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УВОДНИК

Мале боги ње и
вели ке буда ле

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

На почет ку 20. века су инфек ци је биле воде ћи узрок 
смр ти (изме ђу 30 и 60 про це на та), а на кра ју 20. и 
почет ку 21. века има ју удео изме ђу три и пет одсто. 

Про це нат деце мла ђих од пет годи на у укуп ном бро ју умр
лих је сма њен са 30,4 на 1,4. Уз помоћ вак ци не су 1979. 
годи не иско ре ње не из попу ла ци је вели ке боги ње, што је 
био први слу чај ера ди ка ци је неке боле сти људ ском интер
вен ци јом  ово пише на Вики пе ди ји.

Даље, днев не нови не Блиц кажу: „ММР вак ци ну бије 
лош глас због навод не пове за но сти ове вак ци не и поја ве 
аути зма. А све је поче ло још у фебру а ру 1998. годи не 
када је Ендр ју Веј кфилд, ина че абдо ми нал ни хирург, са 
сарад ни ци ма у часо пи су Лан сет обја вио чла нак о томе да 
ММР вак ци на иза зи ва аути зам. Чла нак су пре не ли мно ги 
меди ји и тако је почео ланац стра ха и нове поја ве боле сти 
за које се мисли ло да су иско ре ње не, што се пре све га 
одно си на мале боги ње. Мно ги ауто ри касни је су на осно
ву тог рада поку ша ва ли да потвр де коре ла ци ју мор би ла и 
аути зма, али нису успе ли. Поред тога, нови нар Сан деј Тај
мса 2004. годи не открио је да Лан сет није про ве рио све 
наво де у члан ку пре него што је обја вљен, као и то да је 
Веј кфилд имао финан сиј ску добит од сво јих трвд њи, које 
није могао да обра зло жи. Епи лог целе при че је да се 
часо пис Лан сет у пот пу но сти огра дио и одба цио тврд ње 
Веј кфил да, који је изба чен из Лекар ске комо ре Енгле ске.“

И сад, у чему је заи ста про блем са вак ци на ци јом? 
Зашто се диже толи ка пра ши на око недо ка за них тврд њи и 
зашто се деца изла жу непо треб ном ризи ку да обо ле од 
зара зних боле сти? Да ли су роди те љи заи ста само нео д
го вор ни или је овде у пита њу рас та ка ње дру штва које 
нема ко да спре чи? 

Про сто је ван паме ти да се у дана шње вре ме поста вља 
пита ње да ли децу тре ба вак ци ни са ти. Хисте ри ја на дру

штве ним мре жа ма само потвр ђу је коли ко смо као дру штво 
запу ште ни, јер здрав стве не вла сти више бри ну о тран
сплан та ци ји орга на (у тој обла сти кам па ња јав ног сер ви са 
је на завид ном нивоу) него о пре вен ци ји.

Гле да ла сам неко вече еми си ју у којој је госто ва ла изве
сна госпо ђа која засту па став да вак ци на ци ја не сме да 
буде оба ве зна, већ да роди те љи сами могу да одлу че да 
ли ће децу пел цо ва ти или не. Сутра нека дру га госпо ђа 
може рећи као децу не тре ба шко ло ва ти, и како роди те љи 
сами тре ба да одлу че о томе да ли ће децу сла ти у шко ле 
или не. 

Сло бо да избо ра је див на ствар само под усло вом да 
под ра зу ме ва и одго вор ност. Па ако нећеш да вак ци ни шеш 
дете, добро, али ако се тво је дете сутра доби је мале боги
ње, изво ли па пла ти лече ње и леко ве. Па ви даме и госпо
до, инже ње ри, адво ка ти, слу жбе ни ци, ауто ме ха ни ча ри, 
фри зер ке, про фе со ри исто ри је и оста ли – шта знам којих 
сте све стру ка, кад се ви боље раз у ме те у вак ци не и иму
ни за ци ју од лека ра спе ци ја ли ста и науч ни ка, је л’ може 
тако? Да ли баш у пот пу но сти при хва та те одго вор ност за 
здра вље и живот свог дете та или се само пра ви те важни и 
пра ти те моду на интер не ту?

Данас се при ча о штет но сти вак ци на ци је, већ сутра 
ћемо, како ства ри сто је, озбиљ но раз го ва ра ти о 
забра ни абор ту са, можда ће неко пред ло жи ти и да 

се забра ни шко ло ва ње за жен ску децу, ко зна? И за деце
ни ју две успе ће мо да пони шти мо све оно што је у про
шлих сто годи на усво је но као теко ви на нау ке и циви ли за
ци је. А онда нам оста је још само баја ње, лече ње сали ва
њем оло ва, пија ви це и пушта ње крви, оста ју нам крил ца 
сле пог миша као меди цин ско сред ство у разним вари јан
та ма, хоџи ни запи си, некад вео ма цење ни у свим кон фе
си ја ма...  па ко пре жи ви нека при ча.

Како смо кре ну ли,
не би ме чуди ло да се 

поно во вра ти мо баја њу, 
лече њу сали ва њем 
оло ва, пија ви ца ма

и пушта њу крви,
крил ци ма сле пог миша 

као меди цин ском
сред ству у разним 

вари јан та ма, хоџи ним 
запи си ма, некад вео ма 

цење ни у свим
кон фе си ја ма...  па ко 
пре жи ви нека при ча
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НОВИ ЦЕНОВ НИК ЗА ОДР ЖА ВА ЊЕ СТАМ БЕ НИХ ЗГРА ДА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Све ску пље колек тив но
ста но ва ње

Казна за стам бе не 
зајед ни це које не

иза бе ру управ ни ка се 
кре ћу од 50.000 до два 

мили о на дина ра. 
Важно је да се уве де 
ред и да се стам бе не 
зајед ни це орга ни зу ју 

како би згра де у
који ма живе поче ле 

да личе на нешто, 
напо ми ње Милош 

Ковач, дирек тор
Град ског ста но ва ња

На сед ни ци Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца 29. сеп
тем бра одбор ни ци митро вач ког 

пар ла мен та већи ном гла со ва усво ји
ли су одлу ку по којој је мини мал на 
цена теку ћег одр жа ва ња згра да, за 
све оне скуп шти не стра на које се 
одлу че да им згра ду одр жа ва Град ско 
ста но ва ње, од 1. јану а ра наред не 
годи не 550 дина ра, а инве сти ци о но 
одр жа ва ње 250 дина ра месеч но.  

Због тога је прво пита ње за дирек
то ра Град ског ста но ва ња Мило ша 
Кова ча, која је раз ли ка изме ђу теку
ћег и инве сти ци о ног ула га ња, и где 
по овом новом ценов ни ку спа да одр
жа ва ње хиги је не згра де?

 У теку ће одр жа ва ње спа да ју разни 
видо ви поправ ки, одр жа ва ње хиги је
не у згра ди и испред згра де, кре че ња, 
одгу ши ва ње кана ли за ци је, заме на 
расве те, одр жа ва ње лиф та, чишће
ње слив ни ка и олу ка, сер ви си ра ње 
про тив по жар них апа ра та и слич но. 
Инве сти ци о но одр жа ва ње под ра зу
ме ва све оне радо ве који пове ћа ва ју 
вред ност објек та, попут поста вља ња 
фаса де, уград ње лиф та, видео над
зо ра, заме не кро ва или ула зних вра
та – наво ди Ковач за М нови не.

Град ско ста но ва ње је посла ло при
мер ке нових уго во ра пред сед ни ци ма 
скуп шти на ма ста на ра, како би се упо
зна ли са новим цена ма и новом пону

дом. У систе му Град ског ста но ва ња 
тре нут но се нала зи 200 згра да, а 
све га тре ћи на пла ћа нешто нижу 
цену одр жа ва ња згра да. Оста ли тре
нут но пла ћа ју изме ђу 500 и 800 дина
ра месеч но.

 Поред посло ва  на теку ћем одр
жа ва њу, ми ћемо за оне стам бе не 
зајед ни це  које се одлу че да при ку
пља ју сред ства и за инве сти ци о но 
ула га ње, еви ден ци ју води ти бес плат
но. Тако ђе за све стам бе не згра де 
које се одлу че да послу ју са нама, ми 
ћемо при ку пи ти ком плет ну доку мен
та ци ју за реги стро ва ње по новом 
Зако ну о ста но ва њу и одр жа ва њу 
згра да, јер су оне сада оба ве зне да 
се реги стру ју као прав на лица, што 
зна чи да под ле жу ком плет ној кон тро
ли поре ске упра ве. Сва сред ства која 
су зате че на на рачу ну стам бе них 
згра да пре ба цу ју се у инве сти ци о ни 
фонд – обја шња ва Милош Ковач, 
дирек тор Град ског ста но ва ња Срем
ска Митро ви ца. 

У Срем ској Митро ви ци посто је и 
згра де које нису у систе му одр жа ва
ња Град ског ста но ва ња, а при том 
изгле да ју тако ђе репре зен та тив но. 
При ме ри за то су, изме ђу оста лих и 
згра да број 12 у Насе љу Мар ко Пери
чин Каме њар и згра да број 30 у Насе
љу Мати ја Хуђи. Захва љу ју ћи анга
жо ва њу пред сед ни ка скуп шти не ста

Милош Ковач
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на ра, функ ци о ни ше интер фон, 
редов но се одр жа ва хиги је на згра де, 
ход ни ци су окре че ни, а на свим спра
то ви ма функ ци о ни ше расве та. У 
овом згра да ма ста на ри су схва ти ли 
да тиме што су сре ди ли свој стан 
нису завр ши ли са оба ве за ма око 
згра де, а захва љу ју ћи пре да но шћу 
пред сед ни ка се сви ква ро ви откла
ња ју у вео ма крат ком року. Па тако 
ста на ри згра де број 30 у Насе љу 
Мати ја Хуђи месеч но за одр жа ва ње 
згра де издва ја ју 350 дина ра.

Мно ге не инте ре су је да згра да у 
којој живе буде чиста и репре зен та
тив на. Има оних који би се можда и 
при хва ти ли ове оба ве зе, али под 
усло вом да доби ја ју месеч ну надок
на ду за то. Но, на ста на ри ма је да се 
дого во ре да ли ће издва ја ти новац за 
пла ту пред сед ни ка или не. 

 Тре нут но само јед на згра да у 
Насе љу Мати ја Хуђи, која је у систе
му Град ског ста но ва ња, пла ћа пред
сед ни ка. Сада када смо посла ли 
нове уго во ре и обја сни ли шта су оба
ве зе управ ни ка стам бе не зајед ни це, 
од 30 пред сед ни ка који су дошли на  
раз го вор, њих 20 је пита ло на који 
начин могу да буду пла ће ни за свој 
рад. Скуп шти на ста на ра је та која 
одлу чу је о томе – обја шња ва Милош 
Ковач.  

Б. Села ко вић

 Све стам бе не згра де у Мачван ској 
Митро ви ци, гото во све стам бе не згра
де, у Насе љу КП Дом нема ју скуп шти
не ста на ра – наво ди Ковач. 

Уко ли ко ста на ри ових згра да до 
јуна наред не годи не не иза бе ру пред
сед ни ка скуп шти не ста на ра, биће им 
доде љен про фе си о нал ни управ ник, 
којег ће пла ћа ти 300 дина ра месеч но. 

 Казна за стам бе не зајед ни це које 
не иза бе ру управ ни ка се кре ћу од 
50.000 до два мили о на дина ра. Није 
важно да ли ће се згра де одр жа ва ти 
пре ко нас или не, важно је да се уве
де ред и да се стам бе не зајед ни це 
орга ни зу ју како би згра де у који ма 
живе поче ле да личе на нешто – 
напо ми ње Милош Ковач.

Од наред не годи не
почи ње кажња ва ње

Град ско
ста но ва ње је 

посла ло
при мер ке нових 

уго во ра
пред сед ни ци ма 

скуп шти на ма 
ста на ра, како би 

се упо зна ли са 
новим цена ма и 
новом пону дом. 

У систе му
Град ског

ста но ва ња
тре нут но се 
нала зи 200

згра да, а све га 
тре ћи на пла ћа 

нешто нижу цену 
одр жа ва ња

згра да. Оста ли 
тре нут но

пла ћа ју изме ђу 
500 и 800

дина ра месеч но

Згра де у Насе љу КП Дом без скуп шти на ста на ра  

Нови ценов ни ци за згра де које одр жа ва  Град ско ста но ва ње
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СКУП ШТИ НА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Очекивана реа ли за ци ја буџе та
На сед ни ци Скуп шти не 

гра да Срем ска Митро
ви ца која је одр жа на 

у сре ду,  1. новем бра, усво
јен је изве штај о извр ше њу 
одлу ке о буџе ту гра да Срем
ска Митро ви ца за пери од од 
1. јану а ра до 30. сеп тем бра 
2017. годи не. Оства ре ње 
буџе та за овај пери од изно си 
54, 69 посто. 

–  Реа ли за ци ја буџета је у 
гра ни ца ма оче ки ва ног. Није
дан план не може пот пу но да 
се оства ри. Оно што је бит но 
да гра ђа ни зна ју, јесте да је 
акце нат овог буџе та на вели
ким про јек ти ма, под во жња ку 
и затво ре ном базе ну – иста
као је Душко Шаро шко вић, 
начел ник Градске упра ве за 
буџет и финан си је.

Пре ма речи ма гра до на
чел ни ка Вла ди ми ра Сана
дера, у првих девет месе ци 
сма њен је при ход од поре за 
на имо ви ну, што је после
ди ца закон ске регу ла ти ве 
и могућ но сти да гра ђа ни 
кори сте репро грам за рани
је поре ске оба ве зе.  Како је 
рекао Сана дер, при ход од 
поре за на имо ви ну је за пет 
одсто мањи од оче ки ва ног.

На сед ни ци је усво је на 
одлу ка о заку пу пољо при

вред ног земљи шта које је у 
држав ној сво ји ни. Реч је о 96 
хек та ра на тери то ри ји Гра да 
Срем ска Митро ви ца, који се 
дају у закуп на 30 годи на.  

– Доби ће мо новог инве сти
то ра, ради се о фир ми „Јај ла 
Филиз“ која ће поди ћи погон 
за пре ра ду и засад воћа на 
96 хек та ра у ката стар ским 
општи на ма Лаћа рак и Чал
ма. Њихо ва инве сти ци ја ће 
у наред не три годи не пре
ма ши ти два мили о на евра. 
Земљи ште је дато у закуп 
по цени од 207 евра по хек
та ру. У пла ну је запо шља

ва ње око 120 људи, што у 
воћ ња ку, што у пре ра ди јабу
ка. Коми си ја Мини стар ства 
пољо при вре де је про це ни
ла да је пред ло же ни бизнис 
план ове фир ме у реду и 
да се земљи ште може дати 
у закуп. Оба ве зе фир ме ће 
бити јасно дефи ни са не уго
во ром који нала же да инве
сти тор мора у року од три 
годи не да подиг не заса де 
јабу ке. Рад фир ме пра ти ће 
пољо при вред на инспек ци ја 
која ће реа го ва ти у слу ча
ју да дође до не испу ње ња 
оба ве за – рекао је Вла ди

мир Сана дер гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це.

На сед ни ци је усво је на 
урба ни стич ка одлу ка која 
се тиче изград ње нове фар
ме сви ња у Диво шу. Пре ма 
речи ма начел ни ка за пољо
при вре ду, Вла ди ми ра Насто
ви ћа у пита њу је озбиљ на 
фар ма која ће, као све дру ге 
озбиљ не инве сти ци је, има ти 
подр шку локал не само у пра
ве.

На про шло не дељ ној сед
ни ци усво је не су и изме не 
про гра ма рада ЈКП Реги о нал
на депо ни ја Срем – Мачва и 
Пред школ ске уста но ве Пче
ли ца. Тако ђе, одбор ни ци су 
усво ји ли и одлу ку о пла ну 
детаљ не регу ла ци је цели не 
2 источ ног дела Гра да Срем
ска Митро ви ца, као и план 
детаљ не регу ла ци је архе о
ло шког нала зи шта Глац.

Усво јен је и изве штај коми
си је за при зна ња. Ово го ди
шњи добит ник Новем бар ске 
награ де је Дра ган Мило ше
вић из Мачван ске Митро ви
це, док су добит ни ци Пла ке
те гра да бро до гра ди ли ште 
Vaha li из Мачван ске Митро
ви це и Алек сан дар Кова че
вић из Срем ске Митро ви це.
 Све тла на Кота ра нин

Вла ди ми р Сана дер Вла ди ми р Насто ви ћ

Добит ни ци град ских при зна ња
Скуп шти на гра да Срем ска Митро

ви ца доне ла Одлу ку о награ да ма 
и јав ним при зна њи ма гра да Срем

ска Митро ви ца. Овом Одлу ком, изме ђу 
оста лог, утвр ђе но је да се Новем бар ска 
награ да доде љу је гра ђа ни ма у знак при
зна ња за зна чај на достиг ну ћа у разним 
обла сти ма дру штве ног живо та и то сва
ке дру ге годи не,  док се Пла ке та доде
љу је прав ним лици ма и гра ђа ни ма који 
су се посеб но иста кли сво јом делат но
шћу на хума ни тар ном, кул тур ном и дру
гом пла ну. Новем бар ска награ да и Пла
ке та доде љу ју се пово дом Дана гра да. 

Новем бар ску награ ду и Пла ке ту гра
да доде љу је Скуп шти на гра да на пред
лог Коми си је за при зна ња.

Коми си ја за при зна ња Скуп шти не 
гра да Срем ска Митро ви ца, као овла
шће но рад но тело, на сед ни ци одр жа ној 
31. окто бра 2017. годи не пред ло жи ла 
је да се Новем бар ска награ да за 2017. 
годи ну доде ли Дра га ну Мило ше ви ћу из 
Мачван ске Митро ви це. Дра ган Мило
ше вић  иза себе има 20 годи на хума
ни тар ног рада. Дона ци је је доно сио у 
Општу бол ни цу Срем ска Митро ви ца 

и то: меди цин ски мате ри јал и опре му, 
резер вне дело ве, уни фор ме за бол нич
ко осо бље, инстру мен те за опе ра ци о
не сале итд. Спе ци јал ној шко ли „Ради
вој Попо вић“ пру жао је мате ри јал ну и 
финан сиј ску помоћ. Дони рао је  Црве ни 
крст Срем ска Митро ви ца, Месну зајед
ни цу Мачван ска Митро ви ца и основ ну 
шко лу у Мачван ској Митро ви ци.

Коми си ја за при зна ња Скуп шти не 
гра да Срем ска Митро ви ца на сед ни
ци одр жа ној 31. окто бра 2017.годи не 
пред ло жи ла да се Пла ке та гра да доде
ли Бро до гра ди ли шту Vaha li Shipyards  и 
Алек сан дру Кова че ви ћу, чла ну Општин
ског удру же ња са Дау но вим син дро мом. 

Холанд ска ком па ни ја Vaha li која је 
осно ва на 1923.годи не, у гра ду Срем ска 
Митро ви ца послу је од 2013.годи не. Код 
нас је до сада напра вље но 12 пут нич
ких бро до ва и на десе ти не терет них. 
Ком па ни ја запо шља ва 450 рад ни ка са 
тен ден ци јом раста сва ке годи не. Ком
па ни ја Vaha li у сарад њи са Сред њом 
тех нич ком шко лом „Нико ла Тесла“ и 
сме ром бра варзава ри вач уна пре ђу
је иде ју раз во ја дуал ног обра зо ва ња у 

гра ду, али и Репу бли ци Срби ји. Vaha li 
је као дру штве но одго вор на ком па ни ја 
извр ши ла рекон струк ци ју свла чи о ни ца 
ФК „Под ри ње“, помо гла је обно ву врти
ћа, тален то ва ну децу и так ми че ња, као 
и мар ги на ли зо ва не гру пе и соци јал но 
угро же не поро ди це. 

Алек сан дар Кова че вић, члан Општин
ског удру же ња са Дау но вим син дро мом 
гра да Срем ска Митро ви ца  рођен је 
29. Сеп тем бра 1997. годи не у Срем ској 
Митро ви ци. Основ ну шко лу завр шио 
је у Срем ској Митро ви ци са одлич ним 
успе хом. Након тога поха ђао је Сред њу 
шко лу са домом уче ни ка „Милан Петро
вић“ у Новом Саду. У току шко ло ва ња 
уче ство вао је у мно гим спорт ским, дру
штве ним и кул тур ним актив но сти ма и 
пред ста вљао је шко лу на разним школ
ским, реги о нал ним и репу блич ким так
ми че њи ма. Вео ма је успе шан спор ти
ста, пли ва њем се бави од сво је четвр те 
годи не и члан је Пли вач ког и ватер по ло 
клу ба „Срем“ из Срем ске Митро ви це 
и Пли вач ког клу ба Спорт ског дру штва 
„Милан Петро вић“ из Новог Сада. У сво
јој кари је ри осво јио је 51 меда љу.
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МАЧВАН СКА МИТРО ВИ ЦА

Ђаци уско ро
у новој шко ли

Про шлог четврт ка, 2. 
новем бра,  радо ве на 
изград њи нове згра

де основ не шко ле „Добро
сав Радо са вље вић Народ“ у 
Мачван ској Митро ви ци, оби
шао је  гра до на чел ник Вла
ди мир Сана дер.

– Завр ше на је тако зва на 
сива фаза град ње и уба че на 
је сто ла ри ја. Вред ност дру ге 
фазе радо ва је 40 мили о на 
дина ра, а почет ком мар та 
се оче ку је завр ше так радо
ва. Сред ства за опре ма ње 
шко ле наме шта јем обез
бе ди ло је Мини стар ство 
про све те. Пла ни ра на вред
ност изград ње шко ле је 150 
мили о на дина ра, а ми ћемо 
је изгра ди ти за 110 мили
о на дина ра, што пред ста
вља уште ду за буџет. Ста ру 
шко лу ћемо сру ши ти и на 
том месту изгра ди ти спо тр
ску дво ра ну и каби не те за 
наста ву  – рекао је Вла ди
мир Сана дер.

Пре ма речи ма изво ђа ча 
радо ва Гора на Стој ко ви ћа 
пред сто је завр шни радо ви 
на инста ла ци ја ма, зидо ви ма 
и подо ви ма у учи о ни ца ма и 
мокрим чво ро ви ма, а ради
ће се и на при кљу че њу згра
де шко ле на гре ја ње, водо
вод и кана ли за ци ју.

Оби ла ску радо ва при си
тво а во је Сла ђан Папић, 
дирек тор шко ле „Добро сав 

Радо са вље вић Народ“.
– Поче так дру ге фазе 

радо ва зна чи да се при бли
жа ва мо пре се ље њу у нову 
згра ду, у којој ћемо има ти 
дале ко боље усло ве за рад. 
За 14 учи о ни ца смо доби ли 
новац за ком пле тан наме
штај, а кон ку ри са ли смо за 
додат на сред ства која су 
нам потреб на за опре ма ње 
остат ка про сто ри ја – рекао 
је Сла ђан Папић.

С. Кота ра нин
Сла ђан Папић и Вла ди мир Сана дер 

ЈКП КОМУ НА ЛИ ЈЕ

Цистер на за чисти је ули це
Про шлог пет ка 3. новем бра 

у дво ри шту ЈКП Кому на
ли ја про мо ви са на је нова 

цистер на за воду. Тим пово дом 
нови на ри ма се обра ти ла пиар 
пред у зе ћа Тама ра Мил ко вић. 
Она је изме ђу оста лог рекла: 

– Цистер на је капа ци те та 10 
хиља да ли та ра воде и првен
стве но ће се кори сти ти за пра
ње ули ца. Секун да р на уло га 
цистер не ће бити у току кри зних 
ситу а ци ја и нестан ка воде, тада 
је цистер ну могу ће кори сти ти за 
снаб де ва ње ста нов ни штва пија
ћом водом. Цистер на ће ради
ти у вечер њим часо ви ма поне
дељ ком, четврт ком и неде љом. 
Ина че, цистер на је купље на соп
стве ним сред стви ма ЈКП „Кому
на ли је“, а кошта ла је 11,9 мили
о на дина ра – рекла је Тама ра 
Мил ко вић.

В. Ц.
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СРЕД ЊА СТРУЧ НА ШКО ЛА „БО РИ СЛАВ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ МИ ХИЗ“ ИРИГ 

Уче ни ци по нос шко ле
Сред ња струч на шко ла „Бо ри

слав Ми хај ло вић Ми хиз“ из Ири
га спа да у ред мла ђих шко ла, а 

осно ва на је 2009. го ди не. Шко ла но си 
на зив по Бо ри сла ву Ми хај ло ви ћу, чу
ве ном књи жев ни ку, кри ти ча ру и пе сни
ку. Шко ла упи су је уче ни ке за сти ца ње 
обра зов них про фи ла  ви но гра дар 
 ви нар и ку ли нар ски тех ни чар. Иако 
ре ла тив но „мла да“ шко ла, већ вла да 
ве ли ко ин те ре со ва ње за упис, а то ме 
до при но се и  ус пе си ђа ка ко ји је по ха
ђа ју. 

