Симе о на 
Пишче ви ћа

ИЗЛО ЖБА ФОТО ГРА ФИ ЈА

Соли дар ност
у вре ме ну кри зе

У Народ ној библи о те ци „Симе он 
Пишче вић“ у Шиду 12. јуна отво ре на је 
изло жба фото гра фи ја „Соли дар ност у 
вре ме ну кри зе“. Изло жба је део про-
јек та „Сла ви мо соли дар ност“ који Фон-
да ци ја Ана и Вла де Дивац орга ни зу је у 
окви ру про сла ве 10 годи на рада. 
Изло жба се орга ни зу је у парт нер ству 
са новин ском аген ци јом Тан југ, која је 
усту пи ла сво је фото гра фи је наста ле у 
две вели ке кри зе – ката стро фал ним 
попла ва ма из маја 2014. годи не и 
мигрант ској кри зи која је у Срби ји 
еска ли ра ла у лето 2015. годи не. На 
фото гра фи ја ма се виде људи, пове за-
ни у тре ну ци ма кри зе, како пома жу и 
бри ну јед ни о дру ги ма.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

О православним 
Шиђанима
Православно становништвоШида

до 1900. године, назив је још јед ног 
дела ауто ра Радо ва на Срем ца, архе о-
ло га и хро ни ча ра из Шида. Про мо ци ја 
ове књи ге одр жа на је 26. јуна у Вла ди-
чан ском дво ру у Шиду. Аутор Радо ван 
Сре мац за ову књи гу каже да је она 
њего во живот но дело на коме је радио 
11 годи на. У књи зи je обухваћенo 460 
шид ских поро ди ца пра во слав не веро-
и спо ве сти, са 33.000 њихо вих име на.

Како наво ди, на писа ње ове књи ге, 
под ста кла га је љубав пре ма родо сло-
ви ма.

- Нај пре сам кре нуо од моје поро-
ди це и на кра ју пре шао на цео Шид. 
С обзи ром на то да сам по про фе си ји 
архе о лог и да ме инте ре су је исто ри ја, 
те две ства ри јед но став но јед не без 
дру ге не могу. Да ли ћемо ми про у ча-
ва ти про шлост од пре 5.000 годи на или 
50 годи на, мислим да је у пот пу но сти 
исто. Јер кад се бави те про шло шћу, ту 
јед но став но нема гра ни ца. Бит но је да 
откри је мо ко су били људи, да рекон-
стру и ше мо њихов живот, да откри је мо 
ако може мо шта су они желе ли, мисли-
ли и воле ли и шта су ради ли тада. 
Након ове књи ге, у пла ну ми је изда ва-
ње још два дела, која су већ напи са на 
и која чека ју финан сиј ска сред ства за 
изда ва ње - каже Радо ван.
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Цен тар за соци јал ни рад у 
Шиду, покре нуо је акци-
ју под нази вом „Буди 

хуман, буди хра ни тељ“. Пре ма 
речи ма дирек то ра Цен тра за 
соци јал ни рад у Шиду Деја на 
Лога ру ши ћа, жеља запо сле-
них у овој уста но ви соци јал не 
зашти те је да се људи ани-
ми ра ју како би поста ли хра-
ни те љи. У шид ској општи ни 
тре нут но посто ји 20 актив них 
хра ни тељ ских поро ди ца код 
којих је сме ште но око 30 шти-
ће ни ка, а за чега хра ни те љи 
доби ја ју аде кват ну накна ду. 
Хра ни тељ ство пред ста вља 
меру зашти те деце без аде-
кват ног роди тељ ског ста ра ња, 
која пру жа потреб ну ста бил-
ност и сигур ност, као и нео п-
ход не усло ве за задо во ље ње 
раз вој них и узра сних потре ба 
дете та. Да би се засно ва ло 
хра ни тељ ство, нео п ход но је 
оба ви ти обра ду хра ни те ља 
од стра не чла но ва струч ног 
тима Цен тра за соци јал ни рад, 
а ако се она успе шно окон ча, 
врши се обу ка потен ци јал них 
хра ни те ља при покра јин ском 
цен тру за поро дич ни сме штај 
у Новом Саду. Све потреб не 
инфо р ма ци је за све оне који 
су моти ви са ни да буду хра ни-
те љи, заин те ре со ва ни могу 
доби ти у Цен тру за соци јал ни 
рад у Шиду, као и доку мен та-
ци ју како би пре шли на обра ду 
потен ци јал них поро ди ца.

- Као прво желим да кажем 
да наш Цен тар за соци јал ни 
рад има вео ма добра доса да-
шња иску ства са пона ша њем, 
одно сно оба вља њем хра ни-

тељ ске уло ге наших хра ни-
тељ ских поро ди ца. Међу тим, 
током вре ме на дошло је до 
тога да број хра ни те ља из 
одре ђе них раз ло га није више 
у могућ но сти да се бави тим, 
тако да наш Цен тар пред у зи ма 
актив но сти како би ани ми рао 
наше сугра ђа не, како би тиме 
пове ћао број поро ди ца које 
би се бави ле хра ни тељ ством. 
Хра ни тељ ство има тај мате ри-
јал ни аспект и онај ко засни ва 
хра ни тељ ство он засни ва и 
рад ни однос, при ма одго ва-
ра ју ћу месеч ну накна ду, а и 

сва ко дете које се нала зи на 
хра ни тељ ству при ма месеч-
ну накна ду, како би хра ни тељ 
задо во љио потре бу за хра ном, 
оде ћом, обу ћом, потре ба ма 
за шко ло ва ње, за стам бе но-
хиги јен ске усло ве и оста лим 
потре ба ма током реа ли за ци је 
хра ни тељ ства. Код нас тако-
ђе има доста деце и на срод-
нич ком хра ни тељ ству и таква 
наша доса да шња прак са је 
пока за ла да се и срод нич ко 
хра ни тељ ство пока за ло као 
вео ма добар начин збри ња-

ва ња срод ни ка деце - исти че 
дипло ми ра ни соци јал ни рад-
ник Гор да на Кур ба ли ја.

Пози тив на иску ства у хра-
ни тељ ству, са нама је поде ли-
ла поро ди ца Мра вик из Шида. 
Пре 10 годи на, у свој дом, 
дове ли су тада шесто го ди шњу 
девој чи цу. Како кажу, пру жи ли 
су јој све нео п ход не усло ве за 
живот, аде ква тан сме штај, али 
и љубав и топли ну, каква тре-
ба да посто ји у јед ном поро-
дич ном дому.

- Могу рећи да су моја иску-
ства у хра ни тељ ству јако пози-

тив на и по пита њу дете та, 
али и по пита њу сарад ње са 
Цен тром за соци јал ни рад у 
Шиду. Хра ни тељ ство је у јед ну 
руку посао, али када су емо-
ци је укљу че не онда то не бих 
могла назва ти послом. То је 
ујед но и бри га и одго вор ност 
за дете. Углав ном су деца која 
дођу у хра ни тељ ске поро ди це, 
она деца која нису има ла сво-
ју поро ди цу, која су запу ште-
на по сва ком пита њу. Наша 
девој чи ца је када је дошла код 
нас, редов но кре ну ла у вртић, 

затим шко лу, али јој је било 
здра вље нару ше но, тако да 
смо је одмах после неко ли-
ко месе ци мора ли одве сти на 
опе ра ци ју крај ни ка, а затим и 
на опе ра ци ју очи ју. Међу тим, 
могу да кажем да нам се сва 
та бри га и пажња мно го стру-
ко испла ти ла, јер сва ки њен 
успех, осмех, сва ка њена пети-
ца, био је вели ка радост и тај 
осе ћај се не може опи са ти. 
Након њеног 18. рођен да на, 
не знам шта се закон ски деша-
ва, али могу да кажем да је она 
наша и ми уоп ште о томе не 
раз ми шља мо, а тако се и она 
осе ћа. Са њом сам про ве ла 
мно го више вре ме на него са 
сво јом децом, с обзи ром на то 
да сам док су моја деца била 
мала, ради ла. Њој је заи ста 
била потреб на пажња, а она 
то данас и те  ка ко зна да цени 
- каже Мир ја на Мра вик.

Иску ства поро ди це Мра-
вик из Шида, нису једи-
на. Ова квих поро ди-

ца има још, а из Цен тра за 
соци јал ни рад се нада ју, да 
ће након ове акци је, бити још 
више. Оних поро ди ца, који су 
спрем ни деци без аде кват ног 
роди тељ ског ста ра ња пру жи ти 
потреб ну ста бил ност и сигур-
ност, као и усло ве за задо во-
ље ње раз вој них и узра сних 
потре ба дете та. Поред аде-
кват не награ де за њихов труд, 
такве поро ди це биће награ-
ђе не и вели ком захвал но шћу 
деце, што потвр ђу је при мер 
при че поро ди це Мра вик из 
Шида.

М. Н.

ХРАНИТЕЉСКА ПОРОДИЦА МРАВИК ИЗ ШИДА

Деци је најпотребнија 
топлина породичног дома

Дејан Лога ру шић, Мир ја на Мравик и Гор да на Кур ба ли ја

У шид ској 
општи ни
тре нут но

посто ји 20
актив них

хра ни тељ ских 
поро ди ца

код којих је
сме ште но око
30 шти ће ни ка

Пре 10 годи на, у свој дом, дове ли 
су тада шесто го ди шњу девој чи цу. 
Како кажу, пру жи ли су јој све нео-
п ход не усло ве за живот, аде ква-
тан сме штај, али и љубав и топли-
ну, каква тре ба да посто ји у јед ном 
поро дич ном дому
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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 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.

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

ЕКГ апа рат за кућно лечење

Пре да ја дона ци је Дому здра вља

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

У Шиду је про шлог четврт ка, 29. 
јуна, у сарад њи Миси је ОЕБС у 
Срби ји, Коми си је за без бед ност 

сао бра ћа ја Општи не Шид и Поли циј ске 
ста ни це у Шиду, поче ла реа ли за ци ја 
пре вен тив но - про па ганд не акци је 
“Зашти ти мо бици кли сте”.

Циљ акци је је, пре ма речи ма Зора на 
Вуко ли ћа, начел ни ка Поли циј ске ста ни-
це у Шиду, пове ћа ње без бед но сти 
бици кли ста у сао бра ћа ју, као и поди за-
ње њихо ве све сти о ризи ци ма по живот 
и здра вље у сао бра ћа ју на виши ниво. 
Он је додао да је без бед но сна ситу а ци-
ја повољ на, и да про шле и у првих шест 
месе ци ове годи не, на под руч ју Општи-
не Шид није поги нуо није дан бици кли-
ста. 

Без бед ност сао бра ћа ја је један од 

нај зна чај ни јих сег ме на та јав не без бед-
но сти на под руч ју Поли циј ске ста ни це у 
Шиду, а јед на од нај у гро же ни јих кате го-
ри ја у сао бра ћа ју су упра во бици кли-
сти. Нај че шћи узро ци сао бра ћај них 
незго да у који ма они стра да ју је њихо ва 
неу оч љи вост и оба вља ње непро пи сних 
рад њи у сао бра ћа ју од стра не или 
бици кли ста или воза ча мотор них вози-
ла.

Како наво ди Иви ца Јовић, пред сед ник 
Коми си је  за без бед ност сао бра ћа ја 
Општи не Шид, локал на само у пра ва је 
пре по зна ла овај про блем и одлу чи ла да 
зајед но са Поли циј ском ста ни цом у 
Шиду спро ве де ову пре вен тив но - про-
па ганд ну акци ју, уз дона ци ју Миси је 
ОЕБС, у виду одго ва ра ју ће опре ме за 
бици кли сте (све тло од бој ни прслу ци, 

ката ди оп те ри, звон ца и фла је ри са 
саве ти ма за бици кли сте и воза че мотор-
них вози ла).