 Ове го ди не је 150 уче ни ка упи са но 
на два сме ра  ку ли нар ски тех ни чар и 
ви но гра дар ви нар, оба су че тво ро го ди

шња сме ра. Не што је ма ње де це не го 
ра ни јих го ди на из раз ло га што не ма мо 
ви ше смер ту ри стич ки тех ни чар. Ми
слим да је мо жда ма ло до шло до пре
за си ће ња на тр жи шту, али гле да ће мо 
да вре ме ном тај смер по но во ак ту е
ли зу је мо, с об зи ром на то да је на ша 
оп шти на окре ну та ка раз во ју ту ри зма 
па ће са мим тим стру ка ту ри стич ки 
тех ни чар би ти бит на. Ми смо по ве за ли 
тр го ви ну, ту ри зам, уго сти тељ ство и по
љо при вред ну про из вод њу и пре ра ду 
хра не – ка же ди рек то ри ца ове шко ле 
Иси до ра Би ри њи. 

Ка ко је ди рек то ри ца ис та кла, ове го
ди не је ве ли ко ин те ре со ва ње вла да ло 

Оно што се не ко вре ме већ по ле ми
ше је сте по тре ба из град ње уче нич ког 
до ма у Ири гу, а по во дом че га је и 
ми ни стар про све те Мла ден Шар че вић 
био гост овој Оп шти ни. Ре ал ност је 
та ква да сме штај них ка па ци те та не до
ста је за уче ни ке ко ји упи су ју ову сред
њу шко лу, а до ла зе из окол них ме ста. 
Из град њом До ма уче ни ка,  де ци би се 
омо гу ћи ло да лак ше за вр ша ва ју сво је 
днев не оба ве зе, а и ве ћи број де це би 
се од лу чио да упи ше ову шко лу. 

 Оно што је ка рак те ри стич но за оба 
сме ра је сте да су ве ћи на де це су пут
ни ци. Са мо два уче ни ка су са те ри то
ри је оп шти не Ириг. Оно што је сте 

про блем то је пу то ва ње. Ова де ца 
има ју ор га ни зо ван пре воз ко ји их 
до ве зе до шко ле и на кон шко ле их 
вра ти ку ћа ма. Да ле ко лак ше за ту 
де цу би би ло да по сто ји уче нич ки дом 
где би лак ше из вр ша ва ли сво је днев
не оба ве зе. Има мо до ста уче ни ка ко ји 
при ват но ста ну ју. Из град ња уче нич ког 
до ма би би ла ви ше стру ко зна чај на. 
По сто ја ње до ма би омо гу ћи ло да се 
уче ни ци из не ких уда ље них ме ста 
опре де ле да упи шу ову шко лу, ова ко 
је то не мо гу ће – ка же ди рек то ри ца и 
до да је да би Ириг, из град њом уче нич
ког до ма, по стао ме сто  где се мла ди 
вра ћа ју. 

Из град ња До ма уче ни ка

Ре ал ност је та ква да 
сме штај них ка па ци те та 

не до ста је за уче ни ке 
ко ји упи су ју ову

сред њу шко лу,
а до ла зе из окол них 

ме ста. Из град њом 
До ма уче ни ка,  де ци би 
се омо гу ћи ло да лак ше 

за вр ша ва ју сво је
днев не оба ве зе, а и 

ве ћи број де це би
се од лу чио да

упи ше ову шко лу
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за упис на смер ку ли нар ски тех ни чар. 
Сва ме ста су по пу ње на, а број бо до
ва ко ји је по тре бан за упис се та ко ђе 
по ве ћао. 

 Оба сме ра су из у зет но пер спек
тив на. Ове го ди не, на сме ру ку ли нар
ски тех ни чар су по пу ње на сва ме ста, 
ин те ре со ва ње је би ло из у зет но ве ли
ко, тра жи ло се ме сто ви ше. Ку ли нар

ски тех ни ча ри од мах на кон за вр ше так 
шко ло ва ња на ла зе по сао, јер  они у то
ку шко ло ва ња је дан део прак тич не на
ста ве оба вља ју у ре сто ра ни ма. Са мим 
тим, они већ ус по ста вља ју кон так те и 
углав ном ту и оста ју. На за вр шној го ди
ни чак има мо и ма ло про блема са ма
ту ран ти ма, јер су већ то ли ко за по сле
ни  у ре сто ра ни ма, да че сто шко ла зна 
и да тр пи због по сла. Ви нар ви но гра
дар је до са да био оглед ни смер, ове 
го ди не је пре шао у си стем. Тај смер 
ни је још увек до вољ но пре по знат од 
стра не уче ни ка и њи хо вих ро ди те ља, 
али ми слим да ће се то уско ро про ме
ни ти. Уче ни ци ко ји упи су ју смер ви но
гра дар ви нар има ју мно го ак тив но сти. 
У то ку школ ске го ди не они бри ну о 
ви но гра ду, пе ку ра ки ју, за вр ша ва ју по
сло ве око ви на ко је се на ла зи у на шем 
вин ском по дру му – до да је ди рек то ри
ца Би ри њи. 

Школ ска го ди на овим уче ни ци ма 
је по че ла бер бом гро жђа у школ ском 
ви но гра ду, што већ по ста је тра ди ци ја.  
Ина че, шко ла по се ду је че ти ри хек та ра 
ви но гра да, а у ра ду уче ству ју ка ко уче
ни ци, та ко и на став ни ци. 

 На кон бер бе гро жђа, уче ни ци су 

би ли ан га жо ва ни око „Пу дар ских да
на“, а узе ли су уче шће и на Фе сти ва лу 
„Уку си Вој во ди не“ у Но вом Са ду где су 
сте кли ве о ма ле по ис ку ство. На кон то
га, пред ста ви ли су се и у Кр че ди ну на 
тра ди ци о нал ној „Па су љи ја ди“. За до
де лу Ми хи зо ве на гра де је Би бли о те ка 
ан га жо ва ла на шу шко лу да при пре ми  
по слу же ње и опет су уче ни ци оправ
да ли по ве ре ње и ра ди ли нај бо ље што 
мо гу. Они про мо ви шу шко лу у нај бо
љем све тлу. Све што су  до са да ура
ди ли је ре зул тат  ис кљу чи во њи хо вог 
ра да. Оно што је још ка рак те ри стич но 
за њих је сте да они  уче ству ју у  број
ним ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма. Уз 
свој рад и труд по мог ну не ком ко ме је 
по моћ за и ста по треб на, сви се мак си
мал но ан га жу ју. Мно го сам по но сна на 
ту де цу – ка же Иси до ра Би ри њи, мла
да ди рек то ри ца ко ја је на овој функ ци
ји го ди ну да на.  Са ња Ста не тић

Шко ла „Бо ри слав  Ми хај ло вић 
Ми хиз“ у свом вла сни штву има че ти
ри хек та ра ви но гра да. Ове го ди не су 
има ли три то не гро жђа. Ка ко је још 
увек у то ку ве ри фи ка ци ја про ши ре не 
де лат но сти, Шко ла не ма пра во да се 
ба ви про да јом ви на ко је ђа ци про из
ве ду, али на кон што се из вр ши ве ри
фи ка ци ја, Шко ла ће има ти при ли ку да 
сво је про из во де, ви но и хра ну, пла си

ра на тр жи шту. Не дав но су во ђе ни 
раз го во ри са Ми хи зо вом ћер ком, ко ја 
је одо бри ла да се име ном ње ног оца 
зо ве вр ста ви на, а ко ју на ме ра ва ју да 
пред ста ве тр жи шту. Њен је ди ни услов 
био је до бар ква ли тет, у че га не сум
ња мо. На кон што се то до го ди, план 
је и отва ра ње школ ског ре сто ра на 
ко ји за са да слу жи са мо за прак тич ну 
на ста ву. 

Ви но са Ми хи зо вим име ном

Свет ски по знат му зи чар Стинг одр
жао је кон церт 17. сеп тем бра у Ком
банк Аре ни. Тим по во дом су че ти ри 
уче ни ка шко ле „Бо ри слав Ми хај ло
вић Ми хиз“ сме ра ку ли нар ски тех ни
чар, за јед но са сво јом на став ни цом 
уче ство ва ла у при пре ми хра не за 
ње га. 

 Оно што је по себ но ак ту ел но ових 
да на, то је да су уче ни ци ку ва ли у 
Аре ни са глав ним ку ва ром Стин га 
што је јед но огром но ис ку ство за 
њих. Ку ва ло се за око 60 љу ди и та да 
су се уче ни ци сре ли са не ком хра ном 
ко ју до са да ни су има ли при ли ку да 
ви де,  на у чи ли су не што но во и 
оства ри ли кон так те. По ка за ли су се 
ве о ма до бро, што ме не чи ни ве о ма 
по но сном – ис ти че ди рек то ри ца 
Би ри њи. 

Ве че ра за Стин га

Исидора Бирињи
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ИНЂИ ЈА

Тра жи се суин ве сти тор
за аква парк
Општи на Инђи ја тра

жи суин ве сти то ра за 
изград њу аква пар ка, 

како би тај про је кат конач но 
био реа ли зо ван. Сре ди ном 
2015. наја вљи ва на је изград
ња аква пар ка у Инђи ји чији је 
инве сти тор тре ба ло да буде 
ком па ни ја која је вла сник 
аутле та, а у чијој бли зи ни је 
и пла ни ра на изград ња. Тада 
је рече но да ће у Инђи ји бити 
изгра ђен аква парк по узо ру 
на оне у Дуба и ју, а про је кат 
је про це њен на 40 мили о на 
евра. Отво ре ни део пар ка 
тре ба ло је да се про сти ре 
на 100 хиља да ква драт них 
мета ра, а затво ре ни на 10 
хиља да ква драт них мета ра, 
како би посе ти о ци могли да 
ужи ва ју у ком плек су и током 
зим ских месе ци.

Како је потвр дио пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак, на тој лока ци ји већ 
је ура ђе на бушо ти на, која 
је пока за ла при су ство гео
тер мал не воде тем пе ра ту ре 
од 61 сте пен, на дуби ни од 
1.300 мета ра.

Општи на Инђи ја интен
зив но пома же да се про на ђе 
аде ква тан суин ве сти тор за 
изград њу аква пар ка. У пита
њу је вео ма озби љан про је
кат, у који је до сада уло же
но пола мили о на евра каже 
Гак и дода је:

То ће бити јед на нова 
тури стич ка дести на ци ја, 
не само за Инђи ју, већ и за 
земље у окру же њу. Оче
ки ва ња су да тури сти из 
Мађар ске, Хрват ске, Сло
ве ни је... дођу на два, три 

дана и потро ше одре ђе на 
сред ства, што би тре ба ло 
да допри не се и даљем раз
во ју наше општи не. То зна чи 
да ћемо доби ти нова рад
на места, више сред ста ва у 
буџе ту од бора ви шних так си 
и дру го.

Како исти че пред сед ник 
Општи не Инђи ја сред ста ва 

која ће се „сли ти“ у буџет, 
локал на само у пра ва ће моћи 
да уло жи у инфра струк ту
ру, те је про на ла же ње од 
суин ве сти то ра за изград њу 
аква пар ка зна чај на за све 
ста нов ни ке општи не Инђи ја, 
али и за инве сти то ре који су 
запо че ли поме ну ти про је кат.

М.Ђ.

Аква парк ће се нала зи ти у бли зи ни
аутле та у Инђи ји (фото-www.blac ko ak.rs) 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Про грам ско буџе ти ра ње
Про шлог уто р ка 31. окто бра у 

Срем ској Митро ви ци,  одр
жа на је пре зен та ци ја Про

гра ма Екс чејнџ 5. Про грам ће 
бити реа ли зо ван у осам гра до ва 
и општи на у Срби ји, а зајед нич ко 
пот пи си ва ње Мемо ран ду ма о раз
у ме ва њу усле ди ће у Бео гра ду.

Пре зен та ци ји про гра ма  при су
ство вао је Душко Шаро шко вић, 
начел ник Град ске упра ве за буџет 
и локал ни еко ном ски раз вој.

– Ми хоће мо да напре ду је мо и 
зато смо се при ја ви ли на овај кон
курс.  Наши резул та ти су добри 
када је у пита њу про грам ско буџе
ти ра ње, а ми хоће мо да буду још 
бољи у чему ће нам помо ћи ова 
обу ка. У овом слу ча ју не доби ја
ју се паре него зна ње. Митро ви ца 
је про шла на кон кур су,  а то зна чи 
да ће про цес буџе ти ра ња бити на 
дале ко вишем нивоу. Када се обу
ка завр ши биће мо у могућ но сти да 
сте че на зна ња и иску ства пре не се
мо на дру ге локал не само у пра ве . 
Ова  обу ка је орга ни зо ва на за оне 
који раде на про грам ском буџе ту – 
рекао је Душко Шаро шко вић.

Про грам је пред ста вио Алек
сан дар Марин ко вић, кор ди на тор 
пла ни ра ња и про грам ског буџе ти
ра ња.

–Ово је један од нај ве ћих про је
ка та који подр жа ва локал не само
у пра ве, ово је пета фаза тог про
јек та који финан си ра Европ ска 
уни ја. Овај про грам се састо ји из 
две ком по нен те, јед на се одно си 
на упра вља ње имо ви ном, док се 
дру га одно си на пла ни ра ње и про
грам ско буџе ти ра ње. Тим пово
дом ми смо рас пи са ли кон курс 
за локал не само у пра ве где смо 
има ли 41 при ја ву, а иза бра ли смо 
осам локал них само у пра ва, које 
ће доби ти подр шку у виду обу ке 
од новем бра ове годи не до апри ла 
сле де ће годи не – иста као је Алек
сан дар Марин ко вић. С. К.

Душко Шаро шко вић

ИНЂИ ЈА

Пре во з сту де на та
Сту ден ти са пре би ва ли штем на тери то ри ји 

општи не Инђи ја и ове годи не могу да оства
ре пра во на регре си ра ње тро шко ва пре во за 
у међу ме сном сао бра ћа ју до кра ја буџет ске 
2017. годи не сред стви ма из буџе та АП Вој во
ди не. Сту ден ти су дужни да нај ка сни је до 1. 
децем бра под не су зах тев Општин ској упра
ви општи не Инђи ја  Оде ље њу за дру штве не 
делат но сти.

Пра во може оства ри ти сту дент који има 
пре би ва ли ште на под руч ју општи не Инђи ја, 
сва ко днев но путу је на међу ме сној рела ци ји 
од места ста но ва ња до висо ко школ ске уста
но ве, шко лу је се на терет буџе та, први пут 
упи су је годи ну сту ди ја, није кори сник услу
га сме шта ја у сту дент ским цен три ма и није 
кори сник сту дент ских сти пен ди ја и кре ди та 
Мини стар ства про све те и нау ке, Вла де АП 
Вој во ди не, локал не само у пра ве, Репу блич
ке фон да ци је за раз вој науч ног и умет нич ког 
под млат кам Фон да за сти пен ди ра ње даро ви
тих сту де на та Уни вер зи те та у Новом Саду и 
дру гих, разних фон да ци ја.

Под но си лац зах те ва је дужан да уз зах тев 
при ло жи лич ну кар ту или уве ре ње о пре би ва
ли шту, потвр ду факул те та о редов но упи са
ном семе стру на терет буџе та РС, потвр ду да 
није кори сник сме шта ја у сту дент ском цен тру, 
фото ко пи ју индек са, доказ да сва ко днев но 
путу је на међу ме сној рела ци ји од места ста
но ва ња до висо ко школ ске уста но ве коју поха
ђа (копи ја месеч не кар те или 30 поје ди нач них 
кара та пре во зни ка) и фото ко пи ју теку ћег или 
штед ног рачу на отво ре ног на лич но име.
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У н о в е м  б а р  с к и м 
дани ма и свет ко ви
на ма Гра да Срем

ска Митро ви ца обе ле жа
ва се и Међу на род ни дан 
урба ни зма. Митро вач ки 
урба ни сти свој дан про
во де рад но, уче шћем на 
26. Међу на род ном сало
ну урба ни зма у Нишу. На 
Сало ну ЈП Урба ни зам 
пред ста ви ће свој рад и 
град Срем ску Митро ви
цу са чети ри пла ка та, 
одно сно рада. У пита њу 
су Про стор ни пла н Гра
да Срем ска Митро ви ца 
са темом Импле мен та
ци ја про стор ног пла на 
– одго вор ног про стор ног 
пла не ра Мир ја не Вашут, 
док је пла кат изра ди ла 
Дани је ла Кара ши ће вић. 
Затим, План гене рал не 
регу ла ци је Цели на 2 – 
источ ни део гра да Срем
ска Митро ви ца – који је 
ура дио одго вор ни урба
ни ста Мла ден Врзић, а 
изра ду пла ка та пот пи су
је Нико ла Симић. Ту су 

и План детаљ не регу
ла ци је „Хума но гро бље 
у Сиба чу“ одго вор ног 
урба ни сте Рај ка Милан
ско вића, а син те за пла
на и изра да пла ка та 
при па да Ива ни Ђукић, 
и на кра ју Урба ни стич
ки про је кат архи тек тон
ске раз ра де лока ци је 
за храм вина у Шуљ му, 
одго вор ног урба ни сте 
Мла дена Врзића, док је 
син те за про јек та и изра
да пла ка та дело Мили це 
Хру стић.

И за под се ћа ње, да би 
задо во љио сво је потре
бе човек гра ди и уре ђу
је свој живот ни про стор 
чува ју ћи и пове ћа ва ју
ћи њего ве могућ но сти. 
Интер вен ци је чове ка у 
про сто ру тре ба да буду 
уса гла ше не са при ро дом 
и њеним капа ци те ти ма 
и достиг ну тим ниво ом 
урба ног раз во ја. Нај бо
љи резу ла ти се пости жу 
хар мо нич ним одно сом 
изме ђу при ро де и и људ

ских потре ба. Пла но ви
ма се наслу ћу ју глав ни 
токо ви раз во ја и олак ша
ва им се пута ња реа ли
за ци је.

Про сто р но и урба ни
стич ко пла ни ра ње је 
увек на почет ку изгард
ње гра до ва. 

Спре га про сто р ног и 
урба ни стич ког пла ни ра
ња је у чиње ни ци да се 
нијед но насе ље не може 
посма тра ти изо ло ва но у 
одно су на сво ју око ли ну.

8. НОВЕМ БАР МЕЂУ НА РОД НИ ДАН УРБА НИ СТА 

Митро вач ки
урба ни сти у Нишу

Мир ја на Вашут

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Локал на само у пр ва
и људ ска пра ва
У четвр так 2. новем

бра у Град ској 
кући у Срем ској 

Митро ви ци, одр жан је 
семи нар на тему „Уло
га локал не само у пра ве 
у зашти ти и про мо ци ји 
људ ских пра ва“. Семи
нар је одр жа ла Сне жа
на Кне же вић, заме ни ца 
покра јин ског омбуд сма
на са сарад ни цим.

На одр жа ва њу  семи
на ра при су ство ва ла је 
Све тла на Мило ва но вић, 
заме ни ца гра до на чел
ни ка Срем ске Митров
пце.

– Теме на семи на ру 
тичу се уло ге покра јин
ског омбуд сма на, пра ва 
деце и пра ва наци о нал
них мањи на. Уче ству
ју сви пред став ни ци 
локал не само у пра ве. 

Циљ је да доби је мо 
потреб не инфор ма ци
је које ће нам бити од 
кори сти при ли ком  отво
ра ња Kанцеларије за 
заштит ни ка пра ва гра
ђа на – рекла је Све тла
на Мило ва но вић.

Семи нар је одр жа

ла Сне жа на  Кне же вић, 
земе ни ца покра јин ског 
омбуд сма на за рав но
прав ност поло ва.

– Циљ  семи на ра је 
да се запо сле ни у град
ској упра ви и јав ним 
пред у зе ћи ма упо зна ју 
са радом покра јин ског 
заштит ни ка гра ђа на. 
Међу тим,  нај ва жни ји 
циљ је да се запо сле ни 
еду ку ју за рад са посеб
ним гру па ма као што 
су жене, деца и  наци
о нал не мањи не у циљу 
боље зашти те пра ва 
гра ђа на. Ово је први од 
семи на ра који ћемо одр
жа ти на под руч ју Вој во
ди не, а поче ли смо са 
Срем ском Митро ви цом 
– иста кла је Сне жа на 
Кне же вић.

 С. К.

Све тла на Мило ва но вић

ГОДИ ШЊИ ЦЕ

Пола га ње
вена ца

У сре ду 1. новем бра обе ле же но је 73 
годи не од осло бо ђе ња Срем ске Митро
ви це и Лаћар ка од оку па то ра у Дру гом 
свет ском рату. Поги ну ли ма  су почаст  
ода ли, поред пред став ни ка митро вач
ког СУБ НОР – а, пред став ни ци борач ких 
удру же ња из Брч ка, Бије љи не и  Вуко ва
ра. 

Вен ци су поло же ни у Лаћар ку у цен тру 
села, а након тога на спо мен обе леж
ју код Желе знич ке ста ни це у Срем ској 
Митро ви ци. При сут ни су иста кли да је 
сећа ње на ова кве дога ђа је и пре но ше ње 
тра ди ци је на мла ђе ген ра ци је, оба ве за 
свих нас. 

На срем ско ми тро вач ком пра во слав
ном гро бљу, у не де љу, 2. но вем бра, Зо
ран Ми шче вић, за ме ник на чел ни ка Град
ске упра ве за кул ту ру, спо рт и омла ди ну 
по ло жио је цве ће на гроб ни цу ин тер ни
ра них бо ра ца из Пр вог свет ског ра та.

Ми шче вић је том при ли ком на по ме нуо 
да се не сме ју за бо ра ви ти до га ђа ји ко ји 
су зна чај ни за на шу исто ри ју.

Лаћарак

Сремска Митровица
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Не про ве ре не ин фор ма ци је о штет но сти вак ци на, на во ђе ње не ре ле вант них ис тра-
жи ва ња, пла си ра ње по лу ин фор ма ци ја и ши ре ње па ра но је од стра не не струч них осо-
ба, обес по ко ја ва ју јав ност и до во де нас у си ту а ци ју да број осе тљи вих осо ба ра сте, 
а са мим тим и мо гућ ност из би ја ња епи де ми је - ис ти че епи де ми о лог др Јан дрић 
Ко чић

Ле ка ри ми тро вач ког 
За во да за јав но здра
вље по ру чу ју да ни је 

исти ни та ин фор ма ци ја да је 
на те ри то ри ји Сре ма ре ги
стро ван слу чај обо ље ња од 
ма лих бо ги ња. Ме ђу тим, у 
по след ње вре ме очи гле дан 
је ути цај по кре та про тив 
оба ве зне вак ци на ци је, као и 
не ких јав них лич но сти ко ји 
пре ко дру штве них мре жа 
аги ту ју да је вак ци на ци ја 
за пра во штет на, па је про це
нат вак ци ни са не де це еви
дент но у опа да њу.

Шта о овом пи та њу ка жу 
струч ња ци и да ли су ар гу
мен ти ме ди цин ске на у ке 
до вољ ни да убе де ро ди те
ље да су вак ци не без бед не 
и ефи ка сне?

 Има ју ћи у ви ду епи де ми
је у Пчињ ском и Ра шком 
окру гу и Ита ли ји, Бу гар ској, 
Ру му ни ји и ши ре, као и 
чи ње ни ци да је у пи та њу 
ве о ма за ра зна бо лест, 
по сто ји ре ал на мо гућ ност за 
уно ше ње и ши ре ње ове 
бо ле сти. Да би се спре чио 
на ста нак и ши ре ње епи де
ми је ма лих бо ги ња по треб но 

је има ти ви сок вак ци нал ни 
об у хват тј. да сва де ца при
ме две до зе ммр вак ци не до 
по ла ска у шко лу. У Ср би ји је 
си сте мат ска иму ни за ци ја 
де це оба ве зна, што у прак си 
зна чи да вак ци не обез бе ђу је 
др жа ва. У мно гим др жа ва ма 
вак ци на ци ја је пре по ру че на, 
па тро шко ви иму ни за ци је 
па да ју на те рет ро ди те ља, 
али се упис де це у вр ти ће и 

шко ле усло вља ва при ма
њем свих пре по ру че них вак
ци на  об ја шња ва епи де ми о
лог др Ја сми на Јан дрић 
Ко чић и до да је:

Иако је ве ли ки при ти сак 
ме ди ја и ин тер нет гру па, 
по треб но је по слу ша ти са ве
те струч ња ка из обла сти јав
ног здра вља ко ји по се ду ју 
аде кват но зна ње и струч
ност. Не про ве ре не ин фор

ма ци је о штет но сти вак ци на, 
на во ђе ње не ре ле вант них 
ис тра жи ва ња и пла си ра ње 
по лу ин фор ма ци ја и ши ре ње 
па ра но је од стра не не струч
них осо ба, обес по ко ја ва ју 
јав ност и до во де нас у си ту
а ци ју да број осе тљи вих 
осо ба ра сте, а са мим тим и 
мо гућ ност из би ја ња епи де
ми је  ис ти че др Јан дрић 
Ко чић. 

ЗА ШТО СЕ У 21. ВЕ КУ БО ЈИМО ВАК ЦИ НА ЦИ ЈЕ?

Ла жни струч ња ци
пла ше ро ди те ље

Др Ја сми на Јан дрић Ко чић Др Ми ле на Ми тро вић Ко ви љац
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Иако је за ко ном про пи са
на оба ве зна вак ци на ци ја, 
под прет њом нов ча них 
ка зни, је дан број ро ди те ља 
од би ја да вак ци ни ше сво ју 
де цу. На чел ни ца Слу жбе за 
здрав стве ну за шти ту пред
школ ске де це др Ми ле на 
Ми тро вић Ко ви љац об ја сни
ла је шта се де ша ва уко ли ко 
ро ди тељ од би је да вак ци ни
ше де те. 

 Пре ма За ко ну о пра ви ма 
па ци јен та, ро ди тељ има 
пра во на оба ве ште ње о про
це ду ри ко ја тре ба да се 
из вр ши над де те том. Уко ли

ко, по ред до би је них ин фор
ма ци ја о ко ри сно сти вак ци
на ци је, ро ди тељ и да ље 
од би је вак ци на ци ју, ле кар га 
за мо ли да ту од лу ку ове ри 
сво јим пот пи сом у вак ци нал
ни кар тон и из ја ву ко ја се 
пре да је са ни тар ном ин спек
то ру, за јед но са при ја вом. 
Са ни тар ни ин спек тор на ла
же ро ди те љу да до ве де 
де те на вак ци на ци ју, оба ве
шта ва ју ћи га ко је су за кон
ске кон се квен це за оно га 
чи је де те не при ми вак ци ну 
– ка же др Ми тро вић Ко ви
љац. 

Та ко ђе, до да је да ро ди те
љи чи та ју ћи са ин тер не та, 
по гре шно ту ма че сво ја пра
ва, а оба ве зе не про чи та ју, 
та ко се до ве ду у за блу ду 
ка ко на за па ду љу ди има ју 
ве ћа пра ва. 

Оно што је чи ње ни ца, ка ко 
по ру чу ју ле ка ри, је сте да не 
по сто ји до ка за на по ве за ност 
ммр вак ци не и аути зма. 
За хва љу ју ћи пе ди ја три ма, 
број не вак ци ни са не де це на 
те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца је да ле ко ма њи у 
од но су на Вој во ди ну, ко ја се 
сма тра нај бо ље вак ци ни са
ним ре ги о ном у Ср би ји. 

Са ња Ста не тић

Пре ма инфор ма ци ја ма које 
смо доби ли од су ди је Пре кр
шај ног су да у Срем ској Ми тро
ви ци Ми лан ке То ма ше вић, 
за ве де на су че ти ри слу ча ја у 
ко ји ма су ро ди те љи од би ли 
им де ца бу ду вак ци ни са на. У 
два пред ме та из ре че не су 
нов ча не ка зне окри вље ни ма 
од по 30.000 ди на ра, а пред
ви ђе на ка зна За ко ном о 
за шти ти ста нов ни штва од 
за ра зних бо ле сти је нов ча на 
ка зна у из но су од 30 до 
150.000 ди на ра.

Нов ча не 
ка зне

У Де чи јем дис пан зе ру пи та
ли смо јед ну мај ку да ли су 
ње на де ца при ми ла вак ци не и 
њен став о томе. Не же ле ћи да 
се фо то гра фи ше за но ви не, 
ни ти да се пред ста ви, она је 
ре кла да су јој де ца вак ци ни са
на, али са мо из раз ло га што је 
би ла у оба ве зи да то ура ди, 
ка ко не би пла ћа ла нов ча ну 
ка зну. Ка же, да је сва ка ко за 
вак ци на ци ју, али да не ма по ве
ре ње у вак ци не ко је ни су са 
Ин сти ту та Тор лак. 

Дру га мај ка, ко ју смо та ко ђе 
сре ли у Де чи јем дис пан зе ру 
ре кла је да је за вак ци на ци ју и 
да јој је де те вак ци ни са но ММР 
вак ци ном, јер се бри не за 
ње го во здра вље, али ни она 
ни је же ле ла да се  пред ста ви, 

а ни сли ка за но ви не. 
Све тла на Ма ти је вић, мај ка 

тро је де це, ка же да су јој сва 
де ца ре дов но вак ци ни са на и 
да вак ци на ци ју уоп ште ни је 
до во ди ла под знак пи та ња, као 
ни су гра ђан ка Аме ла Осмић, 
ко ја нам је ре кла да ре дов но 
во ди де те да при ми све 
по треб не вак ци не. Ка та ри на 
Ђу кић из Са ла ша Но ћај ског 
ис ти че да ни је чу ла до вољ но 
ја ке ар гу мен те ко ји би је убе
ди ли да не вак ци ни ше сво је 
де те. Ка ко ка же, је дан од раз
ло га због ког не од у ста је од 
вак ци на ци је је то што је и са ма 
про шла кроз бла жи об лик јед
не те же бо ле сти, ко ји би се 
тра гич но за вр шио да као де те 
ни је би ла вак ци ни са на. 

Реч родитеља

Светлана Матијевић Амела Осмић

ВИШЊИЋЕВИ ДАНИ

У знаку јубилеја

На гро бу Фили па Вишњи ћа

Од 2. до 6. новем бра 
у Шиду и Вишњи ће
ву одр жа ни су 38. 

„Вишњи ће ви дани“. Поди за
њем заста ве у четвр так, 2. 
новем бра испред  Кул тур
но обра зов ног цен тра Шид, 
„Вишњи ће ви дани“ су све
ча но отво ре ни. Ове  годи
не се обе ле жа ва 250 годи на 
од рође ња срп ског Хоме ра 
Фили па Вишњи ћа. Општи на 
Шид и Кул тур но обра зов ни 
цен тар потру ди ли су се да 
ово го ди шња мани фе ста ци
ја буде садр жај на и достој на 
обе ле жа ва ња ова квог јуби
ле ја. 

Срђан Мале ше вић, дирек
тор Кул тур но обра зов ног 
цен тра Шид, крат ком бесе
дом под се тио је  на  зна
чај ства ра ла штва Фили па 
Вишњи ћа,

 Данас не сла ви мо само 
250 годи на од рође ња 
Вишњи ћа, данас цела Срби
ја сла ви гусле и све зна не 
и  незна не народ не пева че  
пору чио је Мале ше вић.

Тре ћи дан мани фе ста ци је 
завр шен је кул тур но умет
нич ким про гра мом и отва ра
њем етно постав ке удру же
ња жена из Вишњи ће ва.

Све ча на ака де ми ја на 
којој су доде ље на ово го ди
шња при зна ња одр жа на је 
у неде љу, 5. окто бра у сали 

Кул тур но обра зов ног цен тра. 
Награ ду за живот но дело 
у обла сти кул ту ре добио је 
про то је реј ста вро фор  Ђор
ђе  Хаџи Вола ре вић, а у 
кате го ри ји мла дих до 30 
годи на Вања Сте ва но вић, 
глу ми ца ама тер ског позо ри
шта „Бра ни слав Нушић“ из 
Шида, којој је награ ду уру чи
ла Соња Јау ко вић, глу ми ца 
Народ ног позо ри шта из Бео
гра да.

Дирек тор КОЦа Шид 
Срђан Мале ше вић, доде
лио је захвал ни це и Општи
ни Шид, Месној зајед ни ци 
Вишњи ће во, Народ ној библи
о те ци „Симе он Пишче вић“, 
Удру же њу жена Вишњи ће
во, Тури стич кој  орга ни за ци ји 
Шид, цркве ној општи ни Шид, 
основ ној шко ли из Вишњи ће
ва и музич кој шко ли „Филип 
Вишњић“ из Шида. У умет
нич ком делу про гра ма уче
ство ва ли су сту ден ти глу ме 
из Новог Сада, фол клор на 
гру па из Бру са и песник Бла
го је Бабо вић. 

У поне де љак, 6. новем бра, 
кон цер том уче ни ка музич
ке шко ле „Филип Вишњић“ 
у сали Народ не библи о те ке 
завр ше ни су 38. „Вишњи ће
ви дани“ и обе ле жа ва ње 250 
годи на од рође ња вели ког 
срп ског гусла ра. 

Дра га на Попов
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Кон кур си за дирек то ре
Одбор ни ци локал ног пар ла мен

та Скуп шти не Општи не Шид 
су на сед ни ци која је одр жа

на у поне де љак 6. новем бра, изме ђу 
оста лих тача ка днев ног реда усво ји
ли и пред лог одлу ке о спро во ђе њу 
кома са ци је земљи шта у Моро ви ћу, у 
укуп ној повр ши ни од 9.250 хек та ра. 
Као раз ло г за доно ше ње ове одлу ке 
истак ну та је потре ба гру пи са ња усит
ње них ката стар ских пар це ла вла
сни ка пољо при вред ног земљи шта, 
гру пи са ња држав ног земљи шта као 
и ства ра ња усло ва за модер ни за ци ју 
пољо при вред них газдин ста ва и дру
гих раз ло га који се наво де у зако ну 
о пољо при вред ном земљи шту. Сред
ства за кома са ци ју биће обез бе ђе
на кроз зајед нич ко финан си ра ње 
Општи не Шид и Покра јин ског секре
та ри ја та за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шумар ство. 

Одбор ни ци су изгла са ли и изме ну 
одлу ке о мак си мал ном бро ју запо
сле них на нео д ре ђе но вре ме у орга
ни за ци о ним обли ци ма Општи не 

Шид за 2017. годи ну. Овом одлу ком 
пове ћа ва се број запо сле них, рани
јих помоћ ни ка пред сед ни ка општи не, 
који се сада поста вља ју у каби нет 
пред сед ни ка Општи не.

Усво јен је и пред лог одлу ке о спро
во ђе њу јав ног кон кур са за избор 
дирек то ра јав ног пред у зе ћа чији је 
осни вач локал на само у пра ва. Изме
ње но је реше ње о име но ва њу врши
о ца дужно сти дирек то ра ЈКП Јав
на расве та, услу ге и одр жа ва ње. У 
реше њу  се наво ди да ће Душа ну 
Ласти ћу тра ја ти ман дат до име но ва
ња дирек то ра по спро ве де ном јав
ном кон кур су. За врши о ца дужно сти 
дирек то ра ЈП Завод за урба ни зам, 
на пери од од јед не годи не, поно во је 
име но ван Милан Јан дрић из Шида. 
Тако ђе, раз ре шен је врши лац дужно
сти дирек то ра Уста но ве за физич ку 
кул ту ру и спорт ску рекре а ци ју Пар ти
зан Мла ден Арсе но вић. Уме сто њега 
сада је на пери од од чети ри годи
не, име но ван Небој ша Кова че вић из 
Шида.

Одбор ни ци су доне ли и одлу ку о 
осни ва њу и име но ва ње коми си је за 
утвр ђи ва ње при сут но сти и сузби ја
ње генет ски моди фи ко ва них орга ни
за ма на тери то ри ји шид ске општи не, 
а усво је на је и изме на одлу ке о име
но ва њу Саве та за здра вље. Уме сто 
доса да шњег пред сед ни ка те коми си
је Зора на Хар ди ја, име но ван Бојан 
Бибић. Усво јен је и пред лог реше ња 
о избо ру чла но ва Саве та за међу
на ци о нал не одно се општи не Шид. У 
савет су иза бра ни чла но ви: Алек сан
дра Жигић, Деја на Маној ло вић, Кати
ца Вијук, Јосип Павло вић, Бла жен ка 
Ђер чан и Дејан Бобаљ.

Поред наве де них тача ка днев ног 
реда, усво јен је и изве штај и план и 
про грам рада Пред школ ске уста но
ве „Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“ за 
20172018. годи ну, као и пред ло зи 
реше ња о име но вау чла но ва школ
ских одбо ра у Основ ној музич кој 
шко ли „Филип Вишњић“, Гим на зи ји 
„Сава Шума но вић“,  и Тех нич кој шко
ли „Нико ла Тесла“ у Шиду.

У ЈАМЕ НИ СЕ ЈОШ САНИ РА ЈУ ПОСЛЕ ДИ ЦЕ ПОПЛА ВА 2014. ГОДИ НЕ

Гра ди се атар ски пут
У Јаме ни су у току радо ви на 

изград њи атар ског пута који 
зајед нич ки изво де Општи на Шид 

и Јав но пред у зе ћа Вој во ди на шу ме, а 
који се финан си ра пре ко ИПА про јек
та у окви ру пре ко гра нич не сарад ње 
Хрват ска  Срби ја. Прву фазу радо
ва су у четвр так 2. новем бра оби шли 
пред став ни ци шид ске општи не и ЈП 
Вој во ди на шу ме.

 Овим про јек том је пред ви ђе но да 
се на овом под руч ју, где се 2014. годи
не деси ла ката стро фал на попла ва, 
извр ши сана ци ја путе ва и кана ла који 
су стра да ли у тој несре ћи. Тре нут но се 
ради изму љи ва ње кана ла у дужи ни од 
око 23 кило ме тра, а пред ви ђе но је да 
се изгра ди и пут у дужи ни од чети ри 
кило ме тра. На овом делу наси па ради 
се и обе ле жа ва ње ста ци о на жа. С обзи
ром на то да је током попла ва стра дао 
и вели ки број дивља чи, пред ви ђе на је 
набав ка нових грла, као и еду ка ци ја 
локал ног ста нов ни штва о еле мен тар
ним непо го да ма, као и о пона ша њи ма 
у таквим ситу а ци ја ма. Рок за завр ше
так свих радо ва је 160 дана  иста као 
је Звон ко Абја но вић руко во ди лац слу
жбе пла ни ра ња и газдо ва ња ЈП Вој во
ди на шу ме.

Како је рекао Алек сан дар Јова но
вић, шеф Одсе ка за инфра струк ту ру и 
инве сти ци је општи не Шид дру га фаза 
радо ва ће се уско ро наста ви ти. 

 Мислим ово пуно зна чи ти мешта

ни ма Јаме не. Пого то во овај пут којим 
се нај че шће кре ћу пољо при вред ни
ци током сезон ских радо ва  рекао је 
Алек сан дар Јова но вић.

Од коли ког зна ча ја су ови радо ви за 
мешта не Јаме не, потвр дио нам је и 
пред сед ник Савета те месне зајед ни це.

 Све што се у селу ура ди је добро 
и за сва ку похва лу. Овај пут нај ви ше 
кори сте мешта ни, који поред тог пута 

има ју њиве и шуме и сва ка ко да ће им 
олак ша ти кре та ње. Завр шет ком свих 
радо ва мешта ни ће доби ти мно го и 
ми смо задо вољ ни  изја вио је Перо 
Пајић.

Из Јав ног пред у зе ћа Вој во ди на шуме 
наја вље но је и ула га ње у сек тор лов
ства, као и у набав ку јелен ске дивља
чи.

М. Н.

Оби ла зак радо ва у Јаме ни
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Пот пи сан уго вор са Ластом

Да смо има ли 
тај лук суз да 
бира мо, наш 

избор сигур но 
не би био

пре во зник 
Ласта због

про бле ма у 
прет ход ном 

пери о ду.
Међу тим, јавнe 

набавкe су
уре ђе не је тако 

да посао доби ја 
пону ђач са

нај ни жом 
ценом, а то је
и ове годи не 

Ласта, иста као
 је Вла ди мир 

Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја

Ауто пре во зник Ласта и 
у наред них годи ну 
дана пре во зи ће пут

ни ке у јав ном пре во зу Инђи
ја. Како су иста кли пред
став ни ци општи не Инђи ја 
на послед њем састан ку 
Систе ма 48 одр жа ном у 
петак, 3. новем бра Ласта је 
пону ди ла нај ни жу цену.

Да смо има ли тај лук суз 
да бира мо, наш избор сигур
но не би био пре во зник 
Ласта због про бле ма у прет
ход ном пери о ду. Међу тим, 
посао јав них набав ки уре
ђен је тако да нај бо љи пону
ђач тј са нај ни жом ценом, 
доби ја посао, и ове годи не 

то је поно во Ласта  иста као 
је Вла ди мир Гак, пред сед
ник Општи не Инђи ја и 
додао:

 Код пот пи си ва ња уго во
ра смо иска за ли и више 
него висо ку одлуч ност да, 
уко ли ко пре воз не буде 
функ ци о ни сао она ко како је 
пред ви ђе но уго во ром и како 
су се оба ве за ли, неће мо се 
либи ти да исти рас ки не мо у 
било ком тре нут ку. Неће мо 
толе ри са ти да јав ни пре воз 
у Инђи ји не функ ци о ни ше 
како тре ба.

Гак је под се тио да Општи
на Инђи ја издва ја висо ке 
суб вен ци је, које на месеч

ном нивоу изно се два мили
о на дина ра.

То су вели ка сред ства са 
који ма може мно го тога да 
се ура ди, али сма тра мо да 
јав ни пре воз мора добро да 
функ ци о ни ше и да су чел ни 
људи у Ласти добро схва ти
ли нашу пору ку. Ми смо 
фор ми ра ли струч ну Коми
си ју која је извр ши ла пре
глед вози ла у који ма ће се 
сва ко днев но пре во зи ти 
наши сугра ђа ни и утвр ђе но 
је да су вози ла у добром 
ста њу, кли ма ти зо ва на, 
исправ на, брен ди ра на и да 
је све ура ђе но она ко, како 
сто ји у тен дер ској доку мен
та ци ји  додао је Гак.

Ауто пре во зник Ласта се 
оба ве зао да ће наба ви ти 
два нова вози ла која ће сао
бра ћа ти у окви ру јав ног пре
во за у Инђи ји.

 За поче так може мо рећи 
да је Ласта спрем на да учи
ни све што се од њих оче ку
је, а да ли ће то заи ста бити 
тако, виде ће мо у наред ном 
пери о ду. Уко ли ко не буде, 
уго вор ће бити рас ки нут и 
усле ди ће санк ци је про пи са
не зако ном иста као је пред
сед ник Општи не Инђи ја који 
је за крај навео да ће цена 
кара та оста ти иста, као и 
повла сти це за одре ђе не 
кате го ри је ста нов ни шта. 
Посто ји и план да се у при
ви ле го ва не кате го ри је увр
сте и кори сни ци соци јал не 
помо ћи који ма ће, тако ђе, 
бити омо гу ће но бес плат но 
кори шће ње јав ног пре во за.

М.Ђ.

Ове годи не кли за ли ште у 
Инђи ји биће поста вље но 
на новој лока ци ји, у пар ку 
код Гим на зи је. То су потвр
ди ли пред став ни ци Спорт
ског цен тра  на послед њем 
састан ку Систе ма 48. Они 
су иста кли да ће кли за ли
ште са вештач ким ледом 
ове годи не бити већих 
димен зи ја, те да ће бити 
поста вље но до почет ка 
зим ског рас пу ста.

Кли за ли ште ће ове годи
не бити доста уре ђе ни је, 
већих димен зи ја и са дале
ко више про прат них садр
жа ја. Јав на набав ка за 
поста вља ње кли за ли шта 
је у току и нада мо се да ће 
бити завр ше на за 15так 

дана  иста као је Или ја 
Трбо вић, в.д дирек то ра 
Уста но ве Спорт ски цен тар.

Трбо вић је потвр дио да 
ће и ове годи не бити орга
ни зо ва на шко ла кли за ња 
за нај мла ђе, те да ће за 
њих бити орга ни зо ва на и 
аде кват на ани ма ци ја.

Жели мо да садр жај 
буде дру га чи ји у одно су на 
про шлу годи ну, те ћемо 
оти ћи и до ново сад ског 
Спен са, како бисмо на 
лицу места виде ли шта то 
може мо да импле мен ти ра
мо и код нас, када су ани
ма ци је за нај мла ђе у пита
њу  рекао је в.д. дирек то
ра Уста но ве Спорт ски цен
тар. 

Нова лока ци ја
за кли за ли ште

Са послед њег састан ка Систе ма 48 у Инђи ји
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Пројекат „Ириг јуче данас сутра“ финансијски је подржан од стране Општине Ириг. 

Про шле сре де, 1. но вем бра у хо
те лу Пре ми јер аква у Врд ни ку 
пот пи сан је спо ра азум о пре ко

гра нич ној са рад њи из ме ђу Ту ри стич
ке ор га ни за ци је оп шти не Ириг и Ту ри
стич ке за јед ни це Ту злан ског кан то на. 
Сво је пот пи се су ста ви ли ди рек тор Ту
ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ириг 
Дра ган Дра ги че вић и во ди тељ ту ри
стич ког уре да Ту ри стич ке за јед ни це 
Ту злан ског кан то на Ми ра лем Ме шко
вић. 

Са стан ку је, из ме ђу оста лих, при
су ство вао и за ме ник по кра јин ског се
кре та ра за при вре ду и ту ри зам Па вле 
По чуч. По чуч је ис та као је да је пре ко
гра нич на са рад ња је дан од бит них сег
ме на та у све оп штој стра те ги ји раз во ја 
ту ри зма у Ауто ном ној по кра ји ни Вој во
ди ни. Он је до дао да ће овај спо ра зум 
да ти и кон крет не ре зул та те на обо
стра но за до вољ ство. Та ко ђе,  под се
тио је, да по след њи по да ци по твр ђу ју 
да је ове го ди не, у од но су на прет ход
ну го ди ну, 40 од сто ви ше ту ри ста ко ји 
су бо ра ви ли у оп шти ни Ириг.

Дра ган Дра ги че вић, ди рек тор Ту
ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ириг 
ис та као је за до вољ ство по во дом пот
пи си ва ња спо ра зу ма о са рад њи са Ту
злан ским кан то ном. 

 На на ше за до вољ ство пот пи сан је 
спо ра зум о пре ко гра нич ној са рад њи 

из ме ђу Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп
шти не Ириг и Ту ри стич ке за јед ни це 
Ту злан ског кан то на. Овај спо ра зум ће 
има ти за циљ, да за јед нич ким про
јек ти ма из обла сти ту ри зма, кон ку ри
ше мо за сред ства из ИПА фон до ва. 
Же ли мо да оства ри мо и од лич ну са
рад њу са Бо сном и Хер це го ви ном и да 
нас што ви ше го сти ју из Бо сне и Хер
це го ви не по се ти – ре као је при ли ком 
пот пи си ва ња спо ра зу ма ди рек тор Ту
ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Ириг 
Дра ган Дра ги че вић. 

Во ди тељ ту ри стич ког уре да Ту ри
стич ке за јед ни це Ту злан ског кан то на 
Ми ра лем Ме шко вић ре као је се ода
звао на по зив Дра га на Дра ги че ви ћа, 
ве ру ју ћи да по сто ји до ста до дир них та
ча ка, ко је се ти чу ту ри зма, ка ко би се 
за јед нич ким сна га ма до шло до сред
ста ва из фон до ва Европ ске уни је. 

 Овај део Фру шке го ре мо же би ти 
до бар по ка за тељ на шим љу ди ма на 
под руч ју Ту злан ског кан то на ка ко да 
ис ко ри сте ка па ци те те, ка ко да уве де
мо се о ска до ма ћин ства у сфе ру ту
ри зма. На рав но, са дру ге стра не и ми 
има мо од ре ђе на ис ку ства ве за на за 
ту ри зам, а ко ја мо гу да усво је љу ди са 
ових про сто ра ко ји се ба ве ту ри змом 
– до дао је Ми ра лем Ме шко вић ис пред 
Ту ри стич ке за јед ни це Ту злан ског кан
то на.  С. С. 

Пре ко гра нич на са рад ња је је дан од бит них сег ме на та у 
све оп штој стра те ги ји раз во ја ту ри зма у Ауто ном ној по-
кра ји ни Вој во ди ни. Овај спо ра зум ће да ти и кон крет не 
ре зул та те на обо стра но за до вољ ство, рекао је за ме ник 
по кра јин ског се кре та ра за при вре ду и ту ри зам Па вле 
По чуч

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ 
ОПШТИ НЕ ИРИГ

Извр ше ње буџе та 
око 50 одсто

У поне де љак, 6. новем бра, на 
сед ни ци Скуп шти не општи не Ириг 
од бор ни ци су, изме ђу оста лог, усво
ји ли изве штај о извр ше њу одлу ке 
о буџе ту Општи не за пери од од 1. 
јану а ра до 30. сеп тем бра теку ће 
годи не. Извр ше ње буџе та за овај 
пери од изно си око 50 одсто од пла
ни ра ног. По осно ву поре за на имо ви
ну, који је извор ни при ход општи не, у 
првих девет месе ци се у општин ску 

касу сли ло око 50 мили о на дина ра, 
што је пре ко 70 про це на та у одно
су на план за целу буџет ску годи ну. 
Са дру ге стра не, лоша је напла та 
бора ви шне так се. Пре ма пла ну, у 
току 2017. годи не пла ни ра но је да се 
око 20 мили о на, а до сада је напла
ће но је око чети ри мили о на дина ра. 
Општи на Ириг је током ових месе
ци доби ла и сред ства од Ауто ном не 
покра ји не Вој во ди не,  Репу бли ке  и  
од  Коме са ри ја та  за  избе гли це. 

Одбор ни ци су доне ли и одлу ку о 
утвр ђи ва њу кое фи ци је на та за утвр
ђи ва ње допри но са за уре ђи ва ње 
гра ђе вин ског земљи шта за 2018. 
годи ну, као и одлу ку о изра ди  изме
на и допу на пла на гене рал не регу ла
ци је насе ља Врд ник.  Дато је и зеле
но све тло на изве штај о вас пит но 
обра зов ном раду и дру гих актив но
сти ДУ „Дечи ја радост“ Ириг за школ
ску 2016/2017 годи ну, као и годи шњи 
план рада за ову Уста но ву. Усво јен је 
изве штај о спро ве де ним избо ри ма у 
насе ље ним мести ма општи не Ириг, 
а дата је сагла сност и на изве штај о 
раду ЈП „Комун лац“ Ириг за прет ход
ну годи ну. 