Ради вој Дабић, помоћ ник коман ди ра 
за сао бра ћај у Поли циј ској ста ни ци 
Шид одр жао пре зен та ци ју о угро же но-
сти бици кли ста, којој су при су ство ва ли 
пред сед ни ци бици кли стич ких клу бо ва, 
при вред них субје ка та у Шиду, месних 
зајед ни ца и удру же ња пен зи о не ра. 
Након тога, сао бра ћај ни поли циј ски 
слу жбе ни ци су на ули ци дели ли бици-
кли сти ма одго ва ра ју ћу опре му и еду ка-
тив не фла је ре. Акци ја тра је до 15. јула, 
када ће, сао бра ћај на поли ци ја поја ча ти 
репре сив не актив но сти на откри ва њу и 
санк ци о ни са њу пре кр ша ја које чине и 
бици кли сти и воза чи мотор них вози ла. 

Ж. А. 

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА

Зашти ти мо бици кли сте
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ШИДСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Ван Гог за почетак лета

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 се у пери о ду од 17. до 21. 
јула  орга ни зује „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 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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СРЕМ СКА КУ ЛЕ НИ ЈА ДА У ЕР ДЕ ВИ КУ

У част ку лена и ви на 

Ап со лут ни по бед ник ово го ди-
шње Срем ске ку ле ни ја де је 
Пре драг Ле ма ић из Ши да. Ку-

лен ко ји он про из во ди, про гла шен је 
за нај бо љи, ка ко у при род ном, та ко и 
ве штач ком омо та чу. Ова ма ни фе ста-
ци ја 18. по ре ду, одр жа на је 3. ју на у 
Ер де ви ку. 

До ма ћи ни Срем ске ку ле ни ја де би-
ли су При вред на ко мо ра Ср би је, Ре ги-
о нал на при вред на ко мо ра Срем ског 
при вред ног окру га, Оп шти на Шид, Ту-

ри стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не Шид, 
Кул тур но - обра зов ни цен тар из Ши да 
и Ме сна за јед ни ца Ер де вик. 

Пред сед ник ор га ни за ци о ног од бо ра 
18. Срем ске ку ле ни ја де и пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це Ер де вик Зо-
ран Ма шић по здра вио је при сут не а 
по том су го сте по здра ви ли и пред сед-
ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић, 
пот пред сед ник При вред не ко мо ре 
Србије Сло бо дан Са мар џић, Ђор ђе 
Бо жић, в. д. ди рек то ра При вред не ко-

Ненад Иванишевић, Предраг Вуковић, Предраг Лемаић и Иван Ђоковић

Празник кулена и вина

Ап со лут ни
по бед ник

ово го ди шње
Срем ске ку ле ни ја де
је Пре драг Ле ма ић

из Ши да. Ку лен
ко ји он про из во ди, 

про гла шен је за
нај бо љи, ка ко

у при род ном, та ко
и ве штач ком омо та чу. 
Ова ма ни фе ста ци ја

18. по ре ду, 
одр жа на је 

3. ју на у Ер де ви ку
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мо ре Ср би је, Ре ги о нал не при вред не 
ко мо ре Срем ског при вред ног окру га, 
Иван Ђо ко вић, по кра јин ски се кре тар 
за при вре ду и ту ри зам и пот пред сед-
ник Покрајинске владе, Не над Ка та-
нић, по моћ ник ми ни стра за по љо-
при вре ду и за шти ту жи вот не сре ди не 
у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је и Не над 
Ива ни ше вић, др жав ни се кре тар у Ми-
ни стар ству за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња. Кул тур-
но – обра зов ни цен тар Шид по бри нуо 
се да кул тур но – умет нич ким де лом 
про гра ма упот пу ни ову ма ни фе ста-
ци ју.

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре-
драг Ву ко вић по здра вио је при-
сут не го сте и по же лео сви ма 

до бро до шли цу. Он је до дао да му је 
из у зет но дра го што се јед на ова ква 
ма ни фе ста ци ја, као што је Ку ле ни ја-
да, одр жа ва баш у Ер де ви ку, од но сно 
у шид ској оп шти ни. Та ко ђе, из ра зио је 
оче ки ва ње да на ред не го ди не на овој 
ма ни фе ста ци ји уче ству је још ви ше из-
ла га ча и да бу де ве ћи број го сти ју. 

Пот пред сед ник При вред не ко мо ре 
Србије Сло бо дан Са мар џић ис та као 
је да так ми чар ски дух сва ке го ди не 
оку пља све ве ћи број так ми ча ра, али 
и по се ти ла ца. 

- При вред на ко мо ра Ср би је пре-
по зна ла је зна чај ове ма ни фе ста ци-
је и ње ну уло гу у очу ва њу тра ди ци је. 
Ср би ја има ве ли ки број ма лих по-
љо при вред них га здин ста ва ко ја са-
мо про из вод њом тра ди ци о нал них 
и за шти ће них про из во да мо гу на ћи 
тр жи ште. Ово је мо гућ ност да про из-
во ђа чи сту пе у кон такт са куп ци ма из 
Ср би је, али и ино стран ства – до дао је 
Самaрџић. 

Иван Ђо ко вић, по кра јин ски се кре тар 
за при вре ду и ту ри зам и пот пред сед-
ник Покрајинске владе ре као је овом 
при ли ком да је ре сор ни се кре та ри јат 
ра дио ис тра жи ва ња шта то Ср би ја, 
али и ре ги он пре по зна је у Вој во ди ни. 
Ка ко је ре као, од го вор тог ис тра жи-
ва ња је сте да је Вој во ди на пре по зна-
тљи ва пре све га по сре мач ком ку ле ну, 
фру шко гор ском ви ну и вој во ђан ском 
го сто прим ству. Он је по ру чио да је по-
но сан ова тра ди ци о нал на ма ни фе ста-
ци ја одр жа ва по 18. пут. 

Ове го ди не, би ло је ви ше так ми ча ра, 
од но сно пре да та су 132  узор ка ку ле-
на. Ово го ди шња Срем ска ку ле ни ја да 
би ла је и те ка ко по се ће на. По ред из-
ла га ча ку ле на и дру гих су хо ме сна тих 
про из во да, би ло је штан до ва са ко ла-
чи ма, бом бо на ма, ру ко то ври на ма. Ку-
вао се ко тлић, ужи ва ло се у до ма ћем 
ви ну. По се ти о ци су нај ви ше би ли за-
ин те ре со ва ни за ку лен, чи ја це на се 
раз ли ко ва ла од штан да до шан да па 
се та ко мо гао ку пи ти од 1.000 до 2.000 
ди на ра. Као и прошле године, тако је 
и ове, посетиоце обрадовала посета 
Мире Бањац која је одрецитовала 
песму Мике Антића, а потом обишла 
ову манифестацију. 

Сања Ста не тић
Фо то: Жељко Пе трас

Свих шест на гра да ове го ди не при па ло 
је по ро ди ци Ле ма ић из Ши да. Пре дра гу, 
Мла де ну и нај мла ђем Кон стан ти ну.

- То су на гра де за ве ли ки труд. Ја про из-
во дим ку лен 50 го ди на, по чео сам још као  

де те, од 10 го ди на. Ис по чет ка ни смо пра ви-
ли пу но, ме ђу тим у по след њих 20 го ди на, 
на пра ви ли смо ква ли тет не објек те и ра ди-
мо ква ли тет но. Сви ње су на ше, опра се се 
код нас, има мо ква ли тет ну хра ну, чи сти се 

ви ла ма, као не кад. То све ути че 
на ква ли тет ну про из вод њу, као 
и ста рост и ра са сви ње. Пу но 
љу ба ви и тру да тре ба ула га ти у 
све то. До са да смо се са мо так-
ми чи ли за ку лен у при род ном 
омо та чу, а од ове го ди не смо и 
у ве штач ком. Љу бав сам пре-
нео на си на и уну ка. Кон стан-
тин, ста ри ји унук ко ји има че ти-
ри ра ди са на ма. Та ко то иде, 
увек су мла ђи учи ли од ста ри јих 
– ис при чао је Пре драг Ле ма ић 
из Ши да, ово го ди шњи по бед ник 
у свих шест ка те го ри ја. 

Из оп штин ског бу џе та, кроз 
Кул тур но - обра зов ни цен тар и 
Ту ри стич ку ор га ни за ци ју Шид 
из дво је но је ми ли он ди на ра за 
ор га ни за ци ју ове ма ни фе ста-
ци је. Пре ма ре чи ма Кри сти не 
Ра до са вље вић, ди рек то ри це 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Оп шти не Шид фи нан сиј ска 
сред ства об у хва та ју и на бав ку 
штан до ва, кул тур но - умет нич-
ки про грам, из во ђа че и не ке 
до дат не услу ге ко је су нео п-
ход не да би ова ма ни фе ста-
ци ја функ ци о ни са ла.

- Про шле го ди не Срем ску ку ле ни ја ду 
по се ти ло је из ме ђу се дам и де сет хи ља-
да по се ти ла ца, не у по ре ди во ви ше љу ди 
у од но су на прет ход не го ди не, та ко да је 
наш за кљу чак да ин те ре со ва ње ве ће из 
го ди не у го ди ну. Из ла га ча има мо ви ше од 
150 и 132 узор ка ку ле на што је ре корд за 
ову ма ни фе ста ци ју. Ово је јед на од ве ћих 
ма ни фе ста ци ја ко је се ор га ни зу ју на 
те ри то ри ји на ше оп шти не. Са ма ни фе-
ста ци ја ма по чи ње мо у фе бру а ру ка да се 
одр жа ва ју Срем ски сви њо кољ и ко ба си-

ци ја да, Срем ска ви ни ја да, у ма ју Мо то 
су срет, Срем ска ку ле ни ја да у ју ну и ав гу-
сту Срем ски ру чак чо бан ски. Про шле 
го ди не је на те ри то ри ји оп шти не Шид 
но ћи ло пре ко 7.000 ту ри ста, што је 
ре корд у по след њих 10 го ди на. Број по се-
та ту ри стич ком ин фо цен тру је 1.600 
љу ди, а до пре две го ди не ни смо има ли 
ни јед ну по се ту, та ко да смо ми за до вољ-
ни овим по ра стом – ре кла је ди рек то ри ца 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Оп шти не Шид 
Кри сти на Ра до са вље вић. 

Из ла га чи на Срем ској ку ле ни ја ди до ла-
зи ли су из це лог Сре ма. Сви су из ла га ли 
сво је до ма ће про из во де. Не ки су пр ви 
пут ов де, а не ки из ла жу и про да ју сво је 
про из во де сва ке го ди не. Је дан од њих је 
и Да мир Хнат ко из Би кић До ла. Он се ове 
го ди не ни је так ми чио, али је ку лен, ко ба-
си цу и сла ни ну пред ста вио на овој ма ни-
фе ста ци ји. Ку лен се код овог про из во ђа-
ча мо гао ку пи ти по це ни од 2.000 ди на ра. 

На Ку ле ни ја ди до ла зи мо и до из ла гач-
ког штан да Ра де та Пан ду ра из Пе ћи на-
ца. 

- Ско ро сва ке го ди не уче ству јем на 
овој ма ни фе ста ци ји. Ни сам још ни јед ном 
био по бед ник, али сам увек био ту до 
де се тог ме ста. Бит но је дру же ње и да се 
про да не што. Из ла гао сам про из во де од 

свињ ског ме са ко је сам про из во дим – 
ре као је Ра де Пан дур. 

Ар па ду Ви гу из Ши да ово је пет на е сто 
уче шће на овој ма ни фе ста ци ји. 

- Наш ку лен је пра ви срем ски ку лен, у 
ње га ста вља мо са мо чи сто ме со, со и 
па при ку. Осво јио сам че твр то ме сто за 
ку лен у при род ном омо та чу. Не ма на гра-
да, али ми је дра го што сам био ту – 
ре као је Виг.

Пр ви пут уче шће на Ку ле ни ја ди узео је 
и Ми лан Ра ди чић из Ди во ша. Он нам је 
ре као да је до ла зио на ову ма ни фе ста ци-
ју и ра ни је, али да се од лу чио тек ове 
го ди не да уче ству је у так ми че њу. На 
ње го вом штан ду по ред ку ле на, мо гао се 
про ба ти и ку пи ти ко зи ји сир са па при ком, 
су са мом и ди мље ни.