На сед ни ци је усво је но и реше
ње о име но ва њу дирек то ра Срп ске 
чита о ни це у Ири гу, а за дирек то ра је 
име но ва на Вера Нов ко вић. 

СА РАД ЊА ИРИГА И ТУ ЗЛЕ

Тури зам спа ја
људе и гра до ве
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ПЕЋИН ЦИ

Рас пу ште на Скуп шти на

Одлу ком Вла де Репу бли ке Срби је у 
општи ни Пећин ци рас пу ште на је 
Скуп шти на општи не и обра зо ван 

При вре ме ни орган, који ће до локал них 
избо ра оба вља ти све посло ве из над
ле жно сти Скуп шти не и извр шних орга на 
општи не Пећин ци. На место пред сед ни ка 
При вре ме ног орга на име но ва на је доса
да шња пред сед ни ца пећи нач ке општи не 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки, а за чла
но ве су име но ва ни Зоран Вој кић, Сне жа
на Гагић, Милен ко Ђур ђе вић и Сини ша 
Ђокић.

На првој сед ни ци При вре ме ног орга на, 
одр жа ној 30. окто бра, усво јен је Послов
ник о раду При вре ме ног орга на, а за 
секре та ра овог тела иза бра на је Јеле на 

Мићић, доса да шњи секре тар Скуп шти не 
општи не Пећин ци.

Обра зо ва њем При вре ме ног орга на 
обез бе ђе но је несме та но функ ци о ни
са ње пећи нач ке локал не само у пра ве 
у наред ном пери о ду. Тако ђе, желим да 
нагла сим да наши сугра ђа ни неће трпе
ти због уво ђе ња при вре ме них мера и да 
ће сви инфра струк тур ни радо ви који су у 
току бити при ве де ни кра ју, као и да ћемо 
наста ви ти са реа ли за ци јом свих запо
че тих про је ка та. Све општин ске слу жбе 
ће наста ви ти са редов ним оба вља њем 
посло ва из сво је над ле жно сти чиме ћемо 
обез бе ди ти несме та но сва ко днев но функ
ци о ни са ње локал не зајед ни це – изја ви ла 
је Кова че вић Субо тич ки.

Сед ни ца При вре ме ног орга на

ПУ „ВЛА ДА ОБРА ДО ВИЋ КАМЕ НИ“ 

Ради о ни це за роди те ље
Пред школ ска уста но ва „Вла да 

Обра до вић Каме ни“ из Пећи на ца 
и ове школ ске годи не наста вља 

са реа ли за ци јом интер ак тив них ради о
ни ца са циљем подр шке роди те љи ма са 
тери то ри је пећи нач ке општи не у одга
ја њу и вас пи та ва њу деце. Дру ги циклус 
про гра ма „Подр шка не пер фек ци ја“, који 
реа ли зу је пећи нач ка Пред школ ска уста
но ва у сарад њи са Фон да ци јом „Новак 
Ђоко вић“, почи ње почет ком новем бра, а 
30. окто бар је одр жан први општи роди
тељ ски саста нак, током којег су роди те
љи били у при ли ци да се бли же упо зна ју 
са пре да ва чи ма, али и самим про гра
мом.

Испред Фон да ци је „Новак Ђоко
вић“ Боја на Ран ге лов је иста кла зна чај 
пилот про јек та који је реа ли зо ван про
шле школ ске годи не, добре сарад ње са 
пећи нач ком пред школ ском уста но вом и 
пози тив них резул та та, који су дове ли до 
реа ли за ци је дру гог циклу са у Пећин ци
ма и пру жа ња при ли ке још већем бро ју 
роди те ља да се при кљу че про гра му.

Про грам подр шке је пред ви ђен за 
роди те ље/ста ра те ље деце узра ста до 6 
годи на, а зами шљен је као интер ак тив

не и дина мич не ради о ни це током којих 
ће уче сни ци бити у при ли ци да доби ју 
прак тич не саве те струч ња ка о зна њу и 
вешти на ма које су потреб не за реша ва
ње кон крет них, сва ко днев них иза зо ва, а 
све у циљу ква ли тет ни јег раз во ја дете та 
и њего вог мозга.

Током 10 дво сат них ради о ни ца са 
роди те љи ма ће ради ти струч ња ци, а 
један од њих је и Дани је ла Глу шац, пси
хо лог у ПУ „Вла да Обра до вић Каме ни“, 
која нам је рекла да се раду је новом 
циклу су про гра ма. 

Уко ли ко роди те љи желе да поха ђа
ју ради о ни це, а нема ју коме да оста ве 
децу на чува ње, могу их дове сти у пећи
нач ки вртић где ће их наред на два сата, 
коли ко тра је ради о ни ца, при чу ва ти обу
че ни вас пи та чи.

Води те љи ово го ди шњих ради о ни ца 
про гра ма „Подр шка не пер фек ци ја“ про
шли су додат ну обу ку, а поред Дани је
ле Глу шац, са роди те љи ма ће ради ти и 
Вален ти на Шљу кић педа гог у ПУ „Вла
да Обра до вић Каме ни“, Ани та Јова но
вић док тор пећи нач ког Дома здра вља и 
Биља на Јови чић дирек тор ка пећи нач ког 
Цен тра за соци јал ни рад. 

КУПИ НО ВО

Основ ци у акци ји

Пећи нач ка локал на само у пра ва, као и 
број не уста но ве, јав на пред у зе ћа, спорт ске 
орга ни за ци је, удру же ња гра ђа на и при ват
на пред у зе ћа пре две годи не су се укљу чи
ли у акци ју  Чеп за хен ди кеп, у окви ру које 
се сред стви ма од при ку пље них чепо ва од 
ПЕТ амба ла же купу ју орто пед ска пома га ла 
за пара пле ги ча ре.

Одне дав но овој вели кој хума ној поро ди
ци, при дру жи ла се и Основ на шко ла 
„Душан Вука со вић Дио ген“  из Купи но ва, 
чији уче ни ци и настав но осо бље сва ко
днев но доно се при ку пље не чепо ве од ПЕТ 
амба ла же и уба ци ју их у кути је поста вље не 
у холу шко ле.

Етно кутак у Купи но ву

Основ на шко ла „Душан Вука со вић Дио
ген“ из Купи но ва, од ове школ ске годи не 
уво ди раз не додат не актив но сти за сво је 
уче ни ке, а све у циљу раз ви ја ња све сти код 
нај мла ђих о важно сти очу ва ња народ не 
тра ди ци је. Уче ни ци од првог до четвр тог 
раз ре да купин ске и ашањ ске шко ле, зајед
но са сво јим учи те љи ма, осно ва ли су етно 
тим, а про гра мом су пред ви ђе не раз не 
актив но сти.

Како нам је рекла учи те љи ца Ста ној ка 
Гаври ло вић, чла но ви етно тима су током 
сеп тем бра уре ди ли етно кутак у холу шко ле 
у Купи но ву, док су у окто бру  орга ни зо ва ли 
акци ју фото гра фи са ња ста рих Срем ских 
кућа у Купи но ву. Од изра ђе них фото гра фи ја 
напра вљен је етно пано који је изло жен у 
под руч ној шко ли у Аша њи.

Сва ка ко да нам је циљ да код наших нај
мла ђих раз ви је мо свест о важно сти очу ва
ња тра ди ци је, а уво ђе њем уче ни ка у актив
но сти реви та ли за ци је тра ди ци је, као и 
непо сред ним упо зна ва њем мате ри јал ног и 
духов ног остат ка из даље и бли же про шло
сти, јасан је при мар ни циљ фор ми ра ња 
етно тима – очу ва ње кул тур не башти не од 
забо ра ва. Наш мото је да сва ки цреп има 
сво ју душу, сво ју при чу и да их тре ба сачу
ва ти од забо ра ва – рекла је Гаври ло вић.
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 ПОРТРЕТ УМЕТНИКА: Сликар Мирољуб Вујичић
МЕЂУ ЈАВОМ И МЕЂ СНОМ:
Од Мерлин Монро до Рубљова

Имао сам среће да одрастам са 
клинцима из комшилука који 
ће сутра постати два велика 

уметника. То су драмски писац 
Синиша Ковачевић и сликар 
Мирољуб Вујичић. У некадашњој 
Сутјеској улици (данас 
Фрушкогорска), одмах уз саму 
рампу, налазила се травната 
лединица на којом смо у слободно 
време играли фудбал. И Синиша, и 
Мирољуб и ја, имали смо „две леве 
ноге“, жаргонски речено били смо 
поприлични „везери“, али је свако 
од нас то мислило за осталу 
двојицу. Данас те лединице више 
нема, на том месту је изграђен 
подвожњак, а ни ми више нисмо на 
јаким ногама. 

За разлику од Синише који је 
рођен овде, да би касније отишао 
да освоји Београд, Мирољуб је 
рођен у Београду, да би, након 
Ликовне академије у Загребу, живот 
и стваралаштво везао за Сремску 
Митровицу. Касније, кад нас је 
живот одвео на различите стране, 
виђали смо се ређе, али допирали 
су гласови из којих смо сазнали где 
су и шта раде. Једног лета, 
седамдесетих година, у Загребу сам 
набасао на лепо илустровану књигу 
под називом „Сувремено хрватско 
сликарство“, где се на истакнутом 

месту налазио текст о Мирољубу 
Вујичићу, са пратећим 
илустрацијама. Било је то 
непосредно након завршетка 
Ликовне академије и мајсторске 
радионице у класи Крсте 
Хегедушића.

Загребачки студент сликарства је 
постао случајно, пошто је на 
београдску Академију закаснио на 
конкурс. Али, то онда није било 
важно, сви смо живели у истој 
држави.

Из тог периода, након његовог 
дипломског рада, који једини у 
класи оцењен описном оценом 
„плус“ (пошто за његов рад 
професори нису имали одговарајућу 
оцену), остао ми је у сећању по 
његовом позиву да учествујем у 

израду каталога за изложбу у 
Мимарином музеју у Загребу. Ипак, 
живели смо на две стране и нисам 
га сретао често као што бих волео. 
Сем у Мимари, имао је касније 
позив и да излаже у париском 
Бобуру, на изложби коју је требао 
да отвори Митеран. Али било је то 
време када се Југославија већ 
цепала са свих страна, само се 
чекало ко ће први да опали метак.    

Крај седамдесетих и почетак 
осамдесетих биле су за његово 
стваралаштво можда кључне 
године. Као најбољи студент у 
класи налазио се на добром старту 
и врата су му била свуда отворена. 
Било је то време када се 
формирала његова прва сликарска 
етапа, са чувеном Мерилин Монро 

Сликање је за мене начин живота. 
Као дисање. Не бих могао да 
проживим један дан без сликања. 
Мени је то једино важно. Зато сам 
увек бежао од могућности да улетим 
у раље тржишних захтева. Био бих 
вероватно богат, али не бих био 
срећан и мислим да не бих могао да 
сликам онако како сам ја навикао. 
Не бих имао ту слободу, прича 

Мирољуб Вујичић. 
За Мирољуба важи прича да се од 

сопствених слика одваја тешко, као 
од рођене деце: 

– Чак и у дану кад су ми се деца 
рађала, морао сам да сликам, нисам 
могао без сликања, каже.

Мирољуб је своје слике поклањао. 
Међутим, не зна се да ли је и коме 
икада продао неку своју слику.

Слике су његова деца

Добијао сам фантастичне новчане 
понуде за своје слике, толике да 
бисмо и ја и моја породица могли 
да живимо у великом богатству. 

Али, побегао сам од тога, јер да 
сам пристао на законе 

тржишта морао бих да 
продам душу, а да сам 

изгубио душу не 
бих више могао 
да будем то 
што јесам и 
полудео бих 
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као мотивом у својственом 
Вујичићевом стилом. Гомилале су 
се шансе за продор на светску 
сцену. Онда се десила двострука 
трагедија у његовој породици. За 
две године остао је без мајке, а 
затим и оца. Тако се Мирољуб 
везује за Митровицу, где почиње да 
ради прво у ликовном студију Дома 
омладине, а затим и као предавач у 
школи. То је период његове мрачне 
фазе, која оставља трага и на њему 
као човеку, дефинитивно га 
одвајајући од тржишта и било какве 
потребе да продаје своје слике. 
Мада понуде долазе са свих страна:  

Добијао сам фантастичне новчане 
понуде за своје слике, толике да 
бисмо и ја и моја породица могли 
да живимо у великом богатству. 
Али, побегао сам од тога, јер да сам 
пристао на законе тржишта морао 
бих да продам душу, а да сам 
изгубио душу не бих више могао да 
будем то што јесам и полудео бих, 
објашњава Мирољуб Вујичић своју 

одлуку да своје сликарство не 
везује за тржиште.

А онда, крајем деведесетих 
година, као да долази светло на 
крају тунела у његовом стварању. 
Све га више привлачи нешто на 
ивици мистике и чуда, везано за 
људску душу. Његове слике постају 
прозрачне. лагане и пуне светлости. 
Заокупљају га теме душе, Бога. 
Светог Тројства, Богородице, које 

слика у широким потезима на 
великим форматима. Многи у њему 
препознају савременог Андреја 
Рубљова, у новом формату. Пред 
његовим сликама, људима застаје 
дах. То је и мамац за оне који тргују 
сликама, али Вујичић је већ одавно 
изван тог начина размишљања. 
Каже да може да живи од 
професорске плате и то му је 
довољно да може да слика и да 
буде независан.  

Историчар уметности и ликовни 
критичар, покојни Срето Бошњак 
имао је обичај да му каже:

– Мирољубе, ти си нас све 
преварио, јер си једини остао 
независан и наставио да сликаш 
оно што заиста осећаш. Ти си 
најслободнији човек кога ја знам.

Срето Бошњак није за живота 
урадио биографију сликара 
Мирољуба Вујичића, али књига о 
њему је ипак у припреми. Очекује 
се да угледа светлост дана 
почетком следеће године.

Владимир Ћосић

Отац Ђуро је са Козаре. Отишао у 
партизане, био члан пратећег 
батаљона Врховног штаба. Добио 
Партизанску споменицу. Корени по 
оцу иду једним краком ка Црној 
Гори, другим према Стричићима, у 
племе Петра Кочића. Мајка 
Штефица је Дубровчанка, он је 
одрастао као Југословен.

Одавде до Сарајева сам Вуја, а 
од Сарајева до Дубровника Миро. 

Свугде је ту мој простор, говори се 
један језик, без обзира да ли на 
екавици, или на ијекавици. Осим 
што сам Југословен и Србин, такође 
сам и хришћанин, мада бога видим 
као свачијег. И јеврејског и 
муслиманског. Понекад ми је жао 
оне државе у којој сам одрастао и у 
којој је било свеједно где ћеш 
студирати, у Загребу или у 
Београду.      

Сваки сликар има неку своју музу. 
Ми који смо се с њим дружили 
завидели смо му на дружењу са 
познатом глумицом Миром Фурлан. 
Он  је био студент сликарства треће 
године, она 17годишња 
средњошколка.

– Били су то моји рани загребачки 
дани. Између Мире и мене се 
развило једно лепо пријатељство, 
које је можда помало било и љубав. 
Имали смо и нешто што нас је 

везивало. Њен деда по мајци Јевреј 
је страдао у Јасеновцу, као и мој 
деда по оцу. Она је после протерана 
из Загреба, ја сам у Митровици, тако 
да се не виђамо више. Али, то је 
цела прича у вези са њом и са мном.

Ипак, без обзира на све, завидели 
смо му сви ми који смо знали за 
његову причу везану за глумицу 
Миру Фурлан, некадашњу веома 
сексепилну лепотицу југословенског 
филма.

Југословен, Србин, хришћанин

Сећање на Миру Фурлан
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РУМА

Адап та ци ја Спорт ске хале
Спорт ска хала у Руми 

је једи на у окру же њу 
која испу ња ва сва три 

про пи са на усло ва за одр жа
ва ње међу на род них утак ми
ца. 

– Кров тре ба да буде 
виси не 11 мета ра, има мо 
2.100 седе ћих места и тре
ћи услов је да расве та буде 
1.200 лук са, зна чи испу ни
ли смо све потреб не усло
ве. Зато и није слу чај но што 
је „Визу ра“ дошла код нас. 
Када буде усло ва про ме ни
ће мо и пар кет, али то није 
толи ко важно, јер се ста
вља „тара флекс“ под ло га 
на којој игра ју и она гото во 
покри ва цео наш пар кет – 
каже Добри ца Маку ље вић, 
дирек тор Спорт ског цен тра.

Када је реч о радо ви ма 
који су реа ли зо ва ни како 
би се усло ви за тре нин ге 
и утак ми це свих спор ти ста 
побољ ша ли, ових дана је 
ура ђен кров, јер је било про
ки шња ва ња. 

– Има ли смо про блем са 
све тлар ни ком који је још 

додат но оште ћен током 
невре ме на. Зато смо га 
ком плет но ски ну ли и покри
ли лимо ви ма, поја чан са 
метал ном кон струк ци јом, 
што је сада трај но реше
ње. Вред ност ових радо ва 
је пола мили о на дина ра, 
а сред ства смо доби ли од 
локал не само у пра ве која 
нам је заи ста вели ка подр
шка у раду – исти че дирек
тор Маку ље вић.

Осим кро ва, при во де се 
кра ју и радо ви на адап та
ци ји и сани ра њу Спорт ске 
хале – ком плет но је адап
ти ра но седам свла чи о ни
ца, окре че но је око 3.000 
ква драт них мета ра, од тога 
2.000 ква дра та са гре ба ном 
фаса дом, про ме ње не су све 
сани та ри је, расве та, сто ла
ри ја…

Хала је сада у ком плет
но новом све тлу, то је један 

пра ви енте ри јер да се не 
пости ди мо и пред гости ма 
из ино старнства, а вред ност 
ових радо ва на адап та ци
ји је 1,2 мили о на дина ра. 
Дакле, локал на само у пра
ва је у финан си ра ње ових 
радо ва уло жи ла укуп но 1,7 
мили о на дина ра – рекао је 
за наше нови не Добри ца 
Маку ље вић, дирек тор уста
но ве Спорт ски цен тар.

С. Џ.

ИНЂИ ЈА

Нови изглед три би на
Завр ше ни су радо ви на поста вља њу пла стич них сто ли ца 

на три би на ма руко мет ног тере на у Дому у Инђи ји. Сто ли це 
су, како је рани је и наја вље но, у боји заста ве Репу бли ке 
Срби је и реч је о иве сти ци ји вред ној 1,7 мили о на  дина ра.

Сада бетон ска три би на имао сми сао, јер су поста вље
не а де кват не сто ли це са којих ће моћи да се пра те утак
ми це и тре нин зи на руко мет ном тере ну. То смо обе ћа ва
ли у прет ход ном пери о ду али сама папи ро ло ги ја, пита ње 
вла сни шта оме ло нас је у томе да посао завр ши мо рани
је иста као је Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја.

Про стор код Кул тур ног цен тра, у попу лар ном Дому, 
сада изгле да опре мље но и сле де ћи корак је рекон струк ци
ја тени ског тере на, који се нала зи иза згра де Саве за спор
то ва општи не Инђи ја, а зајед но са руко мет ним и кошар
ка шким тере ном чини јед ну цели ну. Када тени ски терен 
буде завр шен то ће бити јед на пра ва, спорт ска дести на ци
ја у Инђи ји рекао је пред сед ник Општи не и додао да овај 
срем ски град нема довољ но тени ских тере на те су оче ки
ва ња да са тог места, потек ну неки нове тени ске  на де и 
шам пи о ни. М.Ђ.

ОШ „БО ШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“

Замена по до ва

У Основ ној шко ли „Бо шко 
Пал ко вље вић Пин ки“, у 
Срем ској Ми тро ви ци, у 

то ку су ра до ви на за ме ни по
до ва. Заме ни ће се 240 ква дра
та дотра ја лих и ста рих подо ва, 
који су пре ма речи ма дирек то ра 
шко ле Иго ра Доше на по ста ли 
по тен ци јал на опа сност ка ко за 
на став ни ке та ко и за уче ни ке. 

Ра до ве су у пе так, 3. но вем
бра об и шле за ме ни ца гра до на
чел ни ка Гра да Срем ска Ми тро

ви ца Све тла на Ми ло ва но вић и 
на чел ни ца Град ске упра ве за 
обра зо ва ње Мир ја на Пје вац. 

За ове ра до ве, из бу џе та 
Ауто ном не по кра ји не Вој во ди
не, од но сно По кра јин ског се
кре та ри ја та за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и на ци о нал не 
ма њи не – на ци о нал не за јед
ни це обез бе ђе но је 1,4 ми ли о
на ди на ра, а рок за за вр ше так 
истих оче ку је се до кра ја но вем
бра. 

Спорт ска хала у РумиДобри ца Маку ље вић

ДОМ ЗДРА ВЉА СТАРА ПАЗОВА

Шко ла за труд ни це
Пазо вач ки Дом здра вља обе ле же ва десет годи на 

посто ја ња и рада Шко ле за труд ни це која пру жа могућ
ност бес плат ног поха ђа ња буду ћим мај ка ма.  Обу ка се 
одви ја у про сто ри ја ма Цен тра за пре вен ци ју у ули ци 
Кра ља Петра број 3 сва ког поне дељ ка и пет ка у интер
ва лу од 9,30 до 10,30. Све заин те ре со ва не труд ни це 
могу се при ја ви ти лич но дола ском у ста ро па зо вач ки пре
вен тив ни цен тар или пози вом на број 310671.

С. С.
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ЈУ БИ ЛЕЈ ЦЕН ТРА ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

35 годи на посто ја ња

Ста ро па зо вач ки Цен тар за соци јал ни рад 
под покро ви тељ ством Општи не Ста ра 
Пазо ва орга ни зо вао је прву Међу на род ну 

кон фе рен ци ју под нази вом „Цен тар за соци јал
ни рад данас – иза зо ви и могућ но сти“. Кон фе
рен ци ја је одр жа на 3. новем бра у Кући фуд ба ла 
у Ста рој Пазо ви у годи ни када ова уста но ва 
обе ле жа ва 35 годи на посто ја ња и рада, а пре ко 
200 соци јал них рад ни ка широм Срби је доби ли 
су одго во ре на пита ња шта су иза зо ви и какве су 
могућ но сти цен та ра за соци јал ни рад широм 
Срби је и реги о на. 

Пред сед ник општи не Ђор ђе Ради но вић који је 
након хим не и крат ког фил ма о јуби ле ју цен тра, 
све ча но отво рио прву међу на род ну кон фе рен
ци ју у Ста рој Пазо ви иста као је да и поред ниске 
сто пе неза по сле но сти, још увек има соци јал но 
угро же них на тери то ри ји општи не, те да је зато 
чак седам одсто од укуп них сред ста ва у општин
ском буџе ту опре де ље но за област соци јал не 
зашти те.

Дирек тор ка ове уста но ве, Рада Жугић освр ну
ла се на дру штве ни поло жај цен та ра за соци јал
ни рад данас.

 У оба вља њу пове ре них посло ва послед њих 
неко ли ко годи на није било већих про ме на у оби
му и садр жа ју пра ва, мера и услу га у соци јал ној 
зашти ти, бро ју запо сле них и финан си ра њу 
њихо вог рада. Нара ста ју ће потре бе гра ђа на за 
дру штве ном подр шком и зацр та ни про цес 
децен тра ли за ци је у овој обла сти, неми нов но су 
пове ћа ли оче ки ва ња свих заин те ре со ва них 
стра на пре ма пред став ни ци ма локал не вла сти. 
У ова квом амби јен ту, раз ви је ност цен та ра 
данас, као и ново и обим пра ва и услу га за гра
ђа не, често зави се од пре го ва рач ке поли ти ке 
коју је сва ки цен тар изгра дио у сво јој сре ди ни, 
од њене раз ви је но сти, план ских при о ри те та и 
дру гих локал них окол но сти – исти че Жуги ће ва и 
дода је:

 Струч ни рад ни ци који раде у цен тру су 
спрем ни и оспо со бље ни да тра же исправ не 
одго во ре на пита ња дру штва које је, ско ро три 
деце ни је, суо че но са раз ли чи тим иза зо ви ма и 
ризи ци ма који су оста ви ли траго ве на живот 
поје ди на ца и поро ди ца, и који тек данас доби ја
ју свој епи лог у фор ми несма ње ног сиро ма штва, 
нара ста ју ћих обли ка наси ља и дру гих соци јал но 
непо жељ них окол но сти и непри хва тљи вих поја

ва. Цело куп на ана ли за дру штве не ствар но сти, 
имам ути сак, може се сагле да ти кроз ана ли зу 
потре ба кори сни ка у соци јал ној зашти ти и подр
шке која се пру жа, тако ђе и оне која изо ста је јер 
није пред ви ђе на или омо гу ће на, а нужно потреб
на. Оно што видим као про блем јесте чиње ни ца 
да се о цен тру за соци јал ни рад у јав но сти недо
пу сти во мало зна. Зато бих желе ла да овом кон
фе рен ци јом, поред оста лог, поша ље мо јав но сти 
јед ну јасни ју сли ку о нама, да са таквом прак сом 
наста ви мо, одно сно да зајед нич ки кон ти ну и ра но 
ути че мо на про ме ну ста во ва јав ног мње ња које 
често није бла го на кло но пре ма инсти ту ци ја ма 
соци јал не зашти те.