Лемаићи апсолутни победници

Куленијада бренд 
шидске општине

Из ла га чи из це лог Сре ма
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Пројекат „Шид: Град по мери свих нас“ реализује се уз финансијску подршку Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

У орга ни за ци ји Пред школ ске уста-
но ве „Јели ца Ста ни ву ко вић 
Шиља“ 13. јуна на пла тоу испред 

Кул тур но обра зов ног цен тра у Шиду, 
по први пут је одр жа на мани фе ста ци ја 
„Кар не вал беба“. Ову лепу мани фе ста-
ци ју, којој су се поред мали ша на јасле-
них гру па пред школ ске уста но ве из 
Шида, при кљу чи ли и нај мла ђи сугра-
ђа ни са сво јим роди те љи ма, отво ри ли 
су пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић и дирек тор ка Пред школ ске 
уста но ве „Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“ 
Дра га на Сви тли ца. Жеља орга ни за то-
ра је била, да се кроз ову мани фе ста-
ци ју усме ри пажња на нај мла ђе али и 
на поро ди цу, као важан еле ме нат дру-
штва.

- Повод за орга ни зо ва ње ове мани-
фе ста ци је је про мо ци ја наше уста но-
ве. Изве ли смо бебе на ули цу, јер оне 

су нам нека ко оста ле у сен ци када је у 
пита њу пред школ ска уста но ва и при-
ре ђи ва ње про гра ма ван врти ћа. Углав-
ном на ули це изла зе ста ри ји мали ша ни 
и зато смо хте ли да изве де мо наше 
бебе и на тај начин им посве ти мо већу 
пажњу. Ујед но жели мо да дамо до зна-
ња роди те љи ма да су Општи на и 
Пред школ ска уста но ва зау зе ле став да 
свој деци тре ба омо гу ћи ти да се упи шу 
у вртић. Доћи ће до про ши ри ња капа-
ци те та, а ми ћемо увек бити ту да 
помог не мо роди те љи ма и иза ђе мо им 
у сусрет - иста кла је дирек тор ка врти ћа 
Дра га на Сви тли ца.

Роди те љи ма и мали ша ни ма обра тио 
се и први човек Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, изра жа ва ју ћи сво је задо вољ-
ство због вели ког бро ја мали ша на.

- Кад видим ово ли ку децу испред 
себе, знам да ради мо пра ву ствар. Ово 
је див на сли ка Шида и са задо вољ-
ством могу да кажем да је наша пред-
школ ска уста но ва јед на од нај мо дер-
ни јих и нај о пре мље ни јих. Тако ђе 
морам да кажем да су нам вас пи та чи 
извр сни и да про фе си о нал но и са пуно 
љуба ви раде свој посао. Наш зада так 
је да насто ји мо да пове ћа мо капа ци те-
те у врти ћу, да сма њи мо листе чека ња 
деце за упис. Јер деца су наша будућ-
ност и у њих мора мо да ула же мо - 
иста као је Пре драг Вуко вић.

Обу че ни у разно бој не кости ме, деца 
су про ше та ла кроз цен тар гра да, након 
чега су зајед но са сво јим вас пи та чи ца-
ма и роди те љи ма, уз дечи ју музи ку и 
запле са ла. Ова мани фе ста ци ја ће пре-
ма речи ма орга ни за то ра, поста ти тра-
ди ци о нал но деша ва ње на коме ће из 
годи не у годи ну, како се нада ју, кроз 
Шид дефи ло ва ти све већи број мали-
ша на.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ЈЕЛИ ЦА СТА НИ ВУ КО ВИЋ ШИЉА“

Карневал за најмлађе

Нај мла ђи ужи ва ли у песми и игри испред Кул тур но обра зов ног цен тра

Повор ка весе лих мали ша на про шетала Кара ђор ђе вом ули цом

Обу че ни у разно бој не 
кости ме, деца су
про ше та ла кроз

цен тар гра да, након 
чега су зајед но са

сво јим вас пи та чи ца ма 
и роди те љи ма,

уз дечи ју музи ку
и запле са ла
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ПОКРА ЈИН СКА ВЛАДА

Подршка 
општинским 
пројектима 

Помоћ ник покра јин ског секре та ра за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње и одно се с 
вер ским зајед ни ца ма Радо слав Пет ко вић 
са сарад ни ци ма у четвр так, 13. јула посе-
тио је општи ну Пећин ци, где се нај пре у 
згра ди Општи не састао са општин ским 
руко вод ством на челу са пред сед ни цом 
Општи не Дубрав ком Кова че вић Субо тич-
ки. 

Прва жена пећи нач ке општи не захва ли-
ла се пред став ни ци ма секре та ри ја та на 
доса да шњој подр шци про јек ти ма обно ве 
етно куће у Купи но ву и рекон струк ци је 
Аксен ти је вог кућер ка у Ога ру и изра зи ла 
наду да ће добра сарад ња са Покра јин-
ским секре та ри ја том за кул ту ру бити 
наста вље на и у наред ном пери о ду.

Након састан ка пред став ни ци Покра-
јин ског секре та ри ја та су у прат њи дома-
ћи на оби шли нај зна чај ни је кул тур но-исто-
риј ске спо ме ни ке, међу који ма и сред њо-
ве ков ну твр ђа ву Купи ник. Дома ћи ни су 
том при ли ком госте из Покра ји не упо зна-
ли са пла но ви ма да након завр шет ка про-
це са екс про при ја ци је земљи шта на којем 
се Купи ник нала зи, који је при самом кра-
ју, покре ну про јек те опсе жних архе о ло-
шких истра жи ва ња послед ње пре сто ни це 
срп ских деспо та, а након тога и про је кат 
обно ве овог бисе ра срп ске исто ри је. 
Пред став ни ци Покра јин ског секре та ри ја та 
су том при ли ком наја ви ли да Општи на 
Пећин ци може да рачу на на пуну подр шку 
у изра ди ових про је ка та, са који ма ће се 
апли ци ра ти за сред ства код међу на род-
них фон до ва.

АМБА ЛА ЖНИ ОТПА Д

За чисти ју средину
На тери то ри ји општи не Пећин ци про-

шлог пет ка, 14. јула спро ве де на акци ја 
при ку пља ња амба ла жног отпа да од сред-
ста ва за зашти ту биља у пољо при вре ди, 
коју су спро ве ли Удру же ње пољо при вред-
них про из во ђа ча Пећин ци и удру же ње 
воде ћих свет ских про из во ђа ча сред ста ва 
за зашти ту биља (СЕЦ ПА). Акци ја је спро-
ве де на пре ма прет ход но напра вље ном 
рас по ре ду у осам насе ља пећи нач ке 
општи не, која је оби ла зио ками он за при-
ку пља ње и одла га ње упо тре бље не пла-
стич не амба ла же.

У циљу без бед ног укла ња ња ова квог 
отпа да, као и зашти те живот не сре ди не, 
пећи нач ко Удру же ње пољо при вред них 
про из во ђа ча сва ке годи не инфор ми ше 
пољо при вред ни ке о зна ча ју при ку пља ња 

амба ла жног отпа да, а пред сед ник удру же-
ња Митар Ристи во је вић рекао је да се број 
пољо при вред ни ка из годи не у годи ну 
пове ћа ва, али да и даље није на задо во-
ља ва ју ћем нивоу.

- Ове годи не саку пи ли смо дале ко више 
амба ла же него про шле годи не, али још 
увек се на акци ју не ода зи ва ју сви пољо-
при вред ни ци. Ми се тру ди мо да на вре ме 
под се ти мо наше пољо при вред ни ке да 
ћемо орга ни зо ва ти акци ју при ку пља ња 
али изгле да да то није довољ но. Сва ка ко 
да ћемо мора ти пора ди ти још на поди за-
њу нивоа све сти пољо при вред ни ка о зна-
ча ју пра вил ног одла га ња амба ла жног 
отпа да и ова квих акци ја – нагла сио је 
Ристи во је вић.

СЕЦ ПА саку пља амба ла жни отпад на 
тери то ри ји Сре ма већ тре ћу годи ну у 
сарад њи са Пољо при вред ним струч ним 
слу жба ма у Срем ској Митро ви ци и Руми, а 
Сава Попо вић, дипл. инг. пољо при вре де 
каже да су ова кве акци је пре све га зна чај-
не за самог чове ка, јер чува ју ћи при ро ду 
шти ти мо себе.

Иако свест о зна ча ју саку пља ња и пра-
вил ног одла га ња упо тре бље не пла стич не 
амба ла же од сред ста ва за зашти ту биља 
још увек није довољ но раз ви је на, мно ги 
пољо при вред ни ци су све сни зна ча ја ова-
кве акци је. 

Дра ги ша Гру јић, пољо при вред ник из 
Сиба ча редов но саку пља упо тре бље ну 
амба ла жу, испе ре је и одла же у вели ке 
вре ће до дана пре у зи ма ња јер, како нам је 
рекао, није тешко а доби ја се мно го - 
чисти ји и здра ви ји Срем.

ДОЊИ ТОВАР НИК

Обе ле же на
сео ска сла ва 

Пово дом сео ске сла ве Петров да на у 
Доњем Товар ни ку упри ли чен је читав низ 
дога ђа ја - од пола га ња вена ца на спо мен 
обе леж ја палим бор ци ма и жртва ма 
фаши зма из Дру гог свет ског рата, кон цер-
та фол клор них дру шта ва, пре ко изло жбе 
Удру же ња жена „Сун чев цвет“, до вожње 
фија ке ри ма ули ца ма насе ља. Тра ди ци о-
нал но, као и сва ке годи не, вен це у цен тру 
насе ља и на месном гро бљу поло жи ли су 
испред борач ке орга ни за ци је Жар ко 
Митро вић и Ђор ђе Чавић, зајед но са 
пред сед ни ком Саве та МЗ Доњи Товар ник 
Мила ном Алек си ћем, а испред локал не 
само у пра ве пола га њу вена ца је при су-
ство вао заме ник пред сед ни це Oпш тине 
Пећин ци Зоран Вој кић, који је под се тио је 
на вели чи ну свих жрта ва Дру гог свет ског 
рата и сна гу ова квих обе леж ја.

- Ово је нај ма ње што ми као локал на 
само у пра ва може мо да учи ни мо - да јед-
ном годи шње ода мо почаст њихо вој бор би 
и стра да њу, да се не забо ра ви, да буду-

ћим гене ра ци ја ма буде под сет ник на 
њихо ве жртве зарад боље и сигур ни је 
будућ но сти – рекао је Вој кић.

Нај ста ри ји мешта нин, уче сник НОБ-а 
Мило ван Гру јић каже да сва ке годи не 
дола зи на ода ва ње поча сти стра да ли ма, и 
да су емо ци је током тог чина пре ја ке, јер 
сећа ња не бле де, пого то во не на гол го ту 
коју је он про шао – од лого ра на Ста ром 
Сај ми шту до босан ских пла ни на.

Све ча ност пово дом обе ле жа ва ња сео-
ске сла ве наста вље на је кон цер том дома-
ћег фол клор ног дру штва КУД „Извор Доњи 
Товар ник“ и КУД „Чигра“ из Љуко ва. Два 
ансам бла дома ћи на, пре ма речи ма умет-
нич ког руко во ди о ца Дани је ле Бар нак, за 
две годи не коли ко посто је пока за ли су изу-
зе тан напре дак, и дода ла да се нада да ће 
се од јесе ни број чла но ва дру штва пове-
ћа ти јер све је више заин те ре со ва не деце 
али и вете ра на.

Обе ле жа ва ње Петров да на сво јом изло-
жбом руч них радо ва и ста рин ских кола ча, 
уве ли ча ле су и чла ни це Удру же ња жена 
„Сун чев цвет“, а за нај мла ђе је упри ли че-
на и вожња фија ке ри ма ули ца ма Доњег 
Товар ни ка.

ПРХО ВО

Да се не забо ра ви
и не поно ви

У Прхо ву су 16. јула, пово дом сео ске 
сла ве, у дво ри шту Дома кул ту ре и Пред-
школ ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ поло же ни вен ци на спо мен обе-
леж ја палим бор ци ма и жртва ма фаши зма 
из Дру гог свет ског рата.

Пола га њу вен ца при су ство ва ли су 
испред пећи нач ке локал не само у пра ве 
Зоран Вој кић, заме ник пред сед ни це 
Општи не Пећин ци, пред став ни ци Саве та 
месне зајед ни це Прхо во на челу са пред-
сед ни ком Саве та Ива ном Коње ви ћем и 
мешта ни Прхо ва. 

Као и у оста лим насе љи ма општи не 
Пећин ци, ода ва ње поча сти свим жртва ма 
фаши зма током Дру гог свет ског рата, како 
је нагла сио заме ник Вој кић, нај ма ње је 
што може да се учи ни како се не би забо-
ра ви ло и поно ви ло.
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ЉУДИ И ЊИХО ВЕ ЋУДИ

Сти де се што су чоба ни, 
а пла та 56.000 дина ра

За чува ње
кра ва у 

срем ском селу 
Павлов ци ма 

чоба ни доби ја ју 
1.000 дина ра по 

кра ви и плус 500 
дина ра сат за 
рад на њиви 

Чоба ни поди гли 
цене од како је 
Новак Ђоко вић 

почео овде да 
гра ди кућу

Павлов ци су село поред којег не 
про ти че нијед на река. Али, има-
ју толи ко кра ва да се може рећи 

да има ју реку мле ка. Испод су Фру-
шке горе. Нај ма ње је село рум ске 
општи не. У селу има 150 кућа у који-
ма живи чети ри сто ти не људи. Кад их 
је било сто ти ну више пре пола века за 
сва ког жите ља била је по јед на кра ва. 
Данас је упо ла мање. Лоше држав не 
мере и нема ње чоба на сма њи ше број 

муза ра. Једи но се не мења пашња, 
како се хва ла, леко ви тих тра ва, због 
чега је мле ко од њихо вих кра ва нај бо-
ље.

Сре тох на пашња ку Боба на и Жељ-
ка, два сео ска чоба на, поб до че ни на 
шта по ве и посма тра ју крдо гове да док 
пасе. Воле да дива не, што би рекли 
Срем ци. О све му и сва че му. Раз у ме ју 
се у све посло ве. И у поли ти ку. Али, 
кад им поме нух да их сли кам и пишем 

за нови не уда ри ше назад...
- Ника ко! Та, мене је сра мо та да 

будем у нови на ма. Посеб но у Поли ти-
ци! То је наш нај чу ве ни ји лист у све ту. 
И сад тре ба да ме бру ка те како чувам 
кра ве. Та, мани се ти тога – одма ну 
руком и кре ну на дру ги крај пашња ка 
Жељ ко.

- Нисам ни ја да се пише у те нови-
не о мени. Жељ ко је у пра ву. Ми 
поште но чува мо кра ве овде у Павлов-
ци ма. Ја издр жа вам жену и четво ро 
деце од тога. Али, зна те, није лепо да 
се у пише како сам чоба нин .... - подр-
жа коле гу Бобан, али није дан се нису 
љути ли да се њихо во чоба но ва ње 
нађе на стра на ма нови на. Реко ше; ми 
ти ништа нисмо каза ли, а ти пиши 
што си нау мио!

Док им не рекох да ће бити у нови-
на ма каза ше ми да има ју месеч но 
сва ки по хиља ду дина ра од сва ке кра-
ве коју тера ју на пашњак у шест ују-
тро, а уве че у шест вра ћа ју кући. Сва-
ки има по сат, наиз ме нич но, у току 
дана за ручак. Тога дана на пашња ку 
избро јах 56 кра ва. Можда неког дру-
гог дана има више или мање, али на 
нашу при чу дода је Зоран Сте фа но-
вић, вла сник при мер ног има ња и нај-
ве ћег бро ја муза ра у Павлов ци ма:

- Ови наши чоба ни зара ђу ју ко 
мини стри и стал но нам пове ћа ва ју 
цену чува ња кра ва и рада на њиви. 



3719. JUL 2017.    M NOVINE

Про ле тос дошли код мене и 
кажу да је цена ско чи ла са 
800 на 1.000 дина ра по кра-
ви. Ја то пре не сем и оста-
лим вла сни ци ма кра ва и 
сви него ду ју. Чоба ни не 
попу шта ју. Веле све поску-
пе ло, а и слав ни тени сер 
Новак Ђоко вић дошао у 
наше село да гра ди кућу. 
Кад смо им рекли да то што 
је Ђоко вић дошао у Павлов-
це нема ника кве везе са 
чобан ском ценом чува ња 
кра ва, они нам лад но одго-
во ри ше да има. Ви ћете да 
про да је те мле ко, сир и 
оста ло њего вим при ја те љи-
ма по знат но вишој цени, а 
ми да ради мо по ста ром. Е, 
неће мо! Чоба на нема. Не 
можеш да га нађеш. Ниг де! 
Попу сти мо. Ал` ту није крај. 
У селу нема нико га ко ће да 
ради на њиви. Тре ба хра ну 
за сто ку са њиве доне ти. 
Чоба ни нам се пону де и 
тра же 500 дина ра на сат. То 
је ско ро три пута ску пље 
неко лане. Шта опет него да 
им дамо. Нема ко дру ги. 
Зара де, бога ми, некад 
днев но четри-пет хиља да. 
А, вама веле како их је сра-
мо та што раде у нашем 
селу. Ако је тако неки иду у 
неку при ват ну фир му па 
нек раде за три пута мању 
пла ту.  

Послед њих пет-шест 
годи на све чешће, пре те-
жно послов ни људи из Бео-
града и Новог Сада у 
Павлов ци ма купу ју пра зне 
ста ре куће које или рено ви-
ра ју или сру ше па гра де 
нове, да би овде ужи ва ли у 
тиши ни, чистом вазду ху и 
здра вој око ли ни. Један од 
таквих је и слав ни тени сер 
Новак Ђоко вић који је на 
оба ли Павло вач ког језе ра 
купио плац и ту, како мешта-
ни веле, гра ди поро дич ну 
кућу. Пре те наје зде послов-
них људи у Павлов ци ма се 
могла купи ти добро очу ва-
на ста ра кућа за нај ви ше 
три хиља де евра, данас 
таква дости же десе то стру-
ку цену. Али, уско ро неће 
бити кућа за про да ју, па ће 
Павлов ча ни про да ва ти 
њиве бли зу села као пла це-
ве. Биће ар њиве, тако веле 
павло вач ки пао ри, ко сад 
ста ра кућа. Ако је тако, 
чоба ни има ју лепих изгле да 
да опет подиг ну цену. И да 
их, веро ват но, опет буде 
сра мо та.

 Мио мир Фили по вић Фића
 (Текст пре у зет из Поли ти ке)

ОБУ ЋАР ЖАР КО БОЖИН ИЗ БАЧИ НА ЦА

Ста ри зана ти неста ју

Када потро шим ово мало зали ха што имам, 
затво ри ћу рад њу. Мој син је одав но напу стио обу ћар ски занат, 
и бави се послом који му доно си про фит, каже обу ћар Жар ко 
Божин из Бачи на ца

На шид ском ваша ру застао сам крај 
тезге на којој је на малој реклам ној 
табли писа ло, црве ним ћири лич ним 

сло ви ма: Обу ћар Жар ко Божин Бачин ци.
Уред но посла га не, на поли ца ма, папу че 

од шта вље не гове ђе коже стр пљи во су 
чека ле муште ри је да их про ба ју и купе.

- Ква ли тет на обу ћа основ је здра вља 
сва ког чове ка - каже нам чика Жар ко 
Божин. Обу ћар из Бачи на ца, човек зашао у 
осму деце ни ју живо та, али још увек вита-
лан, пра вил них црта лица, и румен у обра-
зи ма, очи ју сјај них из којих зра чи неу га сла 
живот на сна га. 

- Нажа лост људи данас не гле да ју ква ли-
тет већ цену робе, томе ваљ да допри но си 
кри за и бес па ри ца која већ годи на ма при-
ти ска народ - тако је на ваша ру 15. јуна 
гово рио ста ри зана тли ја, а ја сам заин те-
ре со ван овом при чом пошао у Бачин це, у 
њего ву кућу и ради о ни цу. 

- Наши пре ци су се досе ли ли из Бач ке у 
Срем. Пре зи ме Божин доби ли смо по 
неком Божи, и оно нам је до данас оста ло 
- каже нам наш саго вор ник.

Док седи мо у неве ли кој про сто ри ји, обу-
ћар ској ради о ни ци, сме ште ној на крај 
авли је попло ча не цигла ма, она ко по сре-
мач ки, изме ђу дрве них калу па за изра ду 
обу ће, шива ће маши не којом се ште па 
кожа, стру га и пре се за лепље ње, чика 
Жар ко при ча сво ју живот ну при чу. 

- Рођен сам 1943. годи не овде у Бачин-
ци ма. Занат сам почео да радим 1965. 
годи не. Мој отац и брат су тако ђе били обу-
ћа ри, а и мој син је изу чио овај занат. Тако 
да се може рећи да је обу ћар ски занат 

наша поро дич на ману фак ту ра. Нека да се 
од овог зана та могло лепо живе ти. Сећам 
се да смо отац, брат и ја зна ли по целу ноћ 
да ради мо, а ују тро иде мо на вашар да 
про да је мо робу. Ишли смо на више ваша-
ра по Сре му, али нам је шид ски био нај бо-
љи, има ли смо сво је место, као цење не 
зана тли је, нисмо пла ћа ли улаз, јер смо као 
при ја вље на занат ска рад ња пла ћа ли 
порез општи ни, и то је било довољ но. 
Нека да је у шид ској општи ни било мно го 
зана тли ја, њихов рад се ценио, људи су 
поште но живе ли од свог рада, а и муште-
ри је су биле задо вољ не ква ли те том робе. 
Данас ста ри зана ти изу ми ру, пре пла вље ни 
смо робом ужа сно лошег ква ли те та, дру-
штво не цени рад и зана те, пусти ли су нас 
„низ воду“ и ми неста је мо – каже Жар ко.

При ча даље чича Жар ко како је рум-
ска Фабри ка коже, ода кле су наба-
вља ли репро ма те ри јал, про да на 

стран ци ма.
- Ми тамо више нема мо при сту па. Када 

потро шим ово мало зали ха што имам, 
затво ри ћу рад њу. Мој син је одав но напу-
стио обу ћар ски занат, и бави се послом 
који му доно си про фит - каже на кра ју ста-
ри зана тли ја, обу ћар Жар ко Божин из 
Бачи на ца. 

Још јед на занат ска рад ња оста ће само у 
сећа њи ма оних који су у њој пре да но 
ради ли, ми ћемо носи ти обу ћу која нам 
дола зи са неких дале ких мери ди ја на. Нека 
неко реши ребус како су нам ти дале ки 
све то ви бли жи од Бачи на ца, Ерде ви ка или 
Бин гу ле.
 З. Мар ко вић
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НАСТА ВЉА ЈУ СЕ РАДО ВИ НА ИСТРА ЖИ ВА ЊУ И САНА ЦИ ЈИ ВРД НИЧ КЕ КУЛЕ

Сим бол Фру шке горе
Врд нич ка кула је од дав ни на сим-

бол Врд ни ка, Фру шке горе и целог 
Сре ма. Јед но од рет ких сачу ва-

них утвр ђе ња на тлу Вој во ди не оду век 
је било пред мет број них леген ди али и 
место које тури сти оба ве зно посе те при-
ли ком борав ка у јед ној од нај леп ших 
бања у Срби ји.

На жалост, ова мону мен тал на гра ђе-
ви на пре ду го је било изло же на зубу вре-
ме на без аде кват не зашти те па су тра го-
ви веко ва оста ви ли број не пуко ти не на 
самој кули али и обру ши ли зиди не обје-
ка та у скло пу нека да моћ ног утвр ђе ња. 
Ипак, чини се да за Врд нич ку кулу сти же 
спас и сана ци ја у послед њем тре нут ку. 
Струч ња ци из Покра јин ског заво да за 
зашти ту спо ме ни ка већ тре ћу годи ну за 
редом изво де истра жи ва ња, сана ци ју и 
кон зер ви ра ње свих обје ка та, захва љу-
ју ћи чему ће овај фан та стич ни исто риј-
ски спо ме ник оста ти у насле ђе и гене-
ра ци ја ма које дола зе после нас. О току 
истра жи ва ња раз го ва ра ли смо са Ива-
ном Пашић и Јеле ном Фили по вић, које 
испред Заво да руко во де радо ви ма.