Рада Жугић се годи ну дана нала зи на руко во
де ћем месту у овој уста но ви, те је отва ра ње ове 
кон фе рен ци је иско ри сти ла да поде ли свој лич ни 
ути сак који је сте кла за вре ме про ве де но на 
функ ци ји дирек тор ке.

У прак си Цен тра за соци јал ни рад у Ста рој 
Пазо ви, са посеб ном пажњом гра де се одно си 
са јав но шћу. Са посеб ном пажњом и посве ће но
шћу запо сле них одви јао се цело ку пан раз вој ни 
пут цен тра до данас, увек ускла ђен са спе ци
фич но сти ма вре ме на и сло же них дру штве них 
при ли ка, потре ба ма нау ке и стру ке, могућ но сти
ма за про ши ре ње моде ла рада кроз изра ђе не 
про јек те и раз ви је не нове услу ге за гра ђа не. 
Углед међу коле га ма и сарад ни ци ма у покра ји ни 
и репу бли ци, доби је на при зна ња уста но ве и 
поје ди на ца, број на уче шћа у про јек ти ма, на 
струч ним и науч ним ску по ви ма, у раду удру же
ња и рад них тела, само се у неке од карак те ри
сти ка колек ти ва, рекла је Рада Жугић.

Око два мили о на дина ра у годи ни јуби ле ја 
издво је но је из покра јин ског буџе та за два 
про јек та која реа ли зу је ста ро па зо вач ки 

Цен тар за соци јал ни рад, а пред став ни ци ресор
ног секре та ри ја та међу који ма и покра јин ски 
под се кре тар за соци јал ну поли ти ку, демо гра фи
ју и рав но прав ност поло ва Пали мир Тот, иста кли 
су да је Покра јин ска вла да на челу са пред сед
ни ком Иго ром Миро ви ћем за област соци јал не 
зашти те издво ји ла знат но више сред ста ва.

Иску ства у обла сти соци јал не зашти те уче
сни ци кон фе рен ци је могли су раз ме ни ти са пре
да ва чи ма из Сло ве ни је, Репу бли ке Срп ске, 
Црне Горе, Маке до ни је и Срби је који су гово ри
ли о раз ли чи тим тема ма.

ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ У 
СТАРОЈ ПАЗОВИ

Ком би на ци ја
као једино 
реше ње

Добар део рад ни ка и сред њо
шко ла ца и гото во сви сту ден ти 
из неко ли ко рурал них насе ља у 
ста ро па зо вач кој општи ни која се 
нала зе у Поду на вљу гра ви ти ра 
ка Бео гра ду. Они сва ко днев но 
путу ју од куће до шко ле, факул
те та или посла. И док су се поје
ди ни одлу чи ли за при ва тан пре
воз у соп стве ној режи ји, шко лар
ци нема ју избор. Сур дук и Беле
гиш уда ље ни су од Бео гра да око 
педе се так кило ме та ра. Сва ко га 
дана пут ни ци из ова два ста ро
па зо вач ка села, међу који ма је 
нај ви ше сред њо шко ла ца и сту
де на та, на точ ко ви ма про ве ду 
један школ ски час. На рас по ла
га њу су им од три до пет пола за
ка ауто бу сом директ но до Бео
гра да, док до Батај ни це и Зему
на има ју 13 пола за ка. Мно ги иду 
до Батај ни це па тамо пре се да ју 
на ауто бус ГСПа или пут наста
вља ју град ском желе зни цом. С 
дру ге стра не, пут ни ци из Ста рих 
и Нових Бано ва ца који раде или 
сту ди ра ју у глав ном гра ду у путу 
про ве ду пола сата, а до факул
те та или фир ме у гра ду, тако ђе, 
сти жу пре ко Зему на или Батај
ни це. На рас по ла га њу им је пре
ко 40 пола за ка, ауто бу си возе на 
сва ких пола сата, а у јутар њим 
сати ма има и пар пола за ка 
директ но до Бео гра да. Кори сте 
раз ли чи те видо ве пре во за, од 
Ласте, при ват них пре во зни ка до 
линиј ских так си ја. И овде нема
ли број њих ком би ну је пре се да
ње у Батај ни ци на ГСП или град
ску желе зни цу. Када су у пита њу 
цене кара та, од Сур ду ка и Беле
ги ша до Бео гра да потреб но је 
издво ји ти 260, одно сно 240 
дина ра, док пут ни ци из Ста рих, 
Нових и насе ља Банов ци  
Дунав кар ту до Бео гра да пла ћа
ју 200 дина ра.

СОЦИ ЈАЛ НО
СТА НО ВА ЊЕ

Куће за Роме
Након успе шно спро ве де ног 

про јек та „Побољ ша ње усло ва 
живо та Рома и Ром ки ња и дру
гих мар ги на ло зо ва них гру па, 
пре вен ци ја иле гал них мигра
ци ја и под сти ца ње реин те гра
ци је поврат ни ка у Срби ју“ који 
је под ра зу ме вао  изград њу 17 
купа ти ла и поправ ку оште ће
них дело ва кућа за 26 ром ских 
поро ди ца, Општи на Ста ра 
Пазо ва је запо че ла са реа ли
за ци јом про јек та „ Успо ста
вља ње одр жи вих реше ња за 
ста но ва ње Рома у Ста рој 
Пазо ви“. 

С. С.

Ђор ђе Ради но вић Рада Жугић
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ИЛИ ЈА РАДУ ЛО ВИЋ: О опту жба ма епи ско па Ири не ја Було ви ћа на рачун 
мини стар ке Зора не Михај ло вић

“Речи патри јар ха Ири не ја да су жене 
дужне да рађа ју децу изре че не на Сај
му књи га у Бео гра ду су добро на мер не, 
а мини стар ка сао бра ћа ја Зора на 
Михај ло вић их је ста ви ла у кон текст 
рато ва и стра да ња и тиме све сно подр
жа ла Хер ту Милер. То јесте њено људ
ско и гра ђан ско пра во, али у том слу
ча ју она не рас по ла же ника квим кри те
ри ју ми ма на осно ву којих би мери тор но 
могла да про це њу је садр жај и вред
ност патри јар хо вих пору ка. Ако је тако, 
онда би јој уме сто помо ћи духов ни ка 
добро до шла и помоћ неког тре зве ни јег 
поли ти ча ра, а по потре би пси хо ло га...

Зна се, међу тим, да основ но људ ско 
пра во јесте пра во на живот. Зато питам 
госпо ђу мини стар ку  да ли ембри он, 
неро ђе но дете, ново људ ско биће у 
утро би мај ке, има пра во на живот? И 
да ли било ко, а пого то во роди тељ, 
има пра во да оду зме било чији живот, 
у том бро ју и живот свог неро ђе ног, али 
већ посто је ћег дете та? Како то да се за 
уби ство ново ро ђен че та иде на роби ју, 
а о уби ству пот пу но неви ног и неза
шти ће ног буду ћег ново ро ђен че та сло
бод но и нека жње но одлу чу је само 
искљу чи во жена, како твр ди госпо ђа 
Михај ло вић? Где је ту морал, где 
савест, где душа, где еле мен тар на 
људ скост?”

Епи скоп Ири неј је демон стри рао 
такву коли чи ну незна ња у тума че њу 
пра вог сми сла јури стич ке мак си ме о 
ембри о ну као рође ном дете ту да је то 
иза зва ло асо ци ја ци ју на мисао моћ ни
ка из Вај ма ра, Гетеа, који је рекао:”Ко 
се упу шта у посло ве држа ве, а није 
вла дар, тај мора да је или фили стар, 
или, хуља, или, буда ла”!

Не знам да ли је ово незна ње ство
рио фили стар, или, хуља, или, буда ла, 
али знам, добро знам да је незна ње 
мај ка дрско сти, или, igno ran tia mater 
aro gan tia.

У овом прав но језу ит ском, фор ма ли
стич ком, вели ко ин кви зи тор ском и pars 
pro toto тума че њу ове јури стич ке мак
си ме очи глед но про из и ла зи погре шан 
закљу чак да је ембри он “посто је ће 
дете”, па у том сми слу про из и ла зи 
прав ни закљу чак да мај ка има све то 
пра во да одлу чи када ће роди ти.

Није спор но да је Срби ја секу лар на 
држа ва и да она мора да пошту је Уни
вер зал ну декла ра ци ју о људ ским пра
ви ма, Међу на род ни пакт о гра ђан ским 
и поли тич ким пра ви ма, факул та тив ни 
Про то кол уз међу на род ни Пакт о гра
ђан ским и поли тич ким пра ви ма, Кон

вен ци ју о спре ча ва њу и кажња ва њу 
зло чи на гено ци да, међу на род ну Кон
вен ци ју о уки да њу свих обли ка дис кри
ми на ци је жена, Кон вен ци ју за зашти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да и 
факул та тив ни Про то кол уз Кон вен ци ју 
о уки да њу свих обли ка дис кри ми на ци је 
жена.

Несу ви сло, непо треб но и ира ци о
нал но би било поле ми са ти са овим 
епи ско пом о кон вен ци ја ма и пак то ви ма 
о људ ским сло бо да ма и гра ђан ским 
пра ви ма, јер је он негде миса о но заро
бљен у неким паган ским дог ма ма 

затво ре не Срби је и наци о нал не рели
ги је која се озна ча ва као све то са вље 
уме сто као хри шћан ство.

Незна ње сушти не пра вог живо та 
увек гово ри ад cap tan dum vul gus или за 
Гла со ве Дана ја ца, дакле, за про сто ту, 
пучи ну и сто ку (Његош), док јед на хри
сто ли ка мисао, осве тље на Зна њем, 
Бла го сло ви Духом Исти не!

“Ако бла го сло виш Духом , онда како 
ће онај који сто ји на месту про ста ка 
рећи амин оно ме што гово риш кад не 
зна шта гово риш”, каже Све та књи га, 
али то није оправ да ње за овог епи ско

па да не про по ве да Исти ну, него да 
ова ко изри че неи сти ну упо ре ђу ју ћи 
нешто што се не може упо ре ђи ва ти: 
рође но дете са неро ђе ним дете том, 
дакле, ембри о ном!

О томе је реч.
Ина че, Геор ги је Фло ров ски каже да 

“ника квих наци ја неће бити у Цар ству 
Божи јем”, док Све ти Нико лај Вели ми
ро вић се томе при дру жу је рекав ши да 
“Богу није толи ко ста ло до држа ва 
коли ко до људи, и Богу није толи ко 
ста ло до наро да коли ко до спа се ња 
поје ди них живих душа”.

Ако је тотал ни прав ни фор ма ли ста 
пре о све ће ни епи скоп бач ки, онда се 
мора рећи да он спа да међу нај о бра
зо ва ни је људе ове пла не те и да посе
ду је једин стве но тео ло шко, фило зоф
ско, лите рар но, соци о ло шко, лин гви
стич ко зна ње.

Дакле, он све сно про по ве да неи сти
ну уме сто исти не, јер је одлу чио да се 
одрек не Хри сто ве речи и да се слу жи 
мра ком неи сти не Вели ког Инкви зи то
ра.

Он добро зна да поред очи глед не 
тзв. после дич не исти не, или, efec tus 
исти не посто ји тзв. узроч на исти на, 
која се састо ји у тра же њу узро ка јед
но га дру штве ног, поли тич ког, еко ном
ског, обра зов ног, лите рар ног или 
фило зоф ског фено ме на.

Ова исти на каже: ces san te cau sa, 
ces sat efec tus, или, кад пре ста ну узро
ци, пре ста ће после ди це!

Мај ке Срби је су на ове крај ње неу
сло ве у који ма се одви ја њихов дру
штве ни живот у Срби ји реа го ва ле хри
сто ли ко, живот но, емпа тиј ски, еро сно, 
соци јал но, душев но и духов но аде
кват но.

Како ће у овим неу сло ви ма рође но 
дете пре ћи тај муко трп ни, тешки, зно
ја ви, гол гот ски, сло же ни, кри ву да ви 
пут од инди ви дуе до лич но сти, или, од 
Рода Крви до Рода Лого са и од паган
ски и анти хри шћан ски кон ци пи ра не 
садр жи не пој ма наци је као Идо ла до 
пра вил ног схва та ња да се “њего ва 
пра ва домо ви на нала зи искљу чи во у 
дру штву њего вих иде ја и да се истин
ски осе ћа код сво је куће само у окри
љу духов них поро ди ца које је сам 
ода брао”, или, како ће пре ћи пут од 
вер ни ка паган ске вере земаљ ско га 
хле ба до вер ни ка рели ги је небе ско га 
хле ба.

Ако јед на риба дожи вља ва Оке ан 
као сво ју Домо ви ну, или, ако јед на пти
ца дожи вља ва Ваздух као сво ју Отаџ

Фили стар, хуља или буда ла

Зато жене Срби је
и све та тре ба
сло бод но да

иза бе ру вре ме
када ће рађа ти
децу за Живот,
а не за потре бе
Смр ти у окви ру
потре ба днев не

поли ти ке и
„поли ти ке живот ног 

про сто ра“

’
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би ну, онда не знам зашто није све то 
пра во чове ко во да живи хри сто ли ко 
при хва тив ши да му је Одо зго послат 
Дух, а не Мач.

У тој могућ но сти избо ра да веру је мо 
или не веру је мо, да буде мо демо ни 
или анђе ли, да буде мо зли или добри, 
отво ре ни или затво ре ни, духов ни или 
мате ри јал ни, коба си ча ри или Шек спи
ри садр жа на је quen tes sen ta оно га што 
се озна ча ва као Сло бо да.

Зато је Хри стос дошао да нам омо гу
ћи да упо зна мо Исти ну баш она ко као 
што је до ње дошао Едип на Коло ну 
када је узвик нуо “Сад већ видим 
сасвим јасно” и да нам отво ри вра та 
пре ма Духу.

Но, бач ки епи скоп зна да су сти гли 
руски миго ви, који су de facto неу по
тре бљи ви без све жег срп ског топов
ског меса и зато је дошао овај анти
хри шћан ски, неху ма ни и вели ко ин кви
зи тор ски позив да “срп ске мај ке рађа ју 
децу” да би оџи ве ли крат ки живот као 
смрт.

Ово је нај бо љи тре ну так да уче ног 
епи ско па и прав но неком пе тент ног 
тума ча пра вог сми сла наве де не јури
стич ке мак си ме поу чим да је пра вил но 
тума че ње чиње ни ца Кра љев ска осо
би на и да се она не може реа ли зо ва ти 
без аде кват ног струч ног прав ног зна
ња и Духа Све то га мада се овде, ипак, 
ради о оно ме што је рекао моћ ник из 
Вај ма ра о они ма који се упу шта ју у 
посло ве држа ве.

Јед на хри сто ли ка, васе љен ска, 
отво ре на, иза бра на, ели ти стич ка, ари
сто крат ска, исправ на и спа са ва ју ћа 
мисао види и зна да је Тихи Глас, Глас 
Госпо да, да је циљ хри шћан ства задо
би ја ње Духа Све то га, да у Духу Све то
ме нема ни тери то ри ја, ни гра ни ца, ни 
про сто ра, ни вре ме на, ни наро да, ни 
наци ја, ни маса, ни рода, ни колек ти
ви те та, ни раса, ни поде ла, ни одно са, 
ни окол но сти, ни при ме не, ни силе, ни 
раз дро бље но сти, ни руских миго ва, 
нити руских база на Бал ка ну.

Зато жене Срби је и све та тре ба сло
бод но да иза бе ру вре ме када ће рађа
ти децу за Живот, а не за потре бе 
Смр ти у окви ру потре ба днев не поли
ти ке и “поли ти ке живот ног про сто ра”.

Сва ка кри ти ка тре ба да се завр ши 
са добро на мер ним саве том.

Ако се Све ти отац папа Bene dik tus 
XVI пову као због био ло шких раз ло га 
поста ју ћи еме ри тус папа напу шта ју ћи 
зва ње Pater San te тако што се пре се
лио у Рези ден ци ју Кастел Ган долф на 
32. кило ме тру од Рима, онда мислим 
да би тако тре ба ло да посту пи Њего ва 
све тост патри јарх срп ски Ири неј због 
сво јих број них неа де кват них и штет
них изја ва са неса гле ди вим дру штве
ноисто риј ским после ди ца ма.

Мотив ове епи сто ле јесте да је у 
пра ву Мар тин Хај де гер када каже: 
“Није пра во пита ње да ли посто ји 
живот после наше физич ке смр ти, 
него је пра во пита ње да ли посто ји 
живот пре наше смр ти.”

Пренето из днев ног листа Данас

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Једин ствен спо ме ник 
жртва ма Вели ког рата
У Срем ској Митро ви ци, на 

пра во слав ном гро бљу, 
нала зи се спо ме ник срп

ском вите зу   јуна ку Вели ког 
рата, који над ви шу је гроб ни цу 
све ште нич ке поро ди це Милу
ти но вић и из дале ка се може 
при ме ти ти. У крип ти гроб ни це 
похра ње ни су посмрт ни оста ци 
више од 200 рат них заро бље
ни ка Кра ље ви не Срби је који су 
изгу би ли живот у пери о ду од 
окто бра 1915. до мар та 1916. 
годи не. 

Посмрт ни оста ци срп ских 
јуна ка екс ху ма ци јом на Видов
дан 1934. годи не поло же ни су 
у поро дич ну гроб ни цу на ини
ци ја ти ву про те Уро ша Милу ти
но ви ћа. Овим актом он је обгр
лио све стра дал ни ке нази ва ју ћи 
их сво јом децом. Про тин унук, 
носио је деди но име и био је 
једи ни наслед ник,  пре бе гао 
је из Аустро – Угар ске у Срби
ју и свр стао се у нема ли број 
срем ских добро во ља ца који су 
се хра бро бори ли на ули ца ма  
Бео гра да бра не ћи срп ску пре
сто ни цу и наци о нал ну држа ву. 
Његов мла ди живот уга сио се у 
албан ској гол го ти  и не зна му се 
гроб.  На спо ме ни ку су укле са ни 
сти хо ви др Или је Баји ћа:

“Децо мила јуна ци незна ни  
О по је ни а не опла ка ни  
На дале ко од рође не гру де 
у мом кра ју нек вам меко буде. 
И мој Урош син моје га сина  
Кр ви моје мушко крв једи на  
На кра ји ни Алба ни је кажу  
Чува мла ђан без про ме не стра жу  
Срп ског рода сви сте веранa чеда  
Сви сте бра ћа а ја сви ма деда.”

Про стор поред пра во слав ног гро бља 
може се сма тра ти све тим местом јер су 
ту били сахра ње ни стра дал ни ци сабир ног 
лого ра из вре ме на Првог свет ског рата и 
стре ља ни родо љу би Дру гог свет ског рата. 
У окви ру ста рог пра во слав ног гро бља чува 
се први спо ме ник жртва ма из 1942. годи не 
и спо ме ник срп ском вите зу.

 У митро вач ком Казне ном заво ду били 
су сме ште ни  рат ни заро бље ни ци Кра ље
ви не Срби је који су после напа да од стра
не аустро у гар ских, немач ких и бугар ских 
сна га кре ну ли пут смр ти ка лаге ри ма у 
Чешкој, Мађар ској, Немач кој и Аустри ји. У 
сабир ном лого ру срп ски рат ни заро бље ни
ци стра да ли су због гла ди, боле сти, епи де
ми је коле ре, изне мо гло сти и хума ни тар не 
ката стро фе про у зро ко ва не аустро у гар ском 
зло чи нач ком поли ти ком  пре ма рат ним 
заро бље ни ци ма, а самим тим Монар хи ја 
је пре кр ши ла све одред бе Хашке кон вен
ци је о посту па њу пре ма заро бље ним лици
ма. Нај но ви ја истра жи ва ња гово ре да је 
кроз при јем не пунк то ве у гра ду, пре све га 
кроз казни о ну, сви ла ру и желе знич ку ста
ни цу про шло више од 14.000 заро бље ни ка 
у пери од од окто бра 1915. до мар та 1916. 

годи не. Тако се на путе ви ма смр ти и стра
да ња држа вља на Кра ље ви не Срби је, који 
су води ли ка југу пре ко Алба ни је и пре ма 
лаге ри ма на запа ду нашао и наш град отва
ра њем сабир ног цен тра у казне ном заво
ду 7. окто бра 1915. који је већ у новем бру 
постао пре на тр пан. Први рат ни заро бље
ни ци били су бра ни о ци Бео гра да, а како су 
здру же не сна ге Цен трал них сила напре до
ва ле кроз Срби ју заро бље ни ци су сти за ли 
из свих дело ва Кра ље ви не. У почет ку су то 
били само вој ни ци а касни је и циви ли без 
обзи ра на ста ро сну доб.

Посто је ће спо мен обе леж је на пра во
слав ном гро бљу је једи но место где се 
ода је част жртва ма Вели ког рата, осим 
мемо ри ја ла на Леге ту. Међу тим, наве де ни 
спо ме ни ци нема ју исту исто риј ску при чу 
те се не могу изјед на ча ва ти. Чиње ни ца је, 
спо ме ник вите зу Првог свет ског рата – срп
ском вој ни ку у окви ру ста рог пра во слав ног 
гро бља има огра ни чен јав ни карак тер.  

У скла ду са вре ме ном у ком живи мо и 
потре бом да се кроз култ сећа ња на жртве 
рата негу је наци о нал на исто ри ја,  једин
стве ни спо ме ник при сту пач ни ји јав но сти  
био би при клад но место за него ва ње наци
о нал не исто ри је и теко ви на Вели ког рата.  
Кроз цен тар Срем ске Митро ви це у зиму 
1915/16. про шла је вој ска пора же них и 
пони же них срп ских вој ни ка и циви ла који су 
дола зи ли пешке из целе Срби је те про ла
зи ли кроз дана шњу Ули цу Светог Дими три
ја, затим кроз цен тар и даље, зато би мали 
парк био нај при клад ни је место. Нада мо се 
да ће Град Сремска Митровица при хва ти
ти и раз мо три ти пред лог који је поте као из 
Музе ја Сре ма.

Оли ве ра Делић, музеј ски савет ник
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СТА РА ПАЗО ВА

Пет веко ва рефор ма ци је
Ове годи не ско ро 800 

мили о на хри шћа на у 
целом све ту обе ле жа ва 

пет сто годи на рефор ма ци је 
Мар ти на Луте ра, који је 31. 
окто бра 1517. годи не ста вио на 
цркве на вра та у Витен бе р гу 95 
теза рефор ме тада шње цркве. 
И Сло вач ка еван ге лич ка црква у 
Срби ји обе ле жа ва ову годи
шњи цу у свим паро хи ја ма. 
Богат про грам 26. окто бра орга
ни зо ва ла је Сло вач ка еван ге
лич ка а.в. црква у Ста рој Пазо
ви. 

Пет сто годи на рефор ма ци је 
зна чи и пет сто годи на људ ске 
сло бо де. Пола зе ћи од иде је 
хума ни зма 15. и 16. века могла 
је да се раз ви је рефор ма ци ја 
Мар ти на Луте ра, али и иде ја 
про све ти тељ ства, чак до дана
шњег раз у ме ва ња циви ли за ци је 
и демо кра ти је. Упра во то се 
могло осе ти ти на цен трал ном 
про гра му под нази вом На почет
ку је била реч. У пре пу ној позо
ри шној сали о рефор ма ци ји је 
гово рио др Роланд Вер нер, 
гене рал ни секре тар ПроХрист 
из Немач ке, који је извео и крат
ку позо ри шну сце ну о Луте ро
вом живо ту. У музич ком про грам 
уче ство ва ли су цркве ни хор 
Тили ја, орке стар И хор основ не 
шко ле „Херој Јан ко Чме лик“ и 
соли сти.

Мани фе ста ци ја је почео већ у 

раним попо днев ним сати ма 
пара лел но са два про гра ма. У 
новом паро хиј ском дому за све
ште ни ке из ско ро свих паро хи ја 
из Вој во ди не пре да ва ње на 
тему  Лидер ство у хри шћан ству 
– имао је др Роланд Вер нер. 
Пара лел но у цркви је био музич
ко – поет ски про грам у коме су 
поред дома ћи на уче ство ва ли и 
сви гости. Про грам је при пре ми
ла јед на од нај ста ри јих хри
шћан ки Ката ри на Фор гач, пред
сед ни ца пазо вач ког цркве ног 
дру штва жена.