- Радо ви на истра жи ва њу, сана ци ји и 
кон зер ви ра њу Врд нич ке куле поче ли су 
2015. годи не када смо кре ну ли са архе о-
ло шким иско па ва њи ма. Сле де ће годи не 
смо наста ви ли са иско па ва њи ма и извр-
ши ли кон зер ва ци ју куле на нај кри тич ни-
јим мести ма, док ове годи не спро во ди мо 
нај оп се жни је радо ве у току којих ћемо 
истра жи ти беде ме утвр ђе ња, ура ди ти 
њихо ву сана ци ју и кон зер ва ци ју и ура-
ди ти ком плет ну сана ци ју и кон зер ва ци-
ју саме бра нич куле. Радо ве као и сва ке 
годи не финан си ра Покра јин ски секре та-
ри јат за кул ту ру а анга жо ва не су две гру-
пе рад ни ка с тим да рад ни ци из Врд ни-
ка раде на архе о ло шким иско па ва њи ма 
док је дру га струч на еки па заду же на за 
сана ци ју и кон зер ви ра ње - каже архе о-
лог Ива на Пашић.

Посао нима ло лак, вру ћи на пржи све 
пред собом. Ипак, нико не посу ста је, сви 
су све сни зна ча ја посла који раде.

Врд ни ча ни анга жо ва ни на радо ви-
ма углас гово ре: „Овде смо се као деца 
игра ли, ред је да ми спа се мо нашу кулу 
и оста ви мо је нашој деци и уну ци ма“.

Са Ива ном при ча мо о кули, о леген-
да ма које су наста ја ле током веко ва, о 
тео ри ји да је кулу гра дио чуве ни рим ски 
цар Про бус.

За Врд нич ку кулу се веру је да је из 
Рим ског доба. Да ли је тај пода так ика да 
дока зан са науч не стра не?

- Нај пре тре ба иста ћи да је сама бра-
нич кула по којој је овај лока ли тет и нај-
по зна ти ји, само део сред њо ве ков ног 
утвр ђе ња које се састо ја ло из број них 
гра ђе ви на, про ла за, зиди на... Нарав но, 
кула је сво јим димен зи ја ма и изгле дом 
доми нант на и по њој је ово утвр ђе ње 
пре по зна тљи во. Спро во ди ли смо број на 
истра жи ва ња и током „сон ди ра ња“ тере-
на наи ла зи ли на пред ме те из разних 

вре мен ских пери о да али не из тако ста-
рог пери о да као што је пери од у ком је 
вла дао рим ски цар Про бус. Наша истра-
жи ва ња пока зу ју да Врд нич ка кула и 
цело утвр ђе ње поти чу из 13. века и то 
је оно што је науч но и струч но дока за-
но. Било би сјај но да нађе мо дока зе да 
су овде бора ви ли и рим ски вој ни ци из 
3. века али за сада нема дока за за ову 
тврд њу.

Поред бра нич куле истра жу је те и 
зиди не које се пру жа ју око ње тра га ју ћи 
за дру гим гра ђе ви на ма. Какви су резул-
та ти?

- Сва ким новим иско па ва њем сазна је-
мо све више о целом ком плек су и пола-
ко сла же мо сли ку како је ово утвр ђе ње 
нека да дав но изгле да ло. Пре неко ли ко 
дана смо откри ли и место где је био улаз 
у утвр ђе ње и ово је врло важно за наста-
вак наших радо ва. Наи ла зи мо на број не 
пред ме те који гово ре о томе да је овде 
пре неко ли ко веко ва чита ва јед на поса-
да вој ни ка живе ла у сред њо ве ков ном 
утвр ђе ном гра ду и веру јем да ће наред-
ни дани и неде ље доне ти и нове резул-
та те. Овде је сигур но било још гра ђе ви-
на сем куле, само је пита ње шта је од 
њих пре жи ве ло а шта се уру ши ло услед 
вре мен ских и дру гих ути ца ја - исти че 
Ива на.

Да је Врд нич ка кула не само вре дан 

На жалост, ова
мону мен тал на

гра ђе ви на пре ду го је 
било изло же на зубу 

вре ме на без аде кват не 
зашти те па су тра го ви 

веко ва оста ви ли
број не пуко ти не на 

самој кули али и
обру ши ли зиди не
обје ка та у скло пу

нека да моћ ног
утвр ђе ња. Ипак,

чини се да за
Врд нич ку кулу
сти же спас и

сана ци ја у
послед њем

тре нут ку
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исто риј ски спо ме ник, већ и пре ди ван 
при ме рак архи тек ту ре оног вре ме на, 
исти че и Јеле на Фили по вић, архи тек та 
из Заво да за зашти ту спо ме ни ка.

- Врд нич ка кула је јед но од рет ких 
сред њо ве ков них утвр ђе ња на тлу Вој во-
ди не и Срби је које је пре жи ве ло веко ве, 
рато ве, вре мен ске ути ца је... Пле ни сво-
јом мону мен тал но шћу и сво јом лепо том 
и учи ни ће мо све што је у нашој моћи да 
та лепо та још неко ли ко веко ва кра си 
Фру шку гору и оду ше вља ва све оне који 
је сва ко днев но посе ћу ју. Прво што мора-
мо да ура ди мо јесте да учи ни мо кулу и 
све ове зиди не и објек те без бед ним за 
посе ти о це, затим се мора мо потру ди ти 
да их сачу ва мо за наред на поко ље ња 
тако што ћемо их сани ра ти и кон зер ви-
ра ти. На кра ју, наша је оба ве за да ову 
лепо ти цу пре зен ту је мо јав но сти, како 
струч ној тако и тури сти ма и излет ни ци-
ма за које је она пра ва атрак ци ја - каже 
Јеле на.

Да је Јеле на у пра ву, потвр ђу ју две 
гру пе тури ста које у све га пола 
сата дола зе у оби ла зак Врд нич ке 

куле. Гру па мали ша на из ново сад ског 
врти ћа, у прат њи сво јих вас пи та чи ца, на 
пита ње каква је кула, углас одго ва ра ју: 
„Пре ле па а а аа“!!!

Јеле ну пита мо о кон зер ва ци ји куле 
која је дели мич но ура ђе на про шле годи-
не.

- Про шле годи не смо ради ли тако-
зва но ињек ти ра ње, одно сно убри зга ли 
смо у пуко ти не на кули спе ци јал ну врсту 
мал те ра. Посеб не ста кле не пло чи це 
које смо поста ви ли су нам пока за ле да 
су мате ри јал и начин рада који смо при-
ме ни ли пра во реше ње, одно сно није 
дошло до про ме на на кон зер ви ра ним 
повр ши на ма. Наста ви ће мо да кон зер ви-
ра мо саму кулу и окол не зиди не овом, 
али и неким дру гим аде кват ним и струч-
ним мето да ма.

Као архи тек ти, шта би за Вас било 
нај ва жни је ура ди ти на кули а да самом 
објек ту да на атрак тив но сти?

- Јако је битан про на ла зак ула за у 
утвр ђе ње. Када би било нов ца за обно-
ву тог дела, то би било сјај но и твр ђа ва 
би доби ла сасвим нови изглед и било 
би мно го лак ше да се схва ти како је 
цео ком плекс нека да изгле дао. Тако ђе, 
било би пре див но изгра ди ти сте пе ни це 
са уну тра шње стра не саме куле који ма 
би се дола зи ло на ета же на врху куле 
које би слу жи ле као види ков ци. Мислим 
да би поглед са врха Врд нич ке куле за 
сва ког посе ти о ца пред ста вљао посе бан 
и неза бо ра ван дожи вљај - каже Јеле на.

Оста вља мо вред ну еки пу да на плус 
36 сте пе ни Цел зи ју са истра жу је Врд нич-
ку кулу, објек те и зиди не које су зајед но 
са њом дав но чини ле моћ но сред њо ве-
ков но утвр ђе ње. Оста вља мо их са осме-
хом олак ша ња, зна ју ћи са сигур но шћу да 
ће поко ле ња која дола зе за нама гле да-
ти и за наред не веко ве сачу ва ну, моћ ну 
Врд нич ку кулу, а не само гоми ле каме-
ња наста лог од оста та ка забо ра вље ног 
и пору ше ног утвр ђе ња које се уру ши ло 
због небри ге и нема ра свих нас.

Текст и фото гра фи је
Дра ган Аме то вић

(irig.rs)

НОВА ЗБИР КА ПОЕ ЗИ ЈЕ АНДРЕ ЈЕ ВРА ЊЕ ША

„Сун цо крет који
је волео зве зде“
Тре ћа по реду збир ка песа ма 

митро вач ког књи жев ни ка Андре је 
Вра ње ша која носи назив „Сун-

цо крет који је волео зве зде“ угле да ла 
је све тлост дана у изда њу „Про ме те ја“ 
из Новог Сада. Њего ве збир ке песа ма 
„На оба ли срца“ и „Са дру ге стра не сна“ 
обја вље не су у току прет ход не две годи-
не. У сво јим песма ма у новој збир ци он 
гово ри о живо ту, про ла зно сти, зашто 
опра шта ти, шта нас чека у побе ди, шта 
у пора зу. Крат ким и језгро ви тим сти хо-
ви ма поку ша ва да иска же сушти ну, што 
је и карак те ри стич но за њега.  С. С.

Пораз
Побе гао осмех,
неста ло је лице,
можда скри вен све тли,
у све тло сти сви ца.
Лута човек лави рин том гре ха,
нити има лица,
нит’ има осме ха. 

Лич на кар та
Без рана, рањен би био. 

КЊИ ГА ПЕСА МА МИО МИ РА ФИЛИ ПО ВИ ЋА – ФИЋЕ

О Мачви и за Мачву 

Збир ка песма Мио ми ра Фили по ви-
ћа – Фиће обја вље на је у изда њу 
Удру же ња кул тур них ства ра ла ца 

Срби је Зави чај. Мио мир је кроз песму, 
на сли ко вит начин успео да при ка же 
мачван ска села. На упе ча тљив начин, 
пот кре пљен исто риј ским чиње ни ца-
ма, чита о ци ма гово ри о хај дук Стан-
ку, Зеки Буљу ба ши,  заду жби на ма на 
тој тери то ри ји, али и Дру гом срп ском 
устан ку, бит ка ма и бор би за отаџ би ну. 
Још јед на од карак те ри сти ка јесу крат-
ке стро фе и  рима које омо гу ћа ва ју да 
се књи га чита у даху. Пре по ру ка књи-
ге за све оне који воле село, Мачву и 
исто ри ју. 

С. С.

Црно бар ски Салаш
Село ово изне дри ло Јан ка
Што опи са живот хај дук Стан ка.

Овде људи поно сног су лица
на пољу им спо мен костур ни ца.

Све до чан ство за сло бо ду нашу
опе ва но у песми Бој на Сала шу.

Дри на тече на корак од села
Сви су овде вред ни ји од пче ла. 

Тове сви ње и гове да ‘ране
Све су бољи нег што беше лане. 
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ПОЗО РИ ШНО ЛЕТО „ТРА ГО ВИ“ 
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Пред ста ве
за све узра сте 

Позо ри ште „Добри ца Милу ти но вић“ и 
ове годи не, пети пут заре дом, орга ни зу-
је сада већ тра ди ци о нал ну мани фе ста-
ци ју „Позо ри шно лето - Тра го ви 2017“. 
Мани фе ста ци ја ће се одр жа ти у пери о-
ду 28. јула до 5. авгу ста. Све пред ста ве 
у окви ру мани фе ста ци је биће оди гра не 
у Лапи да ри ју му Музе ја Сре ма са почет-
ком у 21 сат, изу зев пред ста ве „Керо ви“, 
која ће због тех нич ких усло ва бити изве-
де на на Вели кој сце ни Позо ри шта. Тим 
пово дом, у петак, 14. јула одр жа на је 
кон фе рен ци ја за меди је на којој је 
представљен програм  Позоришног 
лета. 