Мани фе ста ци ја је наста вље
на у Хур ба но вом паро хиј ском 
дому про мо ци јом капи тал ног 
дела књи ге Сло вач ка еван ге
лич ка а. в. црква у Срби ји у речи 

и сли ци. Књи гу је при ре ди ла 
све ште ни ца Све тла на Вој нић 
Фел ди, која је гово ре ћи о ско ро 
десе то го ди шњој при пре ми иста
кла, да публи ка ци ја има за циљ 
да суми ра актив ност и ста ње у 
паро хи ја ма од 1930. годи не до 
данас. Како је напо ме ну ла, то је 
књи га о про шло сти за будућ
ност. Књи га је наста вак прве 
моно гра фи је Сеавц коју је 1930. 
годи не при ре дио бискуп Адам 
Вереш и у њој је о сво јим паро
хи ја ма писа ло 33 ауто ра, све
ште ни ка. Књи га је бога то илу
стро ва на и у њој је и кра так 
саже так на срп ском, немач ком и 
енгле ском јези ку. При пре му и 
изда ва ње финан сиј ски су подр
жа ли Наци о нал ни савет и Завод 

за кул ту ру Сло ва ка, Кан це ла ри
ја за Сло ва ке у дија спо ри из 
Бра ти сла ве и број ни овда шњи и 
дона то ри из ино стран ства.

У про сто ри ја ма Хур ба но вог 
паро хиј ског дома, где се нала зи 
и цен трал ни архив Сеавц у 
Срби ји отво ре не су две изло
жбе. Јед на посве ће на Мар ти ну 
Луте ри где су посе ти о ци могли 
да виде књи ге рефор ма то ра и 
књи ге о њему као и нај ста ри је 
Библи је. Дру га посве ће на др 
Јозе фу Мило сла ву Хур ба ну, 
чија се 200. годи шњи ца од рође
ња тако ђе обе ле жа ва ове годи
не. Та је у Хур ба но вој кан це ла
ри ји која је од сада спо мен соба, 
како је иста кла архи вар ка Ката
ри на Вереш. Поред фото гра фи
ја Јозе фа Мило сла ва Хур ма на 
на изло жби су и писма и књи ге 
овог рефор ма то ра и коди фи ка
то ра а тако ђе и његов штап.

После ових про гра ма у дво
ри шту изме ђу ста рог и новог 
паро хиј ског дома пазо вач ки све
ште ник Игор Фел ди је осве штао 
мону мен тал ну дрве ну скулп ту
ру. Та је наста ла из кај си је из 
дво ри шта ака дем ског сли ка ра 
Јана Сту пав ског. Затим су 
цркве ни вели ко до стој ни ци 
зајед но заса ди ли и дрво рефор
ма ци је. О зна ча ју сађе ња овог 
дрве та гово рио је све ште ник 
Ондреј Мар чок из Киса ча.

Ана Симо но вић

Bohatý pro gram k 500. výročiu 
reformácie Mar ti na Lut he ra
V tom to roku pri bli žne 800 miliónov 

kresťanov na celom sve te slávi päťsto
ročné jubi leu reformácie Mar ti na Lut he

ra, ktorý 31.októbra 1517 pri bil 95 téz reformy 
vte daj šej Cir kvi na bránu zámockého kosto la 
vo Wit ten ber gu. Aj  naša Slovenská evanjelická 
cir kev v Srb sku si pripomína 500. výročie 
reformácie a pri tej príležitosti  v cir kevných 
zbo roch sa konajú početné slávnosti a 
príležitostné služby Božie. Bohatý pro gram bol  
26. októbra  t.r. aj v Sta rej Pazo ve, ktorý zor ga
ni zo val   tamojší Slo venský eva nje lický  a. v. 
cir kevný zbor. 

Peťsto  rokov reformácie sú však aj päťsto
ročnými deji na mi ľudskej slo body. Vychádzajúc 
z myšli e nok huma ni zmu 15.a 16.sto ro čia 
mohla sa vyvinúť nie len reformácia Mar ti na 
Lut he ra, ale aj myšli enky osvi e ten stva až po 
naše dnešné chápanie civilizácie a demo kra
cie. Dalo sa to vycítiť v ústred nom pro gra me 
pod názvom Na poči at ku bolo slo vo, v diva del
nej sale. Pri ho vo ril sa  Dr. Roland Wer ner, 
generálny tajomník PRO – CHRIST z Nemec
ka, ktorý aj zahral diva delnú scénku o Lut he ro
vom živo te. V hudob nospeváckej časti pro gra
mu sa zúčast nil Zmi e šaný spevácky zbor Tília, 
chór ZŠ hrdi nu Jan ka Čmelíka ako aj iní sólisti 
a hudobníci.

Podu ja tie sa však zača lo popoludní  para lel

ne dvo mi pro gra ma mi.V zbo ro vej sie ni novej 
fary prednášku na tému Lider stvo v kresťanstve 
mal pro fe sor teológie Dr. Roland Wer ner a 
účast ni li sa jej  farárky, farári, pre zbitéri z 
početných hosťujúcich cir kevných zbo rov, ako 
aj pazovského cir kevného zbo ru. Para lel ne v 
pazov skom chráme Božom odznel pro gram v 
znamení náboženských piesní a poézie.  
Zúčast ni li sa ho cirkevníci z hosťujúcich cir
kevných zbo rov a domáci viery. Pro gram mala 
na sta ro sti dlhoročná cirkevníčka Katarína 
Forgáčová, predsedníčka tamoj ši e ho 
Oltárneho krúžku žien. 

Podu ja tie pokra čo va lo na Hur ba nov skej fare 
pre miérou   kapitálneho die la   knihy Slovenská 
evanjelická aug sburského vyzna nia cir kev v 
Srb sku v slo ve a v obra zoch. Zosta vo va teľkou  
je farárka Sve tla na Vojnićová Feldyová, ktorá 
kni hu pred sta vi la a vyzdvi hla, že cieľom 
poblikácie je zahrnúť obdo bie od roku 1930 po 
súčasnosť, čiže kni ha je pokračovaním prvej 
knihy o SEAVC  bisku pa Ada ma Vere ša, vlast
ne je to odkaz minu lo sti pre budúcnosť. Na jej 
tak mer desaťroč nej príprave účin ko va li až 33 
auto ri, farári  z cir kevných zbo rov a fílii. Kni ha 
je boha to ilustrovaná a je okrem v slo ven či ne aj 
v srb či ne, nem či ne a anglit či ne. Vydanie knihy 
finan čne pod po ri li Národnostná rada a Ustav 
pre kultúr Slovákov, Úrad pre Slovákov  v 

zahraničí ako aj početný donátori  zo zahra ni
čia a z domo va.

V miest no sti ach Hur ba nov skej fary, kde sa 
nachádza aj ústredný archív SEAVC    v Srb sku 
nasle do va lo otvo re nie dvoch výstav. Jed na v 
Hur ba nov skej obývač ke venovaná výročiu 
Mar ti na Lut he ra, kde si návštevníci mohli 
pozrieť knihy  reformátora ako aj knihy o ňom, 
tiež naj star šie Biblie. Druhá výsta va venovaná 
je Dr. Joze fo vi Milo sla vi Hur ba no vi, čie si 
dvojsté výročie od naro de nia tiež pripomíname 
v tom to roku. Tá je nainštalovaná vo far skej 
kancelárii, ktorá sa sta la Hur ba no vou spo mi en
ko vou izbou ako to pozna me na la archivárka 
Katarína Verešová. Okrem foto gra fii J.M.Hur
ba na sú tu aj listy, výber z diel toh to farára, 
reformátora, kodifikátora, a  tiež aj Hurbanovská 
pali ca. 

Po týchto pro gra moch na nádvorí med zi 
fara mi pazovský farár Igor Feldy posvätil aj 
monumentálnu dre venú soc hu pome no vanú 
Utr pe nie. Tá vzni kla z niek daj ši e ho str o mu, 
moru še, v rodi ne aka de mického sochára Jána 
Stu pavského. Potom cirkevní hodnostári 
a pred sta vi te lia cir kevných zbo rov na tom to 
dvo re spo loč ne zasa dli aj strom reformácie. 
O význa me sade nia stro mu reformácie hovo ril 
kysáčsky   farár Ondrej Mar čok.

Anna Simonovićová
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СТА РА ПАЗО ВА

Књи жев ни ци из Сло вач ке у посе ти
Међу на род ни Сајам 

књи га у Бео гра ду и 
ове годи не је место 

не само за пре зен та ци ју 
њеног вели чан ства  књи ге, 
али и за мно го број не сусре
те самих ауто ра, изда ва
ча, пре во ди ла ца. Нај но ви ја 
про дук ци ја књи га овда шњих 
и Сло ва ка из Сло вач ке 
тако ђе је нашла сво је место 
на сај му. На Сај му књи га 
су уче ство ва ли и писци из 
Клу ба неза ви сних књи жев
ни ка Сло вач ке: Рут Лиц
хнер, Милан Риц хтер, Ерик 
Одре јич ка и Ста ра зов ча нин 
Миро слав Демак, који живи 
у Сло вач кој. Упра во у овом 
саста ву и допу ње ни пазо
вач ким писцем Мар ти ном 
Пре бу ђи лом у поне де љак, 
23. окто бра су посе ти ли 
Основ ну шко лу „Херој Јан ко 
Чме лик“ у Ста рој Пазо ви.

Уче сни ци ма књи жев
не бесе де нај пре је поже
лео добро до шли цу Јан ко 
Хавран, дирек тор шко ле а 
после и Миро слав Демак, 
који је ујед но и водио лите

рар ни сусрет. Љуби те љи
ма књи ге, међу који ма су 
поред ђака виших раз ре да 
и њихо вих про фе со ра били 
и пред став ни ци сло вач
ких инсти ту ци ја и Народ
не библи о те ке „Доси теј 
Обра до вић“, пред ста вио 
је посеб но сва ког писца и 
њего ва књи жев на дела, а 
тако ђе се пред ста вио и лич
но новом књи гом путо пи са.

Одлом ке из сво јих књи га 
про чи та ли су и сами ауто ри 
Рут Лих нер, Милан Рих тер, 
Ерик Ондре јич ка, који су на 
слич ној бесе ди у шко ли уче
ство ва ли пре две годи не. 
Мар тин Пре бу ђи ла пре зен
то вао је све же изда ну књи гу 
„Гозба“ аутор ке Рут Лих нер, 
коју је пре вео на срп ски 
језик у изда њу изда вач
ке куће Про ме теј из Новог 

Сада. На кра ју књи жев не 
бесе де дирек тор шко ле 
Јан ко Хавран је пред ло жио, 
да ова кве сусре те у шко
ли орга ни зу ју сва ке годи не 
током Сај ма књи га. Гости 
из Сло вач ке посе ти ли су и 
Архив Сло вач ке еван ге лич
ке а.в. цркве у Срби ји у Хур
ба но вом паро хиј ском дому.

А. Симо но вић

Slo venský spi so va te lia v Sta rej Pazo ve
Medzinárodný veľrh kníh v Bele

hra de aj v tom to roku je mie stom 
nie len na prezentáciu jej veli čen

stva knihy, ale aj pre početné stret nu tia 
samotných auto rov, vydava teľov, pre ka
da teľov. Naj nov šia knižná pro duk cia 
tunajších a Slovákov zo Slo ven ska tiež 

naš la svo je mie sto na veľtrhu. Na kni
žnom veľtrhu sa zúčast ni li aj spi so va te lia 
zo Slo ven ska z Klu bu nezávislých spi so
va teľov: Rút Lichnerová, ,Milan Ric hter, 
Erik Odre jič ka a sta ro pa zovský rodák 
Miro slav Demák. Práve v tom to zložení 
a posilnení pazovským spi so va teľom 

Mar ti nom Pre bu di lom v pon de lok  
navštívili základnú ško lu hrdi nu Jan ka 
Čmelíka v Sta rej Pazo ve.  

Účastníkov literárnej besedy naj prv 
privítal Jan ko Havran, ria di teľ školy a 
potom sa pri ho vo ril Miro slav Demák, 
ktorý aj mode ro val ten to pro gram. 
Milovníkom kníh med zi ktorými okrem 
žia kov vyšších ročníkov a ich pro fe so rov 
boli aj pred sta vi te lia slo venských inštitúcii 
a Ľudovej kni žni ce Dosi te ja Obra do vi ća, 
pred sta vil každého spi so va teľa a jeho 
literárne die la a tiež sa pred sta vil aj vlast
nou novou kni hou cesto pi sov. 

Ukážkou zo svo jej tvorby pred sta vi li 
sa aj samotní auto ri Rút Lichnerová, 
Milan Ric hter, Erik Ondre jič ka, ktorý sa 
podob nej literárnej besedy v ško le 
zúčast nil i pred dvo mi roka mi. Mar tin 
Pre bu di la pre zen to val čer stvo vydanú 
kni hu Hosti na Rút Lic hne ro vej, ktorú 
pre lo žil do srb činy a o čie sa vydanie 
posta ra lo vydava teľstvo Pro me tej z 
Nového Sadu. Záverom lite rar nej besedy 
ria di teľ školy Jan ko Havran navr hol, aby 
sa takéto stret nu tia v ško le orga ni zo va li 
pra vi del ne každý rok počas knižného 
veľtrhu. Hostia zo Slo ven ska navštívili aj 
Archív SEAVC v Srb sku na Hur ba nov
skej fare.

A. Simonovićová
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ОПЕР СКИ ПЕВАЧ БОРИС БАБИК

Глас сла ву ја из Ста ре Пазо ве

Ста ро па зо вач ка публи ка је 19. 
окто бра ужи ва ла на кон цер ту 
шан со на, напо ли тан ских и евер

грин песа ма. Иде ја се роди ла из недав
не сарад ње Бори са Баби ка, опер ског 
пева ча – тено ри сте из Ста ре Пазо ве 
са опер ском пева чи цом  сопра нист ки
њом Ната шом Катић Радо са вље вић из 
Бече ја, про фе со ром кла ви ра Јоже фом 
Рите ром, и бечеј ским шан со ње ром 
Рас ти сла вом Рале том Петри че вић. Био 
је то спој људи, који је на сце ну донео 

неа гре сив ну музи ку из дав них шест де
се тих и седам де се тих годи на и пода рио 
публи ци песме у соло насту пу, дуе ту 
или три ју. 

Била је то при ли ка да са Бори сом 
Баби ком, који је на сце ни више од три
де сет годи на попри ча мо о оства ре ним 
сно ви ма као опер ског  пева ча. Борис 
Бабик не насту па само на сце ни већ 
и у црква ма, пева и сло вач ке народ
не песме, ста ро град ске, напо ли тан
ске, евер грин и забав не песме. Његов 

репер то ар је богат, јер ника да није сигу
ран да ли ће неко из њего вог дру штва 
рећи: А сада ће Борис да запе ва.

 Моје сно ве сам почео да сањам још 
дав не 1985. када сам почео да играм у 
фол кло ру у СКУД „Херој Јан ко Чме лик“. 
Већ наред не годи не сам постао члан 
Мушке гру пе пева ча у овом дру штву, а 
1992. годи не сам уче ство вао као соло 
певач на фести ва лу сло вач ких народ
них песа ма у Пив ни ци где сам осво јио 
тре ће место. И наред не две годи не сам 

Slávičí hlas zo Sta rej Pazovy
S taropazovskí diváci vo štvr tok 

19.októbra mali pôžitok z kon cer tu 
balád, nea polských a ever grin 

piesní. Idea sa zro di la z nedávnej 
spolupráce Bori sa Babíka, operného 
speváka – teno ri stu zo Sta rej Pazovy s 
oper nou speváčkou – sopra tist kou 
Nata šou Kati ćo vou Rado sa vlje vi ćo vou z 
Beče ja, pro fe so rom klavíra Jože fom Rit
te rom a Bečejským šan so ni e rom Ras ti
sla vom Rale tom Petri če vi ćom. Bolo to 

spo je nie ľudí, ktorý na scénu pri ni e sli 
neagresívnu hud bu z dávnych šes de si
atých a sedem de si atých rokov a obe
cen stvu daro va li pie sne v sólo podaní 
ale aj v due te a triu. Bola to príležitosť 
aby sme sa s Bori som Babíkom, ktorý je 
na scéne viac ako trid sať rokov, 
porozprávali o jeho usku toč nených 
snoch ako operného speváka.

 Moje sny som začal snívať ešte 
dávneho 1985. roku, ked´ som začal 

tan čiť vo folklŕe v SKUS hrdi nu Jan ka 
Čmelíka. Už nasle dovného roku som sa 
stal čle nom  Muž skej speváckej sku piny 
v spol ku a 1992. som sa zúčast nil na 
festi va le slo venských ľudových piesní v 
Piv ni ci, kde som si vyspi e val tre tiu cenu. 
Aj nasle dovné dva roky som sa toh to 
festi va lu zúčast nil a 1994. roku som aj 
zvíťazil. Súbežne som tan čil vo 
folklórnom súbore Klasy, avšak pieseň 
ma via cej zaujímala. Tak po víťazstve 
na festi va le som v roku 1995. začal so 
školením hla su u pro fe sorky Olgi Milo
še vi ćo vej v stred nej hudob nej ško le 
Stan ko vić v Bele hra de. Za to vd´aka 
patrí Gor da ne Tomi ćo vej, v tom čase 
oper nej primadóne v Bele hrad skom 
Národnom diva dle, ktorá mi navr hla 
ško liť hlas –začína svo ju spevácku 
rozprávku Babík.

Aj dnes si spomínam na dlhý 
potlesk na tvo jom prvom sólo kon-
cer te 6. mar ca v roku 1998.

Aj ja si s radosťou spomínam na to a 
veľmi rád sa vra ci am na pazovské javi
sko, kd´ sa mi naskytne príležitosť. A 
tých príležitostí je dosť, každý rok na 
výroč nom kon cer te FS Klasy, ale bo na 
Via noč nom či Veľkonoč nom kon cer te. 
Už tak mer pra vi del ne vystu pu jem v Slo
ven skom eva nje lic ko kosto le na šte dro
ve černých službách ale aj v iných kosto
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loch, lebo mi je blýzka aj duchovná 
a svetová pravoslávna pieseň. Od 
samého zači at ku ško le nia som čle
nom Prvej bele hrad skej speváckej 
spo loč no sti. No, od samotného zači
at ku som sa chcel stať sólovým 
operným spevákom.

Ten sen sa aj usku toč nil po nie-
koľkých rokoch tvr dej práce.

Pred petnástimi rok mi som sa 
zamest nal v Národnom diva dle v 
Bele hra de, zo zači at ku som spi e val 
v zbo re, ale mal som aj men šie 
úlohy ako sólovy spevák. Boli v 
operách Tra vi a ta, Bál pod maska mi, 
Slepý myš, Čarodejná fru la. Potom 
pri bu dli aj dal šie roly v operách 
Národneho diva dla. Vystu po val som 
aj ako sólista v Madle ni a u me, hral som 
v Hof ma nových rozprávkach, Madam 
Bater flay. Mal som aj úlohu v bale te 
Kráľovná Mar got, kde spi e val aj zbor. 
Ako zbo rový spevák spi e vam aj v 
operách z nášho stáleho repertoáru: 
Car men, Tru badúr, Otte lo, Seviľsky 
holič, Kava le ria Rusti ka na ... 
Momentálne nemám také úlohy, žiaľ 
také sú časy,  mi zo zbo ru nemáme 
často príležitosť vystu po vať sólo. Práve 
pre to sa veľmi poteším ked´ vystu pu jem 
na takom to ale bo podob nom kon cer te.“

Aj ked´ úsmev na tvári Bori so vi 
nechýba, pred sa možno vycítiť, že 
nie je cel kom spo kojný s tým čo sa 
súčasne na tom to ume lec kom poli 

deje, ved´ teraz by tie plody mali byť 
väčšie, cesto va nia častej šie. A aké 
boli tie dote raj šie?

Boli sme v Grécku, Mad´arsku, dva 
krát v Tali an sku, kde sme zahra li ope ru 
Salo me a Euge nia One gin, potom v 
Nemec ku, Švédsku, v Moskve a boli 
sme aj v Ame riky. Každý zájazd bol na 
svoj spôsob pekný avšak ten v Ame riky 
v roku 2006 aj ked´ bol sedemdňový 
zda lo sa mi akoby trval mesi ac. 
Prekrásne zážitky mám z New Yorku. 
Tak ked´ sme mali voľný deň a 
prechádzali sa Men chet nom a Centrál 
par kom dosta li sme sa k nášmu 
konzulátu pri OSN, stre tli sme sa aj s 
kon zu lom a ten nás zavo lal k nemu 
domov. Potom sme odiš li do 

pravoslávneho kosto la kde práve 
bol sobáš. Sva dobný otec nás 
pozval na svad bu spi e vať, ba 
dokon ca nás zo svadby nec hce li 
pustiť na vystúpenie. No, pred sa 
sme odiš li a vystúpili v stred nej ško
le v Bru kli ne, ktorá má sálu ako v 
Sáva stre di sku.

Z početných vystúpení či sú 
ešte nejaké také neo byčajné?

Do takých môžem zara diť aj 
vystúpenie v Bra ti sla ve po ukon če
nom Stretnutí Pazov ča nov, pri 
veče ri v jed nej reštaurácii. Začal 
som spontáne spi e vať O sole mio a 
odra zu tic hosť, všet ci prítomní sa 
započúvali a odme ni li ma potle
skom na ktorý neza bud nem. 

Zážitkov je hod ne nie len z vystúpení ale 
aj zo skúšok. Bolo ich hod ne aj pri 
nakrúcení prvého slo venského etno fil
mu ale aj v Slo ven skom diva dle VHV v 
Sta rej Pazo ve.

Zážitkov je hod ne, nedá sa to vme stiť 
do jedného príspevku, ved´ každý ktorý 
si raz na dosky zasta ne pochopí, že je 
každé vystúpenie osobitná rozprávka. A 
Boris Babík nevystu pu je len na scéne, 
ale aj v kosto loch, spi e va aj slo venské 
ľudové pie sne, sta ro mestské, nea
polské, ever grin, tanečné skladby. Jeho 
repertoár je bohatý lebo nikdy sa nevie 
či niek to v jeho spo loč no sti nepo vie – A 
teraz nám Boris nie čo zaspi e va.

A. Simonovićová

уче ство вао на овом фести ва лу, а 1994. 
годи не и побе дио. Упо ре до сам играо 
у фол клор ном ансам блу „Кла сје“ али 
ме је песма више инте ре со ва ла. После 
побе де на поме ну том фести ва лу 1995. 
сам почео да шко лу јем свој глас код 
про фе сор ке Олге Мило ше вић у сред
њој музич кој шко ли Стан ко вић у Бео
гра ду. За то могу да захва лим Гор да ни 
Томић, у то вре ме опер ској при ма до ни 
у бео град ском Народ ном позо ри шту, 
која ми је пред ло жи ла да шко лу јем глас 
– почи ње сво ју певач ку при чу Бабик.

И данас се сећа мо дугог апла у за 
публи ке на Вашем првом соли стич-
ком кон цер ту 6. мар та 1998. годи не.

И ја се тога са радо шћу сећам и радо 
се и данас вра ћам на пазо вач ку сце ну 
када ми се пру жи при ли ка. А тих при ли
ка је доста, сва ке годи не на годи шњем 
кон цер ту ФА „Кла сје“ на божић ним или 
ускр шњим кон цер ти ма и у дру гим при
ли ка ма. Већ неко ли ко годи на редов но 
насту пам и у Сло вач кој еван ге лич
кој цркви за Божић, али и у дру гим 
црква ма, јер духов на и свет ска пра
во слав на музи ка ми је бли ска. Од 
самог почет ка мог шко ло ва ња сам 
члан Прве бео град ске певач ке гру
пе. Но, то што сам од самог почет
ка желео је да будем соло опер ски 
певач.

Тај сан се и оства рио после 
неко ли ко годи шњег упор ног 
рада.

Пре пет на ест годи на сам почео да 
радим у Народ ном позо ри шту у Бео
гра ду у почет ку сам био у хору, али 
имао сам и мање уло ге као соло 
певач. Биле су то уло ге у опе ра ма Тра
ви ја та, Бал под маска ма, Сле пи миш, 
Чароб на фру ла. Касни је сам доби јао и 
веће уло ге. Насту пао сам као соли ста 
у Мадле ни ја ну му, играо сам у Хоф ма
но вим при ча ма, Мадам Батер флајy. 
Имао сам и уло гу у бале ту Кра љи ца 
Мар го. Као члан нашег хора певам 
у опе ра ма које су на репер то а ру у 
нашем позо ри шту: Кар мен, Тру ба дур, 
Оте ло, Севиљ ски бер бе рин, Кава
ле ри ја русти ка на... Тре нут но немам 
такве уло ге, јер нажа лост таква су 
вре ме на, ми из хора нема мо често 
при ли ке да насту па мо соло. Зато су 
ми дра ги ова кви и слич ни кон цер ти.

Где сте све насту па ли, и ода кле 
носи те нај леп ше ути ске?

Насту пао смо у Грч кој, Мађар ској, 

два пута у Ита ли ји, у Немач кој, Швед
ској, у Москви, али и у Аме ри ци. Сва
ко путо ва ње је на свој начин лепо, али 
оно у Аме ри ци 2006. годи не иако је 
било сед мо днев но чини ло ми се да је 
тра ја ло месец дана. Лепе дожи вља је 
имам из Њујор ка. Има ли смо сло бо
дан дан и шета ју ћи Мен хет ном и Цен
трал пар ком сти гли пред наш кон зу
лат где смо сре ли кон зу ла који нас је 
позвао код њега кући. Затим смо били 
у пра во слав ној цркви где је упра во 
тада било вен ча ње, где су нас чак и на 
свад бу позва ли да пева мо и нису хте
ли да нас пусте на кон церт. Но, ипак 
смо оти шли на наступ у сред њу шко лу 
у Бру кли н, која има салу као наш Сава 
цен тар.