Пред ста ве које
ће бити изве де не
Петак 28. јул 2017. у 21:00

Лапи да ри јум Музе ја Сре ма
Глу мач ка мај стор ска ради о ни ца
Вечер ња пред ста ва
Режи ја: Зијах Соко ло вић
Игра: Зијах Соко ло вић

Неде ља 30. јул 2017.у 21:00
Лапи да ри јум Музе ја Сре ма
Штруп фо ви и мај ка при ро да
Пред ста ва за децу
Режи ја: Татја на Мила нов
Игра ју: Татја на Мила нов, Нико ла Мар ко-
вић и Нико ла Симић

Поне де љак 31. јул 2017. у 21:00
Лапи да ри јум Музе ја Сре ма
Мар ко Кра ље вић и злат на там бу ра
Пред ста ва за децу
Текст: Сте фан Тајбл / Режи ја: Сте фан 
Тајбл
Игра ју: Нико ла Стан ко вић, Мар ко Вуки-
ће вић и Горан Вуча но вић

Сре да 2. август 2017. у 21:00
Лапи да ри јум Музе ја Сре ма
Глум ци песни ци
Поет ско вече Небој ше Или ћа Циле та

Петак 4. август 2017. у 21:00
Лапи да ри јум Музе ја Сре ма
Кра љев пут
Вечер ња пред ста ва
По мемо ар ској књи зи кра ља Петра II 
Кара ђор ђе ви ћа
Режи ја: Лили ја на Ива но вић
Игра: Вла ди мир Бала шћак

Субо та 5. август 2017. у 21:00
Вели ка сце на Позо ри шта „Добри ца 
Милу ти но вић“
Керо ви
Вечер ња пред ста ва
Режи ја: Ерол Кадић
Игра ју: Срђан Тима ров и Алек сан дар 
Срећ ко вић

У слу ча ју лошег вре ме на, изво ђе ње 
пред ста ва биће орга ни зо ва но на Вели кој 
сце ни Позо ри шта „Добри ца Милу ти но-
вић“. Улаз на све пред ста ве у окви ру 
мани фе ста ци је „Тра го ви 2017“ је бес пла-
тан.

„Јесе њин и Руси ја“ је назив про гра ма 
који су изве ли чла но ви лите рар не и 
реци та тор ске сек ци је у окви ру рад не 
тера пи је Герон то ло шког цен тра „Срем“ 
у Руми.

Овај про грам који је реа ли зо ван 14. 
јула запо чео је упо зна ва њем кори сни-
ка са био гра фи јом чуве ног руског 
песни ка који је при ре ди ла Весиљ ка 
Нико лић, уз видео при каз фото гра фи ја 
из Јесе њи но вог живо та.

Потом су чла но ви реци та тр ске сек-
ци је чита ли њего ве песме, што је пра-
ће но видео при ка зи ма, а у окви ру про-
гра ма је при ка за но и неко ли ко видео 
сни ма ка где руске песме изво де позна-
ти хор и фол клор ни ансамбл „Алек сан-
дров“ и Хор Црве не Арми је.  С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Јесе њин и Руси ја

Про грам о Јесе њи ну у ГЦ Срем у Руми

„Час ана то ми је“ је назив изло жбе 
сли ка Тија не Фишић која је 14. јула 
отво ре на у гале ри ји рум ског Кул тур ног 
цен тра.

Изло жбу је отво ри ла исто ри чар ка 
умет но сти Мили ја на Јуца Јова но вић 
која је ука за ла да је Тија на сли кар ка 
фигу ра ци је, али са при ме са ма над ре-
ал ног, чије сли ке има ју наро чит коло-
рит на који ма доми ни ра ју све нијан се 
пла ве боје.

- Тија ни не сли ке су карак те ри стич-
не и по томе што све има ју вер ти ка лу, 

која пред ста вља духов ну димен зи ју 
сли ке, а посеб на је и по нео бич ним, 
изду же ним, и углав ном мањим, фор-
ма ти ма - рекла је Мили ја на Јова но вић. 
Још јед на зани мљи вост која сли кар ку 
пове зу је са Румом је пода так да је она 
пра у ну ка све ште ни ка Еми ли ја на Грби-
ћа који је јед но вре ме живео у Руми.

Тија на Фишић је дипло ми ра ла на 
ФЛУ у Бео гра ду у кла си про фе со ра 
Мом чи ла Анто но ви ћа, а сада је редов-
ни про фе сор на факул те ту за умет-
ност и дизајн Мега тренд. С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Изло жба „Час ана то ми је“

Мили ја на Јова но вић и Тија на Фишић

Пле сне ради о ни це у окви ру мани фе-
ста ци је „Лето на Сави“ одр жа не су у 
неде љу, 16. јула на Град ској пла жи. На 
овим ради о ни ца ма сугра ђа ни су били 
у могућ но сти да нау че основ не кора-
ке попу лар них карип ских пле со ва као 
што су сал са и баћа та, а исто тако да 
ужи ва ју у груп ним коре о гра фи ја ма и 

пле сним ани ма ци ја ма које су при ка зи-
ва ли врхун ски пле са чи и инструк то ри 
са Кубе. 

Орга ни за то ри деша ва ња су Пле-
сно удру же ње „Лати на Блан ка СМ“ из 
Срем ске Митровицe, а подр жан је од 
стра не Град ске упра ве за кул ту ру, спорт 
и омла ди ну Гра да Срем ска Митро ви ца. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Пле сне ради о ни це
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АКЦИ ЈА „АРЕС“

Међу ухап ше ни ма и Срем ци
Пот пред сед ник Вла де Репу бли ке Срби-

је и мини стар уну тра шњих посло ва 
др Небој ша Сте фа но вић изја вио је у 

неде љу, 16. јула да су при пад ни ци Мини-
стар ства уну тра шњих посло ва, у сарад њи 
са над ле жним тужи ла штви ма, спро ве ли 
опсе жну акци ју „Арес“, у окви ру које је ухап-
ше но 360 осо ба, откри ве не три лабо ра то-
ри је за про звод њу мари ху а не, запле ње но 
167 кило гра ма нар ко ти ка и већа коли чи на 
оруж ја. 

Сте фа но вић је на кон фе рен ци ји за нови-
на ре пре ци зи рао да је акци ја, усме ре на на 
сузби ја ње кри ми на ла, пре све га трго ви не 
нар ко ти ци ма, спро ве де на, на осно ву више-
ме сеч них истра га на тери то ри ји 27 општи на 
и гра до ва Репу бли ке Срби је. 

Ухап ше ни у овој акци ји, како је навео 
осум њи че ни су да су почи ни ли раз ли чи та 
кри вич на дела, изме ђу оста лог нео вла шће-
на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој-
них дро га, уби ство у поку ша ју, сило ва ње, 
недо зво ље не пол не рад ње, иско ри шћа ва-
ње мало лет ног лица за пор но гра фи ју, зло-
ста вља ње и муче ње, изну да, отми ца, раз-
бој ни штва, тешке кра ђе и дру га кри вич на 
дела. 

Сте фа но вић је додао да је поли ци ја у 
окви ру акци је под не ла и кри вич не при ја ве 
у редов ном поступ ку про тив још 202 осо бе, 
што, како је навео, зна чи да су укуп но про-
це су и ра не 562 осо бе. 

- Током акци је „Арес“, поли ци ја је оду зе ла 
167 кило гра ма нар ко ти ка - кока и на, херо и-
на, хаши ша, мари ху а не, екстaзија. Откри-
ве не су три лабо ра то ри је за про из вод њу 
мари ху а не, а оду зе то је и 29 пуша ка, чети-
ри ауто мат ске пушке, 30 пишто ља, један 
кило грам екс пло зи ва, шест бом би, више од 
3000 кома да муни ци је - пре ци зи рао је Сте-
фа но вић. 

Оду зе та је и већа коли чи на нов ца, 19 
вози ла, већи број рачу на ра и 150 гига бај та 
педо фил ског мате ри ја ла, додао је мини-
стар поли ци је. 

- Поли ци ја наста вља рад на сузби ја њу 
кри ми на ли те та на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је. Ова кве акци је ће се спро во ди ти и 
током ове и свих наред них годи на. Поли ци-
ја ради пуном паром да пока же да је Срби-
ја земља у којој неће бити нека жње них за 
врше ње ова кве врсте кри вич них дела - 
иста као је мини стар.

Сте фа но вић је захва лио при пад ни ци-
ма Мини стар ства уну тра шњих посло ва на 
више ме сеч ном озбиљ ном раду, захва љу ју-
ћи коме је реа ли зо ва на јед на од нај ве ћих 
акци ја на сузби ја њу општег кри ми на ли те та 
и постиг ну ти зна чај ни резул та ти. 

Про на ђе на дро га у
викен ди ци у Врд ни ку 

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли су 
Д.Ф. (1982) осум њи че ног да је почи нио кри-
вич но дело нео вла шће на про из вод ња и 
ста вља ње у про мет опој них дро га и недо-
зво ље но држа ње оруж ја и екс пло зив них 
мате ри ја. Поли ци ја је при ли ком пре тре са 
викенд куће на под руч ју месне зајед ни це 
Врд ник, коју кори сти осум њи че ни, про на-
шла лабо ра то ри ју за про из вод њу мари ху а-
не, око 199 гра ма суве мари ху а не, 27 кома-

да малих сак си ја са земљом у који ма су 
раса ђи ва не семен ке мари ху а не, 9 вели ких 
сак си ја са земљом у којим се нала зе поса-
ђе на ста бла мари ху а не виси не око 20 сан-
ти ме та ра и 461 семен ку мари ху а не. 

Тако ђе, поли ци ја је про на шла и три мет-
ка, за која осум њи че ни није имао одо бре ње 
за држа ње и само стрел за који није имао 
дозво лу за држа ње.

Дрве ном мот ком
на сугра ђа ни на

Поли ци ја у Срем ској Митро ви ци ухап си-
ла је Н.С. осум њи че ног да је почи нио кри-
вич но дело тешке теле сне повре де и недо-
зво ље но држа ње оруж ја. 

Пре тре сом ста на осум њи че ног поли ци ја 
је про на шла гасни пиштољ и 25 кома да 
муни ци је за њега и вазду шну пушку. Н.С. се 
тере ти да је дрве ном мот ком нанео тешке 
теле сне повре де јед ном сугра ђа ни ну. 

Уби ство у поку ша ју
у Аша њи

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли су 
М. Ј. из Аша ње због посто ја ња осно ва сум-
ње да је почи нио кри вич но дело уби ство у 
поку ша ју. 

Осум њи че ни се тере ти да је 15. јула ове 

годи не, након сва ђе, оште ће ног нож убо у 
пре де лу сто ма ка. 

Фал си фи ко ва ње
испра ва

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва – Слу жбе за бор бу про тив орга ни-
зо ва ног кри ми на ла, по нало гу Oсновног 
јав ног тужи ла штва у Срем ској Митро ви ци, 
ухап си ли су две осо бе због посто ја ња осно-
ва сум ње да су почи ни ли кри вич но дело 
фал си фи ко ва ње испра ве пре ку ца ва њем 
бро је ва шаси је ауто мо би ла. 

Осум њи че ни, од којих је један вла сник 
ради о ни це у којој су се пре ку ца ва ли бро је-
ви шаси је ауто мо би ла, се терет да су фал-
си фи ко ва ли број шаси је за вози ло Вол во, 
које је про на ђе но у наве де ној ради о ни ци и 
оду зе то. 

Нео вла шће на
про из вод ња дро ге

У Срем ској Митро ви ци ухап шен Д.Н. због 
посто ја ња сум ње да је почи нио кри вич но 
дело нео вла шће на про из вод ња и ста вља-
ње у про мет опој них дро га. 

Поли ци ја је пре тре сом пла ца у вла сни-
штву осум њи че ног про на шла око чети ри и 
по кило гра ма мари ху а не, спа ко ва не у чети-
ри паке та, скри ве не у пла стич ном буре ту 
зако па ном у зад њем делу пла ца изме ђу 
два сења ка. 

Моло то вљев кок тел
на пека ру

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли су 
две осо бе због посто ја ња осно ва сум ње да 
су баци ли «Моло то вљев кок тел» на излог 
пека ре у Ста рој Пазо ви, која је у вла сни-
штву лица албан ске наци о нал но сти. 

Због посто ја ња осно ва сум ње да су почи-
ни ли кри вич но дело иза зи ва ње наци о нал-
не, расне и вер ске мржње и нетр пе љи во сти 
ухап ше ни су Н.Ћ. (1995) и М.А. (1993). 

Осум њи че ни ће уз кри вич ну при ја ву, у 
закон ском року, бити при ве де ни над ле-
жном тужи ла штву. 
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У Срем ској Митро ви ци, у Насе љу 
25. мај, на адре си Бату то ва Нова 
број 3, нала зи се Дом за ста ра 

лица Оаза Сил ка СМ. У пита њу је први 
при ват ни дом за ста ра лица, који има 
девет соба и може да при ми 29 кори-
сни ка.

Тре нут но је у овом ста рач ком дому, 
који се нала зи у мир ном делу гра да, 
сме ште но девет лица, о који ма бри не 
струч но осо бље, соци јал на рад ни ца и 
шест меди цин ских тех ни ча ра.

Вла сни ца Дома Вален ти на Радић за 
Мновине наво ди да је Дом лицен ци-
ран и са радом је почео 29. маја. О 
томе ода кле иде ја да отво ри дом за 
ста ра лица каже:

- У Срем ској Митро ви ци до 
сада није посто јао дом за ста ра 
лица, иако је потре ба огром на. 
На свом прет ход ном послу, раде-
ћи за јед ног мобил ног опе ра те-
ра, била сам нај че шће у кон так-
ту са ста ри јим лици ма и ода тле 
је наста ла жеља да радим са 
њима, да им помог нем, јер је са 
њима јако лепо ради ти. Они су 
вам захвал ни на томе, а ви сте 
срећ ни што сте им помо гли. 
Лепо је пру жи ти неко ме помоћ, 
тако да ужи вам у свом послу. 
Задо вољ ни смо, јер лепо све 
функ ци о ни ше, сви су се укло пи-
ли. Запо сле ни се јако тру де око 
кори сни ка, када уђе те у дом, 
осе ћа те поро дич ну атмос фе ру – 

наво ди Вален ти на Радић.
За кори сни ке су обез бе ђе на три 

обро ка, две ужи не, топли напи ци, књи-
ге, нови не. Рад но оку па ци о не тера пи је 
води соци јал на рад ни ца Кри сти на 
Лукић. 

- Услед убр за ног начи на живо та ста-
ра лица нај че шће про во де вре ме 
сами, поро ди ца ради и нема довољ но 
вре ме на да им се посве ти, те се из тог 
раз ло га мно ги одлу чу ју за бора вак у 
дому. Сва ка ко да је за њих боље да 
буду на месту где има ју над зор струч-
ног осо бља и дру штво. Из тог раз ло га 
ми ради мо на томе да се кори сни ци 
осе ћа ју као да су код сво је куће. Тру-

ди мо се да им сва ки дан буде испу њен 
неком актив но шћу, што је добро за 
очу ва ње њихо вих потен ци ја ла, тако да 
чита мо књи ге, игра мо дру штве не игре, 
кори сни ци има ју могућ ност да сли ка ју, 
има ју ткач ку ради о ни цу, све је ускла-
ђе но са њихо вим потре ба ма – каже 
соци јал на рад ни ца Кри сти на Лукић. 

О здра вљу бака и дека који се нала-
зе у митро вач ком дому за ста ре рачу-
на води шест меди цин ских тех ни ча ра, 
а глав на меди цин ска сестра Ана 
Мари ја Моро каже да је осо бље обу че-
но да ради како са покрет ним, тако и 
са непо крет ним паци јен ти ма и демент-
ним осо ба ма. 

- Потреб но је уло жи ти пуно 
љуба ви и стр пље ња, али ужи ва-
мо да пома же мо нашим кори-
сни ци ма – изја ви ла је Ана Мари-
ја Моро.

Цена борав ка је раз ли чи та, и 
кре ће се од 300 до 400 евра, у 
зави сно сти од сте пе на подр шке 
кори сни ку. 

Да је живот у дому за ста ре 
испу њен, потвр ђу ју и кори сни ци. 
Сагла сни су да ужи ва ју у зајед-
нич ком дру же њу, задо вољ ни су 
услу гом, и тру де се да сво је пен-
зи о нер ске дане про ве ду што 
ква ли тет ни је, а упра во им овај 
дом то омо гу ћа ва, јер има ју 
одлич но дру штво, ком плет ну 
здрав стве ну негу и исхра ну.

Б. С. 

Живот у дому није баук

Кри сти на Лукић, Вален ти на Радић и Ана Мари ја Моро

ПРВИ ПРИ ВАТ НИ ДОМ ЗА СТА РА ЛИЦА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ
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ШАМ ПИ О НАТ БАЛ КА НА У АТЛЕТ ИЦИ

Тома ше вићева и Вуче но ви ће ва 
прве на Бал ка ну
Још јед но при јат но изне на ђе ње при-

ре ди ле су Митров чан ке, атле ти чар-
ка „Сир ми ју ма“ Дра га на Тома ше вић 

и атле ти чар ка „Сре ма“ Мари ја Вуче но-
вић. На Шам пи о на ту Бал ка на одр жа ном у 
Новом Паза ру Драгана Томашевић осво ји-
ла је злат ну меда љу у дисци пли ни баца-
ње диска. Ово је њена тре ћа меда ља на 
међу на род ној сце ни у 2017. годи ну, поред 
сре бр не са Зим ског купа Евро пе и зла та 
из Тела ви ва са Екип ног првен ства Евро пе.

– Спре ма мо се за Лон дон и ово је било 
из пуног тре нин га – задо вољ но исти че 
тре нер Дани ло Крти нић.

Под се ти мо да ће Дра га на пред ста вља-
ти Срби ју и Срем ску Митро ви цу на Првен-
ству све та у атле ти ци у Лон до ну.

Атле ти чар ка АК „Срем“, баца чи ца 
копља Мари ја Вуче но вић је на Првен-
ству Бал ка на копље баци ла 56,41 мета ра 
и осво ји ла зла то. Мари ја је до сада већ 
осво ји ла брон за ну меда љу на Првен ству 
све та за јуни о ре и брон зу на Првен ству 
Евро пе за мла ђе сени о ре. Прво место на 
овом так ми че њу потвр ђу је да је Мари ја у 
одлич ној фор ми, иако је доста вре ме на 
посве ти ла уче њу завр шив ши факул тет у 
САД-у.

Свој деби у сени ор ској репре зен та ци ји 
Срби је на Бал ка ни ја ди у Новом Паза ру 
имао је Огњен Сто ја но вић у трци на 100 
мета ра и шта фе ти 4 пута 100. Зау зео је 
четвр то место у сво јој гру пи и оправ дао 

оче ки ва ња селек то ра Сло бо да на Попо-
ви ћа.

– Нека се кали и сти че иску ство, јер 
њего во вре ме тек дола зи – напо ми ње тре-
нер Горан Павло вић.

Дра га на Тома ше вић и Мари ја Вуче но вић

СУБОТИШТЕ

Так ми че ње у пецању

Про гла ше њем побед ни ка у неде љу, 16. 
јула завр ше но је четвр то екип но так ми че ње 
у пеца њу, које је тра ја ло 24 сата на језе ру у 
Субо ти шту у орга ни за ци ји Удру же ња рибо-
ло ва ца „Доњи Товар ник“. Од субо те, 15. 
јула у 17 часо ва седам тимо ва се уз дру же-
ње так ми чи ло у пеца њу шара на. Нај у спе-
шни ја је била еки па ЦТ „Пећин ци“ из Пећи-
на ца, која је уло ви ла укуп но 40.975 кило-
гра ма. Дру го место осво ји ли су пеца ро ши 
ЦТ „Кур јач ки“ из Пећи на ца који су упе ца ли 
37.755 кило гра ма, док је тре ће место при-
па ло еки пи из Бре ста ча ЦТ „Гво зде на 
папри ка“ са укуп но упе ца них 32.130 кило-
гра ма, који су осво ји ли и награ ду за нај ве ћи 
(8.155 кг) али и за нај ма њи улов (1.830 кг). 
На четвр том по реду так ми че њу у Субо ти-
шту укуп но је уло вље но 140.525 кило гра ма 
шара на, а про сеч на тежи на уло ва изно си 
4.500 кило гра ма.

Пре ма речи ма орга ни за то ра четвр то 
екип но так ми че ње, као и сва ко прет ход но, 
оку пи ло је сјај не рибо лов це. Иако вре мен-
ски усло ви нису ишли на руку так ми ча ри ма, 
како кажу, све је про те кло у фер игри и још 
бољем дру же њу, а орга ни зо ва ни ручак на 

кра ју и задо вољ ни так ми ча ри дово љан су 
доказ да се од сва ког наред ног так ми че ња 
може оче ки ва ти да про тек не у зна ку добрих 
људи и неза бо рав них дру же ња.

Поре дак оста лих еки па - четвр то место 
при па ло је еки пи ЦТ „Мара тон ци“ из Пећи-
на ца (15.410 кг), на петом се нашла еки па 
ЦТ „Кому на“ из Пећи на ца (11.110 кг), шести 
су били ЦТ „Суро ви“ (3.145 кг), док се на 
сед мом нашла еки па ЦТ „Отров“ али без 
уло ва. Суди ја овог так ми че ња био је Милан 
Попра ти на.

ВИШЊИ ЋЕ ВО

Међу на род на
кајак рега та

У Вишњи ће ву je про шле неде ље, 16. јула 
одр жа на међу на род на рега та „Ста ни ша 
Рад ма но вић“, у знак сећа ња на дуго го ди-
шњег тре не ра и јед ног од осни ва ча Каја ка-
шког клу ба „Филип Вишњић“ Ста ни шу Рад-
ма но ви ћа, јед ног од нај бо љих срп ских и 
југо сло вен ских каја ка ша свих вре ме на. 

Так ми че ње је по четвр ти пут одр жа но у 
орга ни за ци ји КК „Филип Вишњић“, уз подр-
шку Општи не Шид и Тури стич ке орга ни за-
ци је Шид. 

Пре ко 200 так ми ча ра из Срби је, Хрват-
ске и Босне и Хер це го ви не узе ло је уче шће 
на овој међу на род ној рега ти.

ПРХО ВО

Тур нир у шаху
У окви ру обе ле жа ва ња сео ске сла ве у 

Прхо ву је 15. јула оди гран 13. Мемо ри јал 

„Душан Бајић“, који је све ча но отво рио 
дирек тор Јав не уста но ве „Спорт ски цен тар“ 
Томи слав Ћир ко вић. На овом шахов ском 
над ме та њу, посве ће ном јед ном од нај ве ћих 
попу ла ри за то ра шаха у овом делу Сре ма, 
насту пи ло је 16 игра ча из Вој ке, Деча, 
Шима но ва ца, Кар лов чи ћа, Срем ских Миха-
ље ва ца, Пећи на ца и Прхо ва, а игра ло се 
по убр за ном тем пу - 10 мину та по игра чу.

Побед ник тур ни ра је Нико ла Гајин са 7,5 
осво је них пое на из девет пар ти ја. Дру го 
место при па ло је Лаза ру Баби ћу који је 
осво јио 7 пое на. Дејан О. Јова но вић и 
Дејан Жива но вић осво ји ли су по 6 пое на, 
али је Јова но вић био успе шни ји у међу соб-
ном сусре ту па му је при па ло тре ће место, 
док је Жива но вић морао да се задо во љи 
четвр том пози ци јом. Сле де: Жив ко Сви ра-
че вић са 5,5 пое на, Љубо мир Лазић са 5, 
Жив ко Кочи ја ше вић, Божи дар Јова но вић и 
Дејан Н. Јова но вић са по 4,5 пое на, Иви ца 
Нај ић и Сла ви ша Спа сић са по 4, Воји слав 
Попо вић, Зоран Вуков и Радо ван Васић са 
по 3,5 Ђор ђе Мило ва но вић са 2,5 и Зоран 
Пет ко вић са само јед ним пое ном.

Пеха ре и меда ље нај у спе шни ји ма уру чи-
ли су дирек тор ЈУ „Спорт ски цен тар“ Томи-
слав Ћир ко вић, пред сед ник Саве та Месне 
зајед ни це Прхо во Иван Коње вић и један од 
орга ни за то ра Мемо ри ја ла Божи дар Бајић.
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ОВАН: Сусрет са јед-
ном осо бом, откри ва 
неке важне дета ље 
послов не при ро де који 

су вам до сада били непо зна ти. 
Зајед нич ки дого вор, пред ста вља 
добар пред знак или увод у успе-
шну сарад њу. Уко ли ко вам је ста-
ло да обра ду је те парт не ра, буди-
те довољ но машто ви ти у сва ком 
погле ду. Разно вр сност у изра жа-
ва њу мисли и осе ћа ња не само 
да обо га ћу је љубав ни однос, већ 
делу је пози тив но на обо је.