Са број них путо ва ња има и доста 
дожи вља ја, који је још био нео би-
чан?

У такве могу да убро јим и наступ 
у Бра ти сла ви, где сам био као соли

ста на сусре ту Пазов ча на. После 
насту па на вече ри у јед ном ресто
ра ну сам спон та но почео да певам 
О соле мио и одјед ном су сви ућу
та ли и слу ша ли. Награ ди ли ме 
апла у зом који нећу дуго забо ра ви
ти. Дожи вља ја има пуно не само 
са насту па већ и са про ба. Било их 
је и док смо сни ма ли први сло вач
ки етно филм и у Сло вач ком позо
ри шту ВХВ у Ста рој Пазо ви.

А. Симо но вић
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Осве шта на два 
цркве на крста

Реа ли за ци ја про јек та изград ње цркве 
Рође ња пре све та Бого ро ди це у Вито је
ци ма запо че ла је 2011. годи не, а про шле 
годи не у новем бру завр ше ни су зидар
ски радо ви. Укуп на вред ност град ње и 
уре ђе ња овог хра ма је око 33 мили о на 
дина ра. 

Црква се гра ди ла и уз помоћ дона то ра, 
а захва љу ју ћи њима на цркви су подиг
ну та и два крста.

 У при су ству број них мешта на ове 
крсто ве је 30. окто бра осве штао Вла ди ка 
срем ски Васи ли је. Рани је су Вито јев ча ни 
да би при су ство ва ли слу жба ма, крсти ли 
децу или обе ле жа ва ли неки од цркве них 
пра зни ка, мора ли ићи у окол на села, а 
сада ће све слу жбе бити и у њихо вој сео
ској цркви.

РОТА РИ КЛУБ

Нове сад ни це

Чла но ви Рота ри клу ба Рума орга ни зо
ва ли су акци ју сад ње дрве ћа у Пољо при
вред ној шко ли „Сте ван Петро вић Бри ле“ 
као и град ским основ ним шко ла ма „Вељ
ко Дуго ше вић“ и „Душан Јер ко вић“, а у 
сад њи су им помо гли и уче ни ци поме
ну тих шко ла. Акци ја је реа ли зо ва на 30. 
окто бра.

У Пољо при вред ној шко ли део сад ни ца 
је заса ђен у дво ри шном делу, ка ули ци, а 
део за потре бе буду ће бота нич ке баште. 
У „Вељ ко вој“ шко ли, уз зид пре ма врти ћу 
и уз цео дво ри шни зид обе шко ле ка Ули
ци Вељ ка Дуго ше ви ћа.

 – Реч је о укуп но 56 сад ни ца, мање су 
за потре бе бота нич ке баште, док су оста
ло ста бла са добро фор ми ра ним, вели
ким кро шња ма. Ово је део шире акци је 
која се зове „Јед но дрво по јед ном рота
ри јан цу“. Дрве ће и шуме су плу ћа пла не
те и зато је потреб но сади ти што више 
дрве ћа. У току акци је нас је посе тио и наш 
гувер нер за Срби ју и Црну Гору. Била је 
јако лепа акци ја, а посеб но је важно што 

су и деца уче ство ва ла – рекао је секре
тар Рота ри клу ба Рума Мари јо Кржић. 

Вред ност свих сад ни ца је 105.000 
дина ра.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР
Вече са
Мило шем Зуп цем

Музич ки део про гра ма Кул тур ног цен
тра у Руми наста вљен је 1. новем бра 
госто ва њем Мило ша Зуп ца, књи жев ни ка 
и кан та у то ра из Новог Сада.

Милош је рум ској публи ци сви рао и 
певао, углав ном сво је песме, нај ви ше из 
њего ве послед ње збир ке пое зи је „Краљ 
на киши“, али и песме Миро сла ва Анти ћа, 
Душка Три фу но ви ћа и свог оца, позна тог 
песни ка, Пере Зуп ца.

Пре насту па у Руми, Милош је имао 
изу зет но успе шне кон цер те у Сара је ву, 
Новом Саду, Загре бу и Моста ру.

Милош Зубац је док то ри рао на Кате дри 
за срп ску књи жев ност и језик, а по њего
вој збир ци песа ма „Пое зи ка“ назван је 
исто и ме ни фести вал реги о нал не аутор
ске музи ке. 

Један је од покре та ча сај та за диги тал
ну хума ни сти ку „Кул тур ни Херој“. Први је 
добит ник награ де „Стру не од све тла“ за 
посе бан допри нос афир ма ци ји песнич ке 
речи у рок и блуз музи ци.

Кон курс за
сти пен ди је

Рум ска општи на ће и ове годи не сти
пен ди ра ти успе шне сту ден те од прве до 
мастер сту ди ја са тери то ри је рум ске 
општи не за ака дем ску 2017/2018. годи ну.

Реч је о 100 сти пен ди ја за које је рас пи
сан јав ни позив  30 сти пен ди ја је за сту
ден те прве годи не сту ди ја првог сте пе на 
– основ не ака дем ске или основ не стру
ков не сту ди је, нај ви ше  55 сти пен ди ја је 
за сту ден те од дру ге до послед ње годи не 
сту ди ја , а 15 сти пен ди ја је обез бе ђе но за 
сту ден те дру гог сте пе на сту ди ја – диплом
ске ака дем ске сту ди је (мастер).

Рок за под но ше ње при ја ва тра је од 6. 
до 21. новем бра, зах те ви за доде лу сти
пен ди је се могу пре у зе ти елек трон ски или 
у Оде ље њу дру штве них делат но сти, а 
под но се се на писар ни ци Општин ске 
упра ве у Орло ви ће вој 5. 

У сусрет зими
Нова одлу ка о укла ња њу сне га и леда 

са тери то ри је рум ске општи не – прет ход
на је важи ла десе так годи на – усво је на је 
на послед њој скуп штин ској сед ни ци – са 
циљем да се регу ли шу усло ви и начин 

оба вља ња ове кому нал не делат но сти. 
Пре ма одлу ци, ту делат ност на тери то

ри ји гра да, оба вља ЈП „Кому на лац“ пре ма 
уго во ру који се сва ка годи не закљу чу је са 
пред сед ни ком Општи не, док се о сели ма 
ста ра ју саме месне зајед ни це.

Врши се и месеч на кон тро ла како се ове 
оба ве зе оба вља ју и сачи ња ва изве штај а 
то ће чини ти лице које име ну је пред сед
ник из редо ва запо сле них у Општин ској 
упра ви.

ЈП „Кому на лац“ има оба ве зу да чисти 
снег и лед са ули ца, путе ва, трго ва и дру
гих јав них повр ши на у скла ду са про гра
мом који за ту област доно си.

Укла ња ње сне га и леда са тро то а ра 
испред згра да, стам бе них згра да  и дру
гих обје ка та врше вла сни ци и кори сни ци, 
а да ли се тако и чини у зим ским дани
ма  инспек циј ски над зор врше кому нал ни 
инспек то ри.

Ова одлу ка има  и казне за оне који не 
пошту ју про пи са не оба ве зе – казна за 
пред у зе ћа и прав на лица су 50.000 дина
ра, пред у зет ни ке 20.000, а за физич ка 
лица 5.000 дина ра.

 
ГЕРОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР

Посе та мали ша на

Током окто бра – месе ца соли дар но сти 
са ста рим лици ма у Герон то ло шком цен
тру „Срем“ у Руми орга ни зо ва но је низ 
актив но сти које су запо че ле 1. окто бра, 
Међу на род ног дана ста рих. Тако је орга
ни зо ва но низ про гра ма дру же ња са мали
ша ни ма из врти ћа, основ них и Музич ке 
шко ле. Реа ли зо ва на је и тра ди ци о нал на 
посе та пред став ни ка цен та ра за соци јал
ни рад из свих срем ских општи на.

Гошћа је била и Ђина Лазар која је уста
но ви за ста ре дони ра ла књи ге сво је покој
не мај ке Вје ре Лубар да. Ове окто бар ске 
актив но сти су окон ча не посе том деце 
пред школ ског узра ста и њихо вих вас пи та
ча из „Поле тар че вог“ објек та „Прво мај ска“ 
у гра ду. Они су за сво је дома ћи не при ре
ди ли разно лик про грам, али су доне ли и 
покло не које су сами изра ди ли, тако да је 
то било јед но лепо дру же ње намла ђих и 
нај ста ри јих.

С. Џакула
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БИБЛИ О ТЕ КА ИНЂИ ЈА

Јеф ти ни је учла ње ње

Пово дом 62. Међу на род ног сај ма књи га 
у Бео гра ду Народ на библи о те ка „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“ у Инђи ји у пери о ду од 22. до 
29. окто бра орга ни зо ва ла је акци ју јеф ти ни
јег учла ње ња за све кате го ри је ста нов ни
штва. Библи о те ка је омо гу ћи ла чла но ви ма 
попуст од 80 одсто, те су сви заин те ре со
ва ни могли за само 200 дина ра да про ду же 
чла на ри ну или поста ну нови чла но ви. 

 За раз ли ку од про шле годи не, ове, учла
ни ло се за 65 посто више наших сугра ђа
на. Акци ја је самим тим, била и више него 
успе шна, због чега смо посеб но задо вољ ни 
 рекла је Бра ни сла ва Тана сић, дирек то ри
ца Народ не библи о те ке „Др Ђор ђе Нато ше
вић“ у Инђи ји и дода ла да ће уско ро сти ћи 
и нај но ви ји насло ви са недав но одр жа ног 
Сај ма у Бео гра ду.

Дирек то ри ца инђиј ске Библи о те ке иста
кла је да су у сре ду, 1. новем бра поче ле и 
зим ске еду ка тив нокре а тив не ради о ни це 
које се тра ди ци о нал но одр жа ва ју у чита о
ни ци те уста но ве.

 Сва ке сре де од 17.30 часо ва дру жи ће
мо се са нашим нај мла ђим сугра ђа ни ма и 
кори сни ци ма на један, кре а ти ван начин. 
Сва ка ради о ни ца биће при ла го ђе на деци 
и њихо вим потре ба ма и инте ре со ва њи ма, 
увек сми шља мо нове теме за сва ко сле де
ће оку пља ње  иста кла је Тана сић и дода ла 
да ће при кра ју зим ског циклу са ради о ни ца 
пра ви ти и ново го ди шње укра се, који ће се 
наћи на ново го ди шњим сај мо ви ма у инђиј
ским основ ним шко ла ма, са који ма Библи о
те ка има одлич ну сарад њу. М.Ђ.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

О Андри ћу и Крле жи

Књи жев на три би на „Андрић и Крле жа“ 
одр жа на је 2. новем бра у Град ској библи о
те ци „Ата на си је Стој ко вић“ у Руми, а о сво
јој исто и ме ној књи зи гово ри ла је аутор ка, 
мул ти ме ди јал на умет ни ца Мир ја на Марин
шек Нико лић. Ова три би на је пра ће на и 
еми то ва њем дело ва доку мен тар них фил
мо ва, међу који ма је и онај везан за доби ја
ње Нобе ло ве награ де за књи жев ност Иве 
Андри ћа.

По речи ма саме аутор ке, пове за ла је 
Андри ћа и Крле жу, и напи са ла дра ме које 
се могу кори сти ти као сце на ри ји за ова два 

писца јер их пове зу ју две жене – Гуна Берг
ман, када је Андрић у пита њу и Ири на 
Алек сан дер, када је реч о Крле жи. 

А обе ма је зајед нич ко да се оне, и поред 
зна чај не уло ге у њихо вим живо ти ма, вео ма 
мало поми њу, да су гото во забо ра вље не.

Гуна Берг ман је била бале ри на, а потом 
и док тор сла ви сти ке и жена Инг ма ра Берг
ма на, која је пре во ди ла Андри ће ва дела и 
допри не ла њего вој попу ла ри за ци ји у Швед
ској, уз пода так да је годи ну дана рани је 
писа ла Андри ћу да ће сле де ће годи не он 
доби ти Нобе ло ву награ ду. Воле ла је и Хер
цег Нови, где је често дола зи ла, а поги ну ла 
је у сао бра ћај ној несре ћи у Црној Гори.

Ири на Алек сан дер је била руска еми
грант ки ња, која је после рево лу ци је живе ла 
у Загре бу. Њен књи жев ни салон је био 
место оку пља ња позна тих уемт ни ка, а 
била је при ја те љи ца Крле же и њего ве жене 
Беле. Умр ла је у 103.годи ни у Швај цар ској, 
а напи са ла је и књи гу у којој се може доста 
сазна ти о чуве ном Миро сла ву Крле жи. 

С. Џ.

МИТРО ВАЧ КА  БИБЛИ О ТЕ КА

Промоција романа

У Библи о те ци  „Гли го ри је Воза ре вић“ у 
Срем ској Митро ви ци про шлог четврт ка 2. 
новем бра, одр жа на је про мо ци ја рома на 
Завод ник ништа ви ла, ауто ра Пре дра га 
Мар ко ви ћа, нека да шњег  мини стра кул ту ре 
и бив шег пред сед ни ка  Народ не скуп шти не 
Срби је. 

Пре ма речи ма ауто ра иде ја за писа ње 
рома на јави ла се 1990. годи не, када је  
напи са но неко ли ко погла вља која су обја
вље на у часо пи су Књи жев ност.

 Оно што је нео бич но за овај роман јесте 
да је испри чан у жен ском лицу у 33 погла
вља. Овај роман пред ста вља опо ру при чу, 
која откри ва иску ство инце ста глав не јуна
ки ње, њено скри ве но срп ско поре кло и уче
шће у под зем ном инте лек ту ал ном живо ту 
Москве сед ме и осме деце ни је два де се тог 
века – рекао је Пре драг Мар ко вић.

Про мо ци ју рома на води ла је Ружи ца 
Станко вић, која је током про мо ци је чита ла 
одлом ке рома на. С. К.

МУЗЕЈ СРЕ МА

Коло ни ја Види ци
У четвр так 2. новем бра у Музе ју Сре ма 

изло же не су сли ке срп ско – руске коло ни је 
Види ци 2016  2017. Посе ти о ци ће бити у 
при ли ци да до 17. новем бра виде више од 
30 ода бра них сли ка.  Орга ни за тор изло жбе 
је Удру же ње срп ско – руског при ја тељ ства, 
Шид. 

У раду коло ни је уче ство ва ло је 12 ликов
них умет ни ка из Руси је и исто толи ко умет
ни ка из Срем ске Митро ви це, Шида и  Новог 
Сада. 

Изло жбу је отво ри ла Све тла на Суба
шић, кустос Музе ја Сре ма. После Срем

ске Митро ви це изло жба ће бити одр жа на у 
Бије љи ни, а план је да се одр жи и у Буја
нов цу. С. К.

Позоришне ловорике
Ста ра Па зо ва је од 27. ок то бра до 5. 

но вем бра би ла до ма ћин 48. смо тре сло вач
ког ама тер ског по зо ри шног ства ра ла штва у 
Ср би ји „По зо ри шне ло во ри ке“. Ово го ди
шња смо тра, ко ја је увр ште на у ма ни фе ста
ци је од по себ ног зна ча ја, до не ла је де вет  
так ми чар ских пред ста ва из ово го ди шње 
по зо ри шне про дук ци је вој во ђан ских Сло ва
ка. Струч ни жи ри у са ста ву: доц. ди пло ми
ра ни ре ди тељ Ми ро слав Бен ка, ис так нут ни 
умет ник, пред сед ник и чла но ви ди пло ми ра
ни ре ди тељ Јан Ма кан и Ми ро слав Фа бри, 
глу мац Срп ског на род ног по зо ри шта у 
Но вом Са ду, кон ста то вао је да су сви 
ан сам бли би ли под је дан ко ква ли тет ни.

Пр ва на гра да на 48. смо три сло вач ког 
ама тер ског по зо ри шног ства ра ла штва у 
Ср би ји „По зо ри шне ло во ри ке“ при па ла је 
пред ста ви „По здра ви не ко га“ Гим ко те а тра 
из Ко ва чи це, дру га ВХВ сце ни из Ко ва чи це 
за пред ста ву „Др” док је на тре ћем ме сту 
пред ста ва „Ла вља ја зби на“ из Арад ца, за 
ко ју је ауто ру Ја ну Хру би ку при па ла и 
на гра да за аутор ски текст. На гра ду за нај
бо љу му шку уло гу до био је Јан Хр ћан, а за 
жен ску Ду ша на Ба би нец, обо је  из Ко ва чи
це. Нај бо љу жен ску епи зод ну уло гу оства
ри ла је Ана Шир ка из Ко ва чи це а нај бо љу 
му шку Игор Пи скла из Ста ре Па зо ве. Ста
ро па зо вач ка пред ста ва „Ђа во у брач ном 
ра ју“ у ре жи ји Ањич ке Ба лаж до би ла је нај
ви шу оце ну пу бли ке, а из исто и ме не пред
ста ве Ана ма ри ји Си мо но вић је при па ла 
на гра да за де би, док су Ва лен ти на Ве реш и 
Ја на Ру ман до би ле по хва ле.  У част на гра
ђе них на сту пи ло је по зо ри ште из Сло ве ни
је из гра да Стич на са пред ста вом „Слу га 
две ју го спо да ра“ у ре жи ји па зо вач ког глум
ца и ре ди те ља Алек сан дра Ба ка.

Пр ва смо тра сло вач ких ама тер ских по зо
ри шних дру шта ва Вој во ди не одр жа на је 
1970. го ди не у Бач ком Пе тров цу. Од 2010. 
го ди не но си на зив Смо тра сло вач ког ама
тер ског по зо ри шног ства ра ла штва у Ср би ји 
– По зо ри шне ло во ри ке.  З. К. / Ј. К.

Фил мо ви и пред ста ве
Цен тар за кул ту ру Ста ра Пазо ва наја

вљу је број не про гра ме за овај прет по след
њи месе це у годи ни, од којих се сва ка ко 
издва ја ју позо ри шне пред ста ве Мој деда је 
аут и Пла сти ка, и дома ћи филм Про кле ти 
пас, чија је све ча на пре ми је ра била 17. 
окто бра у Сава цен тру.  На репер то а ру је 
још неко ли ко хит насло ва, игра них и ани
ми ра них фил мо ва. Почи ње и сезо на годи
шњих кон це ра та пазо вач ких ама те ра. 
Публи ку у Ста рој и Новој Пазо ви оче ку ју и 
књи жев не вече ри и изло жбе, у Ста рој Пазо
ви наста вља и циклус кон це ра та кла сич не 
музи ке.  Ј. К.
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ОВАН: Под стак ну ти 
сте нечи јом при чом о 
новим иде ја ма али о 
послов ној сарад њи, 

тако да има те жељу да се опро ба
те у неким нео бич ним ситу а ци ја
ма. Ако се орга ни зу је те на добар 
начин, онда врло успе шно може те 
да завр ши те низ послов них дого
во ра на раз ли чи тим стра на ма. У 
љубав ном живо ту или од свог 
парт не ра оче ку је те више роман
тич них ужи та ка. 

БИК: При ме ћу је те 
про ме не у свом окру
же њу и тра жи те нај бо
ље реше ње за низ 

пита ња која вам се наме ћу. 
Посто је оба ве зе које зах те ва ју 
стрикт но пошто ва ње пра ви ла или 
вре мен ских роко ва. У одно су са 
воље ном осо бом све сте бли жи 
оства ре њу зајед нич ких жеља. 
Пре пу сти те се осе ћа њи ма да вас 
воде и то ће вас још више при бли
жа ва ти осо би која вам је дра га. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нала зи
те се у доброј фор ми 
и у сјај ној при ли ци да 
оства ри те неке дуго

роч ни је послов не инте ре се. Учи
ни те све што је потреб но да при
до би је те подр шку код већи не 
сарад ни ка из свог окру же ња. 
Нови дога ђа ји који вас пра те у 
љубав ном живо ту делу ју зани
мљи во и охра бру ју ће. Осе ћа те 
вели ки емо тив ни занос и задо
вољ ство уз бли ску осо бу. 

РАК: Нала зи те се у 
ства ра лач кој фази и у 
дого во ру са сво јим 
сарад ни ци ма поку ша

ва те да ускла ди те раз ли чи те 
послов не инте ре се. Избе га вај те 
ривал ске одно се са неис то ми
шље ни ци ма. Нај бо ље је да сво ју 
енер ги ју посве ти те тема ма које 
спа да ју у при о ри тет не оба ве зе. 
Иако инси сти ра те на откри ва њу 
исти не и суче ља ва њу, има те осе
ћај да бли ска осо ба при кри ва 
неке дета ље.  

ЛАВ: Сва ки потез 
добро испла ни рај те и 
немој те дозво ли ти да 
због сит них инте ре са 

напра ви те почет ни про пуст или 
да изгу би те пове ре ње неких 
сарад ни ка. Осе ћа те нови емо тив
ни узлет и жели те да оства ри те 
све сво је наме ре, без обзи ра на 
повре ме но парт не ро во нера зу ме
ва ње. Задр жи те само по у зда ње и 
опти ми зам као сво ју глав ну ори
јен та ци ју. 
 

ДЕВИ ЦА: Пажљи во 
ана ли зи рај те сво је 
сарад ни ке и ком плет
ну ситу а ци ју на 

послов ној сце ни како бисте доне
ли низ исправ них одлу ка. Ста ло 
вам је да у дого во ру са око ли ном 
дефи ни ше те пра ве вред но сти и 
да оства ри те све сво је циље ве. 
Неко вам је накло њен и то пози
тив но делу је на ваше само по у
зда ње. Раду је вас нови дога ђа ји у 
при ват ном живо ту. 

ВАГА: Потреб но је да 
се рас те ре ти те од 
додат них оба ве за, али 
нема те довољ но енер

ги је да се анга жу је те на више 
стра на исто вре ме но. У досто јан
стве ном сти лу и без суви шних 
пита ња при хва ти те све кори сне 
суге сти је или речи кри ти ке које 
вам упу ћу ју бли ски сарад ни ци. 
Желе ли бисте да успо ста ви те 
бољу кон тро лу над новим дога ђа
ји ма у љубав ном живо ту. 

ШКОР ПИ ЈА: Оче ку је 
вас нови успех или 
шира афир ма ци ја у 
послов ним кру го ви ма. 

Потру ди те се да пра вил но испу
ни те све сво је оба ве зе, без пси хо
ло шког при ти ска или так ми ча р
ских аспи ра ци ја. Завр шни резул
та ти пред ста вља ју нај бо ље мери
ло вред но сти. У љубав ном одно
су пре пу сти те свом парт не ру 
пра во на одре ђе не уло ге или 
изве сну доми на ци ју. 

СТРЕ ЛАЦ: Кад год се 
нала зи те пред неком 
сло же ном ситу а ци јом 
или послов ним иза зо

вом, упо тре би те сво је нај ја че аду
те и тра жи те ефи ка сно реше ње. 
Има те низ пред но сти у одно су на 
сво је сарад ни ке из окру же ња и 
добру вољу да се иска же те у нај
бо љем све тлу. Све оно што чини
те у овом пери о ду би тре ба ло да 
вам доне се дуго роч не ефек те. 

ЈАРАЦ: Ако раз ми
шља те на пози ти ван 
начин, онда мно ге 
послов не при ли ке 

може те успе шно да реа ли зу је те 
без обзи ра на почет не ком пли ка
ци је. Посре ћи ло вам се да има те 
ширу накло ност у кру гу сарад ни ка 
и да су сим па ти је ути цај них осо ба 
на вашој стра ни. Сада је пово љан 
тре ну так да инве сти ра те на више 
стра на. У љубав ном одно су са 
парт не ром пред о се ћа те да вам 
пред сто ји нека још узбу дљи ви ја 
деша ва ња. 

ВОДО ЛИ ЈА: Откри
ва те нове и кори сне 
дета ље о послов ној 
сарад њи и у вези про

бле ма који вас пра ти на рела ци ји 
са јед ном мла ђом осо бом. 
Дакле, мора ће те неког раз у ве ри
ти да су вас непра вед но опту жи
ва ли, али немој те зане ма ри ти ни 
помоћ коју вам нуде бли ски при
ја те љи. Лак ше вам је кад сте 
сами и онда пот пу но сми ре но 
ана ли зи ра те свој однос са воље
ном осо бом. 

РИБЕ: Добро сте 
инфор ми са ни о новим 
при ли ка ма на послов
ној сце ни и ста ло вам 

је да оства ри те низ зна чај них 
циље ва у дого во ру са бли ским 
сарад ни ци ма. Нала зи те се у сјај
ној фор ми и оправ да но са вели
ком дозом опти ми зма про це њу је
те исход у послов ним пре го во ри
ма. Сми шље но одла же те суо ча
ва ње са одре ђе ним диле ма ма у 
љубав ном живо ту. 

VREMEPLOV
8. но вем бар

1519. Шпан ски осва јач Ер нан 
Кор тес сти гао у Мек си ко, где су 
га Асте ци, ве ру ју ћи да је ре ин
кар на ци ја асте шког бо жан ства 
Ке цал ко атл, при ми ли с нај ве
ћим по ча сти ма. 
1793. Лу вр отво рен за јав ност. 
Дво рац фран цу ских кра ље ва 
од 1204, од лу ком ре во лу ци о
нар не вла де 1791. пре тво врен 
у му зеј. 

9. но вем бар
1799. На по ле он Бо на пар та вој
ним уда ром сру шио вла ду 
Ди рек то ри ју ма и као пр ви кон
зул пре у зео власт у Фран цу
ској. 
1938. То ком но ћи, на ци сти у 
Не мач кој де мо ли ра ли ви ше од 
7.000 је вреј ских ку ћа и про дав
ни ца и спа ли ли на сто ти не 
си на го га. Уби је но пре ко 90 
Је вре ја. До га ђај на зван Кри
стал на ноћ јер су ули це не мач
ких гра до ва би ле пре кри ве не 
раз би је ним ста клом. 

10. но вем бар
1796. Умр ла ру ска ца ри ца 
Ка та ри на ИИ Алек се јев на, 
Ка та ри на Ве ли ка.
1991. У Ву ко ва ру по че ле улич
не бор бе при пад ни ка Ју го сло
вен ске на род не ар ми је и 
хр ват ских по ли циј ских сна га. 
Је ди ни це ЈНА осво ји ле Ву ко
вар 18. но вем бра. 

11. но вем бар
1821. Ро ђен је Фјо дор Ми хај ло
вич До сто јев ски.
1918. Ка пи ту ла ци јом Не мач ке 
за вр шен је Пр ви свет ски рат у 
ко јем је уче ство ва ло 36 др жа
ва. Жи вот је из гу би ли око 10 
ми ли о на љу ди. 
2004. У вој ној бол ни ци у Па ри
зу умро је па ле стин ски пред
сед ник Ја сер Ара фат

12. но вем бар
1933. На ци о налсо ци ја ли стич
ка рад нич ка пар ти ја Адол фа 
Хи тле ра до би ла је из бо ре и 
пре у зе ла власт у Не мач кој. 
1989. Умр ла је шпан ска ре во
лу ци о нар ка До ло рес Иба ру ри, 
ле ген дар на Ла Па си о на ри ја.

13. но вем бар
1813. У Ње гу ши ма ро ђен Пе тар 
II Пе тро вић Ње гош, цр но гор ски 
вла ди ка, фи ло зоф и др жав ник, 
ве ли ки еп ски пе сник, аутор 
слав ног драм скоеп ског де ла 
“Гор ски ви је нац”. Као др жав ник 
по ста вио те ме ље мо дер не 
цр но гор ске др жа ве. За ње го ве 
вла да ви не осно ва на пр ва 
штам па ри ја у Це ти њу 1834. и 
по диг ну та пр ва шко ла. 

14. но вем бар
1918. То маш Ма са рик иза бран 
за пр вог пред сед ни ка Че хо сло
вач ке. 
2001. Пет др жа вана след ни ца 
СФРЈ по сти гле до го вор о 
по чет ку при пре ма за рас по де
лу 74,5 ми ли о на до ла ра у зла
ту као пр ве ра те укуп не зо став
шти не од око две ми ли јар де 
до ла ра. 

HOROSKOP

Сре да, 8. новем бар
(26. окто бар)  

Све ти вели ко му ченк Дими три је 
– Митров дан

Четвр так, 9. новем бар
(27. окто бар)  

Све ти муче ник Нестор 

Петак, 10. новем бар
(28. окто бар)  

Св. муче ник Терен ти је; Св. 
Арсе ни је Сре мац, Архи е пи скоп 
срп ски

Субо та, 11. новем бар
(29. окто бар)  

Све ти Авра ми је Затвор ник; 
Пре по доб но му че ни ца Ана ста
си ја Римљан ка

Неде ља, 12. новем бар
(30. окто бар)  

Св. краљ Милу тин; Преп. Теок
тист и Јеле на; Св. Вар на ва Хво
стан ски Испо вед ник

Поне де љак, 13. новем бар
(31. окто бар)  

Све ти апо сто ли Ста хи је, Ампли
је, Урван и дру ги

Уто рак, 14. (1)  новем бар 
Све ти Козма и Дамјан  Вра че ви

Crkveni
kalendar

• Коли ко дуго нешто тре-
ба да сто ји нао пач ке да 
би поста ло нор мал но?
• У ресто ра ну доруч ку-
јем на плеј бек. Док дру ги 
једу, ја зевам. 
• Прво поста ни мо људи 
– после ће нам бити све 
дозво ље но. 

Ко лач са џе мом 
од кај си ја 

Са стој ци: ча ша ше ће ра, мле
ка, бра шна и во де, со да би кар бо
на  ке си ца, џем од кај си ја 8 ка ши
ка, ка као 2 ка ши ке, чо ко ла да за 
ку ва ње 100 г, уље.

При пре ма: Ше ћер, мле ко, бра
шно, во ду, со ду би кар бо ну, 5 
ка ши ка џе ма од кај си ја и ка као 
уму ти те до бро мик се ром. До би је
ну сме су си пај те у че твр та сти 
плех ко ји сте об ло жи ли па пи ром 
за пе че ње и пе ци те ко ру на 200 
сте пе ни, око 20 ми ну та. Док је 
ко ра још вру ћа, пре ма жи те је пре
о ста лим џе мом. Чо ко ла ду из ло
ми те на коц ки це и ста ви те у шер
пу с ма ло уља да се ото пи, па 
пре ма жи те пре ко џе ма.
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Тре ћи Међу на род ни фести
вал там бу ра шких орке
ста ра, у орга ни за ци ји 

Кул тур ног цен тра и Саве за там
бу ра шких дру шта ва Вој во ди не, 
а под покро ви тељ ством рум ске 
општи не, одр жан је 5. новем бра 
у вели кој дво ра ни Кул тур ног 
цен тра.

Пред рум ском публи ком 
насту пи ло је са сво јим так ми
чар ским про гра ми ма седам 
там бу ра шких орке ста ра чија 
је умет нич ка постиг ну ћа оце
њи вао струч ни жири у саста ву 
проф Сло бо дан Ата нац ко вић и 
проф Зоран Мулић.

Гран при 3. Међу на род ног 
фести ва ла там бу ра шких орке
ста ра је оти шао у руке Субо тич
ког там бу ра шког орке стра који 
је насту пио под дири гент ском 
пали цом Мари ја не Мар ки. 

Субо ти ча ни су осво ји ли 97 
бодо ва и Злат ну пла ке ту, а 
њу су још доби ли ТО опћи
не Семељ ци (96 бодо ва), КТО 
„Злат не жице“ Рума (95) и ГТО 
„Бран ко Ради че вић“ Рума (94). 
Сре бр ну пла ке ту фести ва ла 

осво ји ли су ТО ХКПД „Мати ја 
Губец“ Рума (89), ГТО Бања лу
ка (89) и ТО „Там бу ра то ри јум“ 
Пан че во.

Овај међу на род ни фести
вал там бу ра шких орке ста ра из 
Хрват ске, БИХ и Срби је отво рио 
је Сте ван Кова че вић, пред сед

ник СО Рума, под се тив ши да је 
само пре неде љу дана одр жан 
и Фести вал музич ких дру шта ва 
Вој во ди не, а сада и там бу ра ша 
из земље и окру же ња. 

– Раду је нас да је Рума град 
фести ва ла, и то дуго веч них. 
Ми се тиме поно си мо јер је то 

могу ће ако кул тур ни ства ра о ци 
вред но раде. Локал на само у
пра ва је ту да помог не вред не 
кул тур не пре га о це и надам се 
да ће се овај и дру ги фести ва ли 
орга ни зо ва ти још дуги низ годи
на – пору чио је Сте ван Кова че
вић.  С. Џ.

У РУМИ ОДР ЖАН 3. МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ ТАМ БУ РА ША

Гран при Субо ти ча ни ма

Субо тич ки там бу ра шки орке стар – Гран при фести ва ла

Завр ше ни су радо ви на уград њи 11 недо ста ју ћих хидра
на та који су били нео п ход ни како би вода поте кла у 
чор та но вач ким дома ћин стви ма која су била обу хва ће

на дру гом и тре ћом ета пом радо ва на изград њи водо во да у 
том селу. Како је иста као Дра го љуб Три фу но вић, дирек тор 
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа „Водо вод и кана ли за ци ја“ у 
Инђи ји, у току ове неде ље поче ће дез ин фек ци ја поме ну тог 
дела мре же до пози тив них резул та та.

Не зна мо да ли ћемо доби ти пози тив не резул та те после 
дру гог или тре ћег циклу са дез ин фек ци је мре же, али чим 
стиг ну, кре ће се са уград њом при кљу ча ка у дома ћин стви ма 
каже Три фу но вић и дода је да ће се у току радо ва на дез ин
фек ци ји врши ти анке та, у скло пу које ће се мешта ни Чор та
но ва ца изја сни ти да ли желе или не да при кљу че дома ћин
ство на ново и згра ђе ну водо вод ну мре жу.

До сада смо при кљу чи ли 70 дома ћин ста ва на бази прве 
анке те, сада ради мо анке ту за дру гу и тре ћу ета пу и онда 
ћемо тач но зна ти коли ко ћемо има ти нових при кљу ча ка. Уго
ва ра ње и овај пут орга ни зу је мо у насе ље ном месту Чор та
нов ци, како мешта ни не би мора ли да дола зе у нашу цен
тра лу у Инђи ју – каже дирек тор „Водо во да“.

Три фу но вић је потвр дио да су поче ли радо ви на изград њи 
бате ри је буна ра 24 у Инђи ји и да је у пита њу про је кат за који 
су им сред ства одо бре на од Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар ство АП Вој во ди не.

Кра јем про шле неде ље пот пи са ли смо и уго вор за 
изград њу недо ста ју ће стуб не тра фо ста ни це која нам је нео
п ход на због нових буна ра на инђиј ском изво ри шту и уско ро 
нам сле ди рас пи си ва ње јав не набав ке за изво ђа ча радо ва 
који ће бити анга жо ван на изград њи бате ри је буна ра 25, 
тако ђе у Инђи ји каже Три фу но вић и дода је да су нови буна
ри нео п ход ни како би се обез бе ди ле довољ не коли чи не 
воде за несме та но снаб де ва ње ста нов ни штва.

М.Ђ.

ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ ИНЂИ ЈА

Нови при кључ ци
у Чор та нов ци ма

5. НОВЕМ БАР ДАН СЕЋА ЊА НА ТРА ГИЧ НИ 
ДОГА ЂАЈ ИЗ 1991. ГОДИ НЕ      

Шиђа ни пам те
Један од нај тра гич ни јих дана 

нови је исто ри је за ста нов
ни ке Шида, сва ка ко је 5. 

новем бар 1991. годи не када су 
хрват ске пара вој не сна ге гра
на ти ра ле град. Гађа на је згра
да нека да шњег ПИКа и вртић 
„Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“ у 
исто и ме ном насе љу.  

Ове годи не Шиђа ни су обе ле
жи ли 26. годи шњи цу овог дога
ђа ја. Да се не забо ра ве жртве, 
стра хо ви и луди ло гра ђан ског 
рата током деве де се тих годи
на потру ди ла се Општи на Шид, 
Месна зајед ни ца Шид, СУБ НОР 
Шид, Удру же ње рат них вој них 
инва ли да, чла но ви поро ди ца 
стра да лих и гра ђа ни.

Јови ца Сте па нић, пред сед ник 
СУБ НОРа Шид под се тио је у 
крат ком изла га њу на овај дога
ђај и нагла сио да до сада није 
обја шње но какви су про пу сти 
дове ли до гра на ти ра ња Шида. 
Том при ли ком три лица су смрт
но стра да ла, а више њих је било 
рање но.

Пред став ник локал не само
у пра ве, члан Општин ског већа 
Мита Авра мов, поло жио је венац 
на спо мен пло чу.

 Данас ево ци ра мо успо ме
не на три цивил не жртве које 
су стра да ле тог петог новем бра 
од којих је један баш тог дана 
сла вио и рођен дан. Нарав но да 

неће мо забо ра ви ти 5. новем бар 
1991  рекао је Авра мов

У име пре жи ве лих гово рио је 
Небој ша Субо тић, који је рекао 
да и сада после 26 годи на, осе
ћа ња су јака и поме ша на. И да је  
ово начин да им се оду жи мо и не 
забо ра ви мо. 

 Ини ци ја тор поста вља ња 
спо мен пло че био је Вла ди мир 
Лен ђер  под се тио је Субо тић и 
посеб но се захва лио локал ној 
само у пра ви на подр шци за обе
ле жа ва ње овог дана. 

Коли ко смо били изне на ђе ни 
гра на ти ра њем потвр ђу је и при ча 
Дра ги це Бошњак која је оста ла 
инва лид.

 Иза шла сам напо ље да 
видим шта се деша ва и зате кла 
мртвог коле гу. Потом се вра ти ла 
у кан це ла ри ју да кажем коле ги
ни ци да нас бом бар ду ју. И ту је 
крај сећа ња, после су ми при ча
ли да сам поно во иза шла, али 
ја се не сећам. Прва сећа ња се 
јавља ју после месец дана, када 
су ме у бол ни ци пре ба ци ва ли са 
јед ног на дру го оде ље ње. Оста
ла сам без јед не ноге, а дру ге 
као и да немам  при ча Дра ги ца.

Вре ме про ла зи, али сећа ња на 
5.новем бар 1991. годи не не бле
де, већ чини се да како годи не 
про ла зи емо тив ни набој расте.

Дра га на Попов
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СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА

Улич не тр ке

У окви ру обе ле жа ва ња 
Ми тров да на, град ске сла ве 
и Да на гра да, у Срем ској 
Ми тро ви ци су 6. но вем бра 
одр жа не улич не тр ке ко је је 
ис пред ло кал не са мо у пра ве 
зва нич но отво рио за ме ник 
на чел ни ка Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Зо ран Ми шче вић. 

Тр ке су се од ви ја ле у цен
тру гра да, а уче ство ва ли  су 
уче ни ци основ них и сред
њих шко ла, као и де ца пред
школ ског уз ра ста. 

ОШ „ЈО ВАН
ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ“ 

Тур нир у 
бад мин то ну 

У окви ру „Но вем бар ских 
да на“ у срем ско ми тро вач кој 
Основ ној шко ли „Јо ван Јо ва
но вић Змај“, у по не де љак 6. 
но вем бра, одр жан је спорт
ски тур нир у бад мин то ну. 

Ор га ни за тор овог до га ђа ја 
би ла је основ на шко ла „Јо
ван Јо ва но вић Змај“. 

Бач ка То по ла: ТСЦ – Ме та
лац 0:2; Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра 
– Бу дућ ност 2:2; Ја го ди на: 
Ја го ди на – Ди на мо 0:0; Но ви 
Па зар: Но ви Па зар – Про ле тер 
1:1; Кра гу је вац: Рад нич ки (К) – 
Рад нич ки (П) 0:0; Зе мун: Те ле
оп тик – Тем нић 0:0; Ин ђи ја: 
Ин ђи ја – Сло бо да 2:0; Бе о град: 
Син ђе лић – Бе жа ни ја су игра ли 
у по не де љак.

01. Ди на мо 12 9 2 1 18:6 29
02. Про ле тер 12 7 2 3 20:11 23
03. Ме та лац 12 7 2 3 13:6 23
04. Рад ни . (К) 12 6 3 3 13:9 21
05. Син ђе лић 11 5 5 1 10:4 20
06. ТСЦ 12 4 5 3 10:9 17
07. Но ви Па зар 12 3 7 2 12:10 16
08. Ин ђи ја 12 4 3 5 13:15 15
09. Сло бо да 12 4 3 5 8:14 15
10. Бу дућ ност 12 3 4 5 11:13 13
11. ЧСК Пи ва ра 12 3 4 5 15:18 13
12. Тем нић 12 3 4 5 11:15 13
13. Бе жа ни ја 11 3 2 6 13:17 11
14. Те ле оп тик 12 2 4 6 10:15 10
15. Ја го ди на 12 2 4 6 7:14 10
16. Рад ни . (П) 12 2 2 8 10:18 8

Ша бац: Ма чва – Пар ти зан 
1:3; Ча чак: Бо рац – Ја ворМа
тис 2:1; Бач ка Па лан ка: ОФК 
Бач ка – Спар так ЖК 0:2; Сур ду-
ли ца: Рад ник – Во ждо вац 1:0; 
Бе о град: Чу ка рич ки – Вој во ди
на 2:1; Бе о град: Рад – На пре
дак 1:0; Ниш: Рад нич ки – Цр ве
на Зве зда 0:4; Зе мун: Зе мун – 
Мла дост 0:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

01. Ц. Зве зда 16 14 1 1 36:3 43
02. Пар ти зан 16 12 3 1 35:13 39
03. Вој во ди на 16 9 3 4 21:13 30
04. Спар так ЖК 16 8 5 3 30:18 29
05. Во ждо вац 16 8 4 4 26:14 28
06. Чу ка рич ки 16 8 4 4 16:12 28
07. На пре дак 16 7 2 7 26:23 23
08. Рад нич ки 16 6 5 5 19:25 23
09. Рад ник 16 6 3 7 19:27 21
10. Мла дост 16 5 4 7 20:21 19
11. Ма чва 16 5 1 10 20:29 16
12. Зе мун 16 3 6 7 11:20 15
13. ОФК Бач ка 16 3 4 9 14:28 13
14. Ја вор 16 3 2 11 10:24 11
15. Рад 16 3 2 11 14:31 11
16. Бо рац 16 3 1 12 12:28 10

ИНЂИ ЈА

Олим пиј ски час

Више од 200 уче ни ка 
узра ста од првог до 
осмог раз ре да основ не 

шко ле у четвр так, 2. новем бра 
уче ство ва ли су у „Олим пиј
ском часу“ који је одр жан на 
неко ли ко лока ци ја у Инђи ји. 
Про грам „Олим пиј ски час” 
Олим пиј ског коми те та Срби је 
кон ци пи ран је кроз низ обра
зов ни х инте рак тив них ради о
ни ца  „Олим пиј ско игра ли
ште“, „Три би на са спор ти стом“, 
„Олим пиј ска при ча“, и „Тре нин
ГО“ ради о ни ца. 

„Олим пиј ско игра ли ште“ 
реа ли зо ва но је на пла тоу 
испред Поште и састо ја ло се 
од пет ста ни ца које сим бо ли зу
ју пет кон ти не на та и пет олим
пиј ских вред но сти које се сти
чу кроз бавље ње спор том: 
радост игре, фер плеј, пошто
ва ње и једин ство духа, тела и 
ума. Уче сни ци су има ли при
ли ку да стек ну зна ња о исто ри
ји олим пиј ских ига ра, олим пиј
ским сим бо ли ма и спор то ви ма. 

 Сама иде ја Олим пиј ског 
коми те та Срби је је, за ових 
седам годи на коли ко реа ли зу
је мо про је кат, да деци при бли
жи мо сам олим пи зам и да 
сутра неко од њих буде део 
олим пиј ског тима Срби је. 
Основ на иде ја јесте, да кроз 
невер бал но обра зо ва ње они 
више упо зна ју спорт  иста као 
је Милан Павло вић, коор ди на
тор про јек та „Олим пиј ски час“ 
и додао да је та орга ни за ци ја у 
јуну ове годи не лан си ра ла 
мобил ну апли ка ци ју  „Тре нин
ГО“ са више од 100 вежби за 
нај мла ђе, про фе си о нал це и 
рекре а тив це која је про мо ви
са на и у Инђи ји.

 Деца су на пла тоу код 
Поште има ла при ли ку да 
демон стри ра ју неке од вежби 
које су обу хва ће не апли ка ци
јом „Тре нин ГО“. За уче ни ке 
сед мих и осмих раз ре да орга
ни зо ва на је три би на у Кул тур
ном цен тру, на којој су их спор
ти сти упо зна ли са исто ри ја том 

Олим пиј ских ига ра  каже 
Павло вић.

Олим пиј ски кара ван оби ла
зи све гра до ве у Срби ји, а 
Инђи ја је четвр ти град у који је 
сти гао ове годи не.

 Захва љу је мо се Олим пиј
ском коми те ту Срби је што су 
ода бра ли Инђи ју као место 
где би могли да се пре зен ту ју 
фер плеј, толе ран ци ја и оста
ли видо ви дру же ња наших 
уче ни ка. Нај бит ни је да су 
укљу че на деца свих узра ста и 
вео ма вели ки број њих, чак 
200, ода звао се овој акци ји 
иста као је Милан Пре до је вић, 
пред сед ник СО Инђи ја под се
тив ши да локал на само у пра ва 
ула же у спорт ску инфра струк
ту ру и објек те.

 Они који живе у Инђи ји 
зна ју да су рено ви ра ни тере ни 
за мале спор то ве код Кул тур
ног цен тра, тако да наш град 
поста је цен тар у којем се попу
ла ри шу спорт и здра ви сти ло
ви живо та. М.Ђ.

„Олим пиј ски час“ у Инђи ји
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ПО КЛОН МИ ТРОВ ЧА НИ МА ЗА ГРАД СКУ СЛА ВУ

Кон церт Жељ ка Јок си мо ви ћа
Ме сец но вем бар и ове го ди не у 

Срем ској Ми тро ви ци обе ле жи ће 
број ни до га ђа ји. Ипак, цен трал ни 

дан ма ни фе ста ци је је 8. но вем бар ка да 
Град Срем ска Ми тро ви ца обе ле жа ва 
Ми тров дан као град ску сла ву. 

Тим по во дом ће Ми тров ча ни би ти у 
при ли ци да ужи ва ју у му зи ци Жељ ка 
Јок си мо ви ћа. Јок си мо вић ће на сту пи ти 
на Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа у 20 ча со ва, а 
оче ку је се ква ли те тан про грам. По пу
лар ни пе вач об ра до ва ће обо жа ва те ље 
ста рим, али и но вим хи то ви ма из сво је 
ду го го ди шње ка ри је ре. Ово ће би ти 
пр ви кон церт ко ји Јок си мо вић одр жа ва у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

Жељ ко Јок си мо вић је ве ли ку па жњу 
јав но сти при ву као на кон пред ста вља ња 
Ср би је на Евро ви зи ји 2004. го ди не, где 
је са пе смом „Ла не“ осво јио тре ће ме сто. 
На сту пао је и на Евро ви зи ји 2012. го ди
не у Ба куу, где је пред ста вио пе сму „Ни
је љу бав ствар“. 

Ра дио  те ле ви зи ја Ср би је и Европ ска 
ра ди о ди фу зна уни ја до де ли ли су Жељ
ку и уло гу во ди те ља до ма ћи на „Еуро
сон га 2008“ у Бе о гра ду, за јед но са та да
шњом во ди тељ ком РТС а Јо ва ном Јан
ко вић. 

Ње го ва про фе си о нал на му зич ка ка ри
је ра по че ла је са пет го ди на, а из го ди не 
у го ди ну има ла је ис кљу чи во тен ден ци ју 
успо на. Успех ко ји је за бе ле жио на 
Фе сти ва лу „Пје сма ме ди те ра на“ у Бу дви 

1998. године са ком по зи ци јом Пе сма 
си ре на (на гра да за ин тер пре та ци ју) омо
гу ћи ла му је пут на два пре сти жна ме ђу
на род на фе сти ва ла у Бе ло ру си ји, где је 
на оба фе сти ва ла освојио Гран при. 
Сре ди ном де ве де се тих го ди на бе ле жио 
је успе хе на фе сти ва лу „Бе о град ско про
ле ће“ као ком по зи тор. Ње го ва ком по зи
ци ја „Зво не там бу ре“ осво ји ла је пр ву 
на гра ду 2000. го ди не, на Фе сти ва лу 
„Злат на там бу ри ца“ у Но вом Са ду. Пре
крет ни цом на по љу ње го вог со ли стич ког 
ра да у обла сти поп му зи ке сма тра се 
2000. го ди на ка да је об ја вио пр ви ал бум 
„Амај ли ја“. Ре зул тат тог ра да био је очи
гле дан – ал бум је био нај про да ва ни је 
из да ње у 2000. го ди ни. Усле ди ле су 
број не на гра де ко је су оправ да ле Жељ
ков ква ли тет и ис трај ност, што га је за др
жа ло у са мом вр ху срп ске поп му зи ке.

У сеп тем бру 2007, на Ше стом ре ги о
нал ном ра диј ском фе сти ва лу Бал ка на, 
на ко ме су уче ство ва ле 22 поп зве зде из 
ре ги о на, за нај слу ша ни ји хит го ди не 
осво јио је упра во Јок си мо вић за пе сму 
„Де вој ка“. 

Јок си мо вић је по знат и као ком по зи
тор, те је та ко ком по но вао му зи ку за 
по зо ри шне пред ста ве, ме ђу ко ји ма су 
Ман да гра, Љу бин ко и Де сан ка, Роб 
љу ба ви, Пе ши це, Не мам да пла тим, 
не ћу да пла тим... Ком по но вао је и му зи
ку за филм „Ше шир про фе со ра Ко сте 
Ву ји ћа“. 

Жељ ко Јок си мо вић
је ве ли ку па жњу

јав но сти при ву као 
на кон пред ста вља ња 
Ср би је на Евро ви зи ји 

2004. го ди не, где је
са пе смом „Ла не“ 

осво јио тре ће ме сто. 
На сту пао је и на
Евро ви зи ји 2012.

го ди не у Ба куу, где је 
пред ста вио пе сму

„Ни је љу бав ствар“