БИК: Инту и ци ја вас 
јасно упо зо ра ва на 
потен ци јал ну опа-
сност, сто га буди те 

пажљи ви у про це ни нових послов-
них при ли ка. Дис тан ци рај те се од 
осо бе која нема пре ви ше обзи ра 
за ваше инте ре се и која можда 
оспо ра ва ваше заслу ге. Улеп шај-
те сво је рас по ло же ње у одго ва ра-
ју ћем дру штву. Немој те дозво ли ти 
да неко мења ваш емо тив ни 
ритам или потре бе које има те.

БЛИ ЗАН ЦИ: Када 
посто ји неки неспо ра-
зум, важно је да сачу-
ва те при себ ност духа 

и да се пона ша те у скла ду са 
про фе си о нал ним мани ри ма. 
Задр жи те меру опре за пред осо-
бом која уме да игно ри ше ваше 
при су ство или поку ша ва да ума-
њи ваше спо соб но сти. Због емо-
тив не неси гур но сти повре ме но 
делу је те стро го и зах тев но пре ма 
парт не ру. Потру ди те се да побољ-
ша те сво ју кон цен тра ци ју.

РАК: Сусрет са јед ном 
осо бом делу је поуч но 
на ваш начин раз ми-
шља ња. Сто га, обра-

ти те пажњу на нове инфор ма ци је 
које откри ва ју важне дета ље о 
послов но финан сиј ској сарад њи. 
Пока жи те већу селек тив ност у 
раз ми шља њу. Немој те дозво ли ти 
да неко из можда пома ло себич-
них побу да спу та ва вашу вољу и 
пра во на емо тив ни избор.

ЛАВ: Уко ли ко се заде-
си те у пра вом тре нут-
ку и на добром месту, 
оче ку је вас послов но 

- финан сиј ски доби так или неки 
вид јав ног при зна ња. Успех про-
из и ла зи из добрих при пре ма, про-
це ни те сво ју уло гу и место у 
сарад нич ким редо ви ма. Важно је 
да делу је те оча ра ва ју ће и афир-
ма тив но на свог парт не ра. У скла-
ду са емо тив ном инспи ра ци јом 
коју осе ћа те упо тре би те сво је 
завод нич ке спо соб но сти.

ДЕВИ ЦА: Не допа да 
вам се уло га коју вам 
неко наме њу је, али не 
буди те брзо пле ти. 

Саче кај те да исти на иза ђе на 
виде ло, раз ли чи те окол но сти су 
на вашој стра ни. Важно је да 
сачу ва те сво ју енер ги ју за неке 
кори сне циље ве. Одго во ри те на 
нечи ју мол бу и про ме ни те сво је 
уста ље не нави ке, ако ћете да 
такав начин усре ћи ти сво ју поро-
ди цу. При ре ди те неко при јат но 
изне на ђе ње осо би до које вам је 
ста ло.

ВАГА: Обра ти те пажњу 
на нове инфор ма ци је 
или на нечи је упо зо ре-
ње. Важно је да сво јим 

пона ша њем даје те добар при мер. 
Уко ли ко пре те ру је те у сво јим зах те-
ви ма, око ли на неће желе ти да вас 
подр жи у оној мери коли ко то оче ку-
је те: Не може те да се опу сти те од 
раз ли чи тих деша ва ња која вас пра-
те, неко вам изне на да зада је додат-
не про бле ме или нове љубав не 
диле ме. Повре ме но делу је те врло 
неси гур но.

ШКОР ПИ ЈА: Неко 
реме ти ваш послов ни 
кон цепт, тако да сте 
при мо ра ни да про на ђе-

те зао би ла зно реше ње. Поне кад је 
тешко ускла ди ти раз ли чи та инте ре-
со ва ња и зајед нич ки послов ни 
ритам. Потре бан вам је добар под-
сти цај и нечи ја подр шка. Емо тив но 
сте узне ми ре ни. Жели те да оста ви-
те пози ти ван ути сак на осо бу која 
вам се допа да, али још увек не 
про на ла зи те пра ву уло гу којом 
бисте пред ста ви ли сво ја искре на 
осе ћа ња.

СТРЕ ЛАЦ: Поне кад 
тре ба има ти довољ но 
про фе си о нал не мудро-
сти и пре ћу та ти раз ли-

чи те комен та ре у сусре ту са сарад-
ни ци ма. Важно је да сачу ва те само-
кон тро лу, пред осо бом која има 
нега ти ван ути цај на ваше рас по ло-
же ње или пона ша ње. Реа гу је те 
суви ше раз дра жљи во у ситу а ци ја ма 
које вас пра те у при ват но живо ту. 
Пре те ри ва ње у изли ви ма осе ћа ња 
или нови зах те ви делу ју ири ти ра ју-
ће на воље ну осо бу.

ЈАРАЦ: Има те добар 
пред о се ћај и са нестр-
пље њем ишче ку је те 
неки послов ни раз го вор 

са јед ном ути цај ном осо бом. Важно 
је да пра вил но исти че те сво је про-
фе си о нал не спо соб но сти, али не и 
да угро жа ва те нечи је инте ре се 
зарад сво јих циље ва. Под сти че те 
код себе истра жи вач ки дух и сми сао 
за добар укус и мно гим ситу а ци ја ма 
које вас пра те у при ват ном живо ту.

ВОДО ЛИ ЈА: Пону ђе не 
су вам раз ли чи те иде је 
о послов но - финан сиј-
ској сарад њи. Добар 

избор послов не теме про из и ла зи 
из зајед нич ких дого во ра и кон сул-
та ци је са поу зда ним сарад ни ци ма. 
Важно је да у добром про фе си о-
нал ном мани ру испу ни те раз ли чи-
та оче ки ва ња. При у шти те сво јој 
поро ди ци или воље ној осо би, мно-
ге радо сти и више него добру заба-
ву.

РИБЕ: Неко има пози-
ти ван ути цај на ваш 
начин раз ми шља ња 
или на одлу ке које 

доно си те. Када поред себе има те 
осо бе од пове ре ња, све се лако 
реша ва и успе шно завр ша ва. 
Нала зи те се у при ли ци да оства ри-
те дво стру ки доби так. Нај ве ћи 
ужи так или задо вољ ство доно си 
вам сусрет са бли ском осо бом која 
заи ста уме да вас обра ду је и да 
вам уго ди. Ужи ва те у ства ри ма које 
вас емо тив но испу ња ва.

VREMEPLOV
19. јул

1883. На бр ду Стра жи ло во 
из над Срем ских Кар ло ва ца 
са хра ње ни су по смрт ни 
оста ци срп ског пе сни ка 
Бран ка Ра ди че ви ћа, на кон 
што су, 30 го ди на по сле 
ње го ве смр ти, пре не ти из 
Бе ча.
1980. У Мо скви отво ре не 
22. Олим пиј ске игре, ко је је 
бој ко то ва ло ви ше од 40 
зе ма ља због со вјет ске ин ва-
зи је на Ав га ни стан.

20. јул
1917. Пот пи са на је Крф ска 
де кла ра ци ја о ства ра њу 
за јед нич ке др жа ве Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца. Де кла-
ра ци ју су пот пи са ли срп ски 
пре ми јер Ни ко ла Па шић и 
пред сед ник Ју го сло вен ског 
од бо ра Ан те Трум бић.

21. јул
1542. Па па Па вле III фор ми-
рао је ин кви зи ци ју - кон гре-
га ци ју кар ди на ла са овла-
шће њи ма да про го не је ре-
ти ке, ка ко би по ја чао бор бу 
про тив про те стан ти зма.

22. јул
1456. Хри шћан ска вој ска 
под ко ман дом угар ског вој-
ско во ђе Ја но ша Ху ња ди ја 
по бе ди ла тур ске сна ге ко је 
су оп ко ли ле Бе о град. У срп-
ским на род ним пе сма ма 
Ху ња ди, ко ји је у то ку бор би 
умро у Зе му ну, спо ми ње се 
као Си би ња нин Јан ко.

23. јул
1982. Ме ђу на род на ко ми си-
ја за лов на ки то ве до не ла 
је од лу ку о пот пу ној за бра ни 
ко мер ци јал ног ло ва на ки то-
ве. За бра на је сту пи ла на 
сна гу 1985.

24. јул
1804. Срп ска по те ра пред-
во ђе на Ми лен ком Стој ко ви-
ћем ухва ти ла је и по гу би ла 
на ду нав ском остр ву Ада 
Ка ле бе о град ске да хи је 
Аган ли ју, Ку чук Али ју, Му лу 
Ју су фа и Мех ме да Фо чи ћа.

25. јул
1817. По по врат ку у Ср би ју 
уби јен во ђа Пр вог срп ског 
устан ка Ђор ђе Пе тро вић 
Ка ра ђор ђе. По сле сло ма 
устан ка 1813. из бе гао у 
Аустри ју, за тим у Ру си ју.
1917. Хо лан ђан ка Мар га ре-
та Гер тру да Це ле, по зна та 
као Ма та Ха ри, осу ђе на на 
смрт под оту жбом да је 
шпи ју ни ра ла за Нем це 
то ком Пр вог свет ског ра та.
1992. Ита ли јан ска вла да 
по сла ла 7.000 вој ни ка на 
Си ци ли ју, у на сто ја њу да 
раз би је ма фи ју.

HOROSKOP

Сре да, 19. (6) јул
Пре по доб ни Сисо је Вели ки

Четвр так, 20. (7) јул
Пре по доб ни Тома Мале ни; 
Све та муче ни ца Неде ља

Петак, 21. (8) јул
Све ти вели ко му че ник Про ко пи-
је

Субо та, 22. (9) јул
Св. свешт муч. Пан кра ти је; Св. 
Тео дор; Св. муч. Гла моч ки и 
Кулен ва куф ски

Неде ља, 23. (10) јул
Све тих 45 муче ни ка из Нико по-
ља; Преп. Анто ни је Печер ски

Поне де љак, 24. (11) јул
Све та вели ко му че ни ца Ефи-
ми ја; Бла же на Олга

Уто рак, 25. (12) јул
Св. муч. Про кло и Ила ри је; 
Ико на Пре све те Бого ро ди це 
Тро је ру чи це

Crkveni
kalendar

• Нико није бес ко ри стан. 
Сва ко може послу жи ти 
као лош при мер.
• Нисам при ме тио да ми 
се жена дави. Ври шта ла је 
уоби ча је но.
• Обо жа вам рад. Могу сати-
ма гле да ти дру ге како раде. 

Сла не коц ке
Са стој ци: Сла не ко ри це за 

ро зен коц ке 8 ко ри ца, мле ко 2 
шо љи це, си тан сир 300 г, ки се ла 
па вла ка 200 гра ма, ја ја 2 ко ма да, 
шун ке 100 гра ма, 70 гра ма чај не, 
100 г ке ча па.

При пре ма: Уму ти ти 2 шо ље 
мле ка 250 гра ма си ра и па вла ке од 
ко је сте одво ји ли две ка ши ке, 
до да ти со ли ако је по треб но. Под-
ма жи те по су ду у ко јој ће те пе ћи, 
по ло жи те на дно по су де ко ру, пре-
ма жи те при пре мље ним фи лом, 
пре ма жи те та ко три ко ре. Че твр ту 
ко ру на ма за ти сле де ћим фи лом, 
сец ка на шун ка, чај на, ке чап и 50 
гра ма си ра. На ста ви ти по но во, 
ко ра, фил од си ра, мле ка и па вла-
ке та ко три ко ре, пре ко че твр те 
зад ње ко ре пре ли ти фил од уму ће-
них ја ја и 2 ка ши ке па вла ке. Ста ви-
ти у рер ну ко ју за гре је те на 200 
сте пе ни, пе ци те два де се так ми ну-
та. Из ва ди те пи ту из рер не, пу сти-
те да се про хла ди и се ци те коц кe.
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